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SAMENV ATTING 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij het NVOB-Kwaliteitscentrum, een onderdeel van het 
Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) te Baarn. Het NVOB
Kwaliteitscentrum geeft cursussen en advies op het gebied van kwaliteit en organisatie voor 
leden-bouwbedrijven. Ook heeft het NVOB-Kwaliteitscentrum een eigen kwaliteits-certificaat 
in het !even geroepen voor kleine aannemers (minder dan 20 man personeel) in de Burgerlijke 
en Utiliteitsbouw (B&U). Dit certificaat is ondergebracht bij de Stichting "De Erkende 
Hoofdaannemer''. Deze stichting geeft aanvullende diensten aan deelnemende bouwbedrijven. 
Een dienst zou het aanbieden van een Benchmarking-service kunnen zijn. Dit rapport 
behandelt de ontwikkeling van het systeem voor het Benchmarken van deze aannemers, en 
het testen van dit systeem. 
De opdrachtformulering bestaat dan ook uit twee deelopdrachten: 

1. Ontwikkel, met huidige beschikbare gegevens, een systeem waarbij gekwalificeerde, 
kleine aannemers (minder dan 20 man personeel) in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
zichzelf kunnen vergelijken op kritische punten met andere bedrijven in dezelfde 
branche (Benchmarken). 

2. Test dit systeem door middel van een pilot-project onder een aantal kleine 
aannemers. 

Het project is al in de beginfase gefaseerd en in tien stappen onderverdeeld. Tevens is er een 
tijdsindeling gemaakt in een zogenaamde Gantt-Chart. 

Na een uitgebreide literatuurstudie over benchmarking in het algemeen, spitst het onderzoek 
zich toe op deze specifieke vorrn van Benchmarking. Zaken die aan de orde komen: 

• Een kwantitatief Benchmarking-project, dat wil zeggen prestatie-indicatoren moeten te 
kwantificeren zijn. 

• Het bedrijfsproces wordt onderverdeeld in een tiental hoofdgroepen, die ieder voor zich 
afzonderlijk worden gemeten en beoordeeld. 

• Per hoofdgroep wordt bekeken wie de beste is, er worden geen onderlinge verbanden 
gelegd tussen de verschillende hoofdgroepen. 

Om geschikte prestatie-indicatoren te vinden, is het kwaliteits-model van het NVOB
Kwaliteitscentrum als uitgangspunt genomen. Dit model bestaat uit een set van normen die 
aan bedrijven warden gesteld voor de verkrij ging van een kwaliteits-certificaat. 
Dit model verdeelt het bedrijfsproces onder in een tiental hoofdgroepen. 
Om vanuit deze tien hoofgroepen te komen tot geschikte prestatie-indicatoren is er gebruik 
gemaakt van een zoom-methode die bestaat uit een zestal stappen: 

I. De hoofdgroepen worden gedefinieerd en doelstellingen worden beschreven; 
2. Per hoofdgroep wordt een visgraat-diagram opgesteld, waarin de normen worden 

beschreven; 
3. Van deze norrnen worden aspecten/indicatoren bepaald, die ook in de visgraat-diagram 

worden verwerkt; 
4. Van deze aspecten/indicatoren worden relevante prestatie-indicatoren bepaald; 
5. Deze prestatie-indicatoren worden ontleed in componenten; 
6. Deze componenten worden eenduidig gedefinieerd . 

Door gestructureerd deze zes stappen voor iedere hoofdgroep door te lopen, zijn er voor 
iedere hoofgroep relevante, theoretische, indicatoren bepaald en beschreven. Deze indicatoren 
zijn echter nog niet getest voor praktische bruikbaarheid. Dit was het onderdeel van de tweede 
deelo'pdracht: Proef-Project onder een vijftal aannemers. 



De belangrijkste doelstelling van het proef-project was om te onderzoeken of kwantificering 
van de prestatie-indicatoren ook in de praktijk mogelijk is. 

Het proef-project is in drie fasen onderverdeeld: 
I. Opstellen en versturen vragenlijst 
2. Vragenlijst gezamenlijk invullen 
3. Evaluatie en terugkoppeling van gegevens 

In de vragenlijst worden alleen componenten gevraagd. Doordat deze componenten eenduidig 
zijn gedefinieerd zijn hierdoor de gegevens beter vergelijkbaar. De vragenlijst is zo opgesteld 
dat op de rechter-bladzijde de vragen staan. Op de linker-bladzijde wordt hier een toelichting 
op gegeven. De vragen betreffen zowel financiele als "praktische" componenten die uit de 
aannemers-praktijk gehaald moeten worden. 
Om te zorgen dat zo veel mogelijk componenten ingevuld kunnen worden is ervoor gekozen 
om als periode 1996 te gebruiken. 

Ongeveer twee weken nadat de deelnemers de vragenlijst hadden ontvangen volgde een 
bezoek om gezamenlijk de vragenlijst in te vullen. Hierbij bleek dat de aannemers vooral 
moeite hebben met de verstrekking van "praktische" gegevens. De financiele gegevens 
leverden geen problemen op. Een aannemer heeft door tijdsgebrek geen financiele gegevens 
geleverd. 

Alie gegevens zijn vervolgens met behulp van de computer verwerkt. Enkele theoretische 
prestatie-indicatoren bleken hierbij niet te berekenen door het ontbreken van "praktische" 
gegevens. Van alle indicatoren zijn grafieken gemaakt die in een rapport zijn verwerkt. Dit 
rapport is vervolgens met alle deelnemers besproken. Hierbij bleek dat dit rapport inderdaad 
als beRchmarking fungeerde. Enkele aannemers zagen dit rapport als aanleiding om de 
dagelijkse praktijk aan te passen. 



Abstract 

This Report describes the process and results of my research project at the "NVOB-
K wal iteitscentrum". The main goal of this research was the development of a Benchmarking
system to benchmark a group of building contractors in the Netherlands with less than 20 
employees. After the system was developed, it was tested among five companies. 



Summary 

The research for this master-thesis was executed at the "NVOB-Kwaliteitscentrum" (the 
Quality-Center of the Dutch Association of Building Contractors) in Baarn (The Netherlands). 

NVOB stands for "Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid" or the 
Dutch Association of Building Contractors. The Quality-Center provides consultancy, quality 
and organisation courses for its members. The Center also established its own quality
certificate for small-sized contracting firms (less than 20 employees) in the civil, commercial 
and industrial building. This certificate is issued by the "Stichting De Erkende 
Hoofdaannemer" (Foundation "The Authorised Main Contractor" ). 
This foundation supplies also supplementary services to members . A new service could be the 
supply of a Benchmarking-Service. 

This Study deals with the development and testing of a benchmarking-system for small-sized 
contracting firms. The instruction for this study consists of two parts: 

• Develop a system with the currently available data whereby qualifies small-sized 
contracting firms (maximum 20 employees) in the civil, commercial and industrial 
building branch can compare themselves with others in the same branch with 
regard to critical issues (Benchmarking). 

• Test the system by means of a pilot-project amongst a number of small-sized 
contracting firms. 

The project has already been phased, time-scheduled and subdivided into ten steps right in the 
beginsing period of the study. 
After an intensive research of the general literature on benchmarking, this study focussed on 
the above mentioned specific form of benchmarking. 
Topics which will be dealt with, are: 

• A quantitative benchmarking-project which means that all performance-indicators should 
be quantified. 

• The business-process is subdivided into ten main groups, each of which should be 
measured and judged separately. 

It is of importance who is the best within each main group. Inter-relations between the various 
main groups are beyond this study. 

In order to find suitable performance-indicators, the quality-model of the NVOB-Quality
Center has been taken as starting point. This model consists of a set of standards which the 
contractors have to comply with in order to be entitled to a quality-certificate. This model 
divides the business-process into ten main groups. In order to reach suitable performance
indicators from these ten main groups, a zoom-method has been used. 
This consists of 6 steps: 
1. The main groups are defined and objectives are described. 
2. A fish-bone diagram is designed for each main group, in which the standards are 

described (norms). 
3. From these norms, aspects/indicators are defined and incorporated within the fish-bone 

diagram . 
4. From these aspects/indicators, relevant performance-indicators are established. 
5. These Performance-indicators are analysed and separated into components. 
6. These components are unequivocally defined. 



· By executing these six steps for each main group it was possible to define and describe 
relevant theoretical indicators for each main group. However these indicators have not yet 
been tested for practical use. This testing was the subject of the second part of the instruction 
for this study. 

The most important objective of the pilot-project was to answer the question whether it was 
possible to quantify the performance-indicators in practice. 
The pilot-project is subdivided into three phases: 
I . Drafting and sending of a questionnaire. 
2. Completing the questionnaire together with the contractor. 
3. Evaluation and feedback of data. 

In the questionnaire only components are asked for. The data are comparable to the fact that 
the components are unequivocally defined . 
The questionnaire is drafted in such a manner that the questions are printed on the right page 
whilst the explanatory notes are printed on the left page. 
The questions concern financial as well as practical components which are relevant for 
contractor-practices. To ensure that the questionnaires would be filled in completely by the 
contractors, 1996 was chosen as the relevant period. 

About two weeks after sending the questionnaire all participating contractors were visited and 
the questionnaires were filled in together with the investigator. During these visits it became 
obvious that contractors found it very difficult to supply the investigator with " practical" data. 
In contract to this the supply of financial data caused no problem at all. One contractor was 
not able to supply financial data due to lack oftime. 

After receiving all data, the data were processed by the computer. It was impossible to 
calculate a number of theoretical performance-indicators due to lack of"practical" data. 
Graphs have been made of all the indicators and consequently processed into a report. 
The results of the study have been discussed with the participating contractors. 
During these discussions the value of this study as benchmarking became evident. 
After the results of this study became known, several contractors even decided to adjust their 
daily practice. 



Voorwoord 

Het zit erop. Acht maanden afstudeeronderzoek is samengebundeld in een rapport. 

In deze acht maanden is het onderzoek veranderd van een vaag idee om iets met 
benchmarking en aannemers te gaan doen tot een vastomlijnd plan met een duidelijk doe! en 
resultaat. Dit rapport neemt de lezer mee door alle fasen van het afstudeerproject. 

In <lit rapport heb ik zoveel mogelijk Nederlandse termen proberen te gebruiken. Daar dit niet 
altijd mogelijk is in de huidige management praktijk zullen er toch enkele Engelse termen in 
het rapport voorkomen. Het woord Benchmarken zelf komt bijvoorbeeld niet in de Dikke van 
Dale voor. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken die het vertrouwen in mij heeft gehad om <lit onderzoek te 
doen. Mijn begeleiders en iedereen bij het NVOB-kwaliteitscentrum die mij zeer geholpen 
hebben. Speciale dank gaat naar dhr. Janssen van het E.I.B. die mij geholpen heeft met het 
berekenen van indicatoren. 
Alie !eden van "Het Broederschap " wil ik bedanken voor de morele ondersteuning. 
En tot slot wil ik mijn huisgenootje Rosanne Peters en mijn ouders bedanken voor alle goede 
raad en ondersteuning die ik van hun heb gekregen. 

Olaf van Panhuys 
Eindhoven, 8 januari 1998 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

1 lnleiding 

NVOB- J:J 
Kwaliteitscentrum r\J( 

In <lit eerste hoofdstuk zal de lezer vertrouwd worden gemaakt met het Nederlands Verbond 
van Ondememers in de Bouwnijverheid (NVOB) en een onderdeel hiervan, het NVOB
Kwaliteitscentrum. Voor die lezer die nog niet geheel vertrouwd is met de doelgroep van <lit 
project zal er tevens een korte beschrijving van de branche waaruit de doelgroep van <lit 
onderzoek zal bestaan worden gegeven. 

1. 1 Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid 
Het Nederlands Verbond van Ondememers in de Bouwnijverheid is met zijn 4.300 leden (per 
1 april 19961

) de grootste maatschappelijke werkgeversorganisatie in de bouwnijverheid. Zij 
is de voortzetting van de Nederlandse Aannemersbond en Patroonbond voor de 
Bouwbedrijven in Nederland (NAPB), opgericht in 1895. En is samengegaan met het 
Algemeen Verbond Ondememers in de Bouwnijverheid (AVOB), opgericht in 1969. 
Het NVOB stelt zich ten doel de positie van de bouwnijverheid in het maatschappelijk bestel 
en de zakelijke positie van de aangesloten ondememingen te versterken. De activiteiten van 
het NVOB komen hoofdzakelijk neer op dienstverlening en advisering aan de leden en 
optreden als gesprekspartner met, en beYnvloeding van, de "buitenwereld", zoals overheid en 
vakbewegingen. De structuur van het NVOB staat in Figuur 1.1 is weergegeven: 

ALGEMENE 
VERGADERING 

VERBONDSBESTUUR 

DAGELIJKS BESTUUR 

- ---------------;:::====t====,- - ---- - - LANDELIJK 
SECRETARIAAT 

BESTUURS• 
ZAKEN* 

IN-EN EXT. 
BETREKKINGEN 

PLY.DIR. 
BELEIDSONTW. 

DIRECTEUR 

GEWESTEUJK 
SECRETARIAAT 

FINZAKEN 
EN ADMIN. 

INFOVOORZ. 

INKOOP EN 
FAC. BEHEER 

ARBEIDSVERH. 
ONOERWIJS & 
OPLEIDINGEN 

BOUWMA.RKT BOUWPROCES 

HOOFDGROEPEN 

Figuur 1.1 

1 NVOB, Jaarboek 96/97, juni 1996. 
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De 4.300 leden zijn georganiseerd in 100 afdelingen. Deze afdelingen werken samen 
in elf gewesten. De elf gewesten leveren ieder een afgevaardigde (de gewestelijke voorzitter) 
aan het Verbondsbestuur. 
De afdelingen behartigen de belangen op plaatselijk niveau. De gewesten behartigen de 
belangen die een regionaal of provinciaal karakter hebben. Het NVOB-landelijk secretariaat 
behartigt de belangen van de leden op landelijk niveau. 
Naast afdelingen, gewesten en landelijk secretariaat, kent het NVOB ook drie hoofdgroepen. 
In deze hoofdgroepen kunnen de NVOB-leden zich verenigen op basis van bepaalde 
activiteiten en/ofbedrijfsomvang. Zo zijn er de hoofdgroepen Bukla (burgerwerk en kleine 
aannemingen), Middenbedrijf en Grootbedrijf. Ook kent het NVOB een Jongerencontact, een 
ontmoetingspunt voor jongeren uit bet management van lidbedrijven, waarin studie en 
vormende aspecten, gericbt op bet ondememerscbap en het bekleden van toekomstige 
bestuursfuncties binnen en buiten de organisatie, een belangrijke plaats innemen. Zowel de 
boofdgroepen als bet Jongerencontact bebben een afvaardiging in bet Verbondsbestuur. 
Het bestuurlijk werk binnen bet NVOB wordt ondersteund door een professioneel 
secretariaat. Het landelijk secretariaat is gevestigd in Baam. Daamaast kent bet NVOB elf 
gewestelijke secretariaten, die de gewesten en de afdelingen (waarvan er enkele ook een eigen 
professioneel secretariaat bebben) ondersteunen bij het bebartigen van de regionale en 
plaatselijke belangen. 

1.2 NVOB-Kwaliteitscentrum 
Toen beginjaren negentig bet kwaliteitsbesef ook in de bouwwereld begon door te dringen, 
werd in 1994 het NVOB-Kwaliteitscentrum opgericht. Het Kwaliteitscentrum is momenteel 
een afdeling van bet NVOB. Deze werkmaatscbappij is ontstaan vanuit de sector Innovatie en 
Kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid en het beleid op bet gebied van innovatie van bet NVOB zijn 
bierin ondergebracbt. Gezien de aard van de bouwbedrijven wordt innovatie hier betracbt 
vanuit baar organisatoriscb karakter en minder vanuit een technologiscb perspectief. 
Hoe bet NVOB-Kwaliteitscentrum in de totale organisatiestructuur van bet NVOB is 
ondergebracht is weergegeven in Figuur 1.1, op de vorige bladzijde, waar aan het 
Kwaliteitscentrum een extra scbaduw is toegevoegd. Het organisatieschema zoals dat 
momenteel (1 december 1997) geldt is weergegeven in Figuur 1.2: 

Hoofd 

Administrateur Chef de Bureau 

I 
I I 

Secretaresses Extern secretar. 

I I 

Adviseur/ Adviseur/ 
Medewerker 

Project!. Project!. 

Figuur 1.2 Organisatieschema NVOB-Kwaliteitscentrum 
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Het hoofd van het Kwaliteitscentrum aan het begin van de afstudeeropdracht was 
dhr. Lieverse. Deze heeft het NVOB echter per 1 september verlaten. Tijdelijk is in zijn plaats 
een interim-manager benoemd in de persoon van dhr. Kaspers. 
De heer Kaspers draagt de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het Kwaliteitscentrum. 
Op beleidsmatig gebied is dhr. H. Huis in 't Veld benoemd. 

Het doel van het Kwaliteitscentrum is de belangenbehartiging van de leden-bouwbedrijven 
van het NVOB, specifiek gericht op de verbetering van de kwaliteit van de inteme organisatie 
van deze bedrijven. Deze behartiging, in de vorm van projecten, bestaat uit advisering, het 
organiseren van cursussen gericht op genoemde kwaliteitsverbetering, alsmede begeleiding 
van leden-bouwbedrijven in het verkrijgen van certificering. 
De projecten omvatten zowel cursussen als advisering, welke in groepsverband of individueel 
plaatsvinden. De cursussen worden gegeven op exteme locaties. Een cursus wordt meestal 
verzorgd door twee projectleiders. De organisatie omtrent de feitelijke uitvoering van de 
cursussen (bijvoorbeeld het huren van zaalruimte) is in handen van de exteme medewerker. 

1.2.1 Cursusaanbod NVOB-Kwa/iteitscentrum 

Naast het advieswerk verzorgt het NVOB-Kwaliteitscentrum een aantal vaste cursussen. 
Het cursusaanbod dat momenteel wordt aangeboden staat in Tabel 1.1 hieronder: 

Tabet 1.1 

Groepstraining waar vaardigheden aangeleerd 
eigep::Q!:?,Pfij[ssysteem-onderzoek te kunnen v 

Cursusaanbod NVOB-Kwaliteitscentrum 
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1.3 De Aannemerswereld 

NVOB- ,f") 
Kwaliteitscentrum \J( 

In deze paragraaf zal een zeer korte schets worden gegeven van de aannemerswereld in het 
algemeen en de kleinere bouwbedrijven in het bijzonder. Het doel hiervan is om de lezer 
enige basiskennis hierover te verschaffen. 

Bouwen is een activiteit die op verschillende manieren kan worden beschouwd. Allereerst is 
het een technisch en organisatorisch proces. Benodigd zijn grond, materialen, arbeid en 
materieel aangevuld met technische kennis en organisatievermogen. In onze maatschappij is 
bouwen ook een economisch proces. Weliswaar komt het op kleinere schaal voor dat 
bouwproductie plaatsvindt in eigen beheer, in het algemeen echter zijn het de bedrijven die te 
samen de bouwnijverheid vormen, die tekenen voor het leeuwendeel van de bouwproductie. 
Deze bedrijven worden vanzelfsprekend aangevuld met de bedrijven die diensten verlenen 
(ontwerpers, adviseurs etc.) en de leveranciers van bouwmaterialen. 

De bouwrnarkt bedraagt in Nederland circa 10% van het BNP2
• 

Hiervoor verantwoordelijk zijn ongeveer 20.000 bouwbedrijven. Dit onderzoek heeft echter 
alleen betrekking op hoofdaannemers (zie BIJLAGE 10 voor definitie ). 
Dit betekent dat de bouwbedrijven als algemeen aannemersbedrijf werkzaam zijn. In de rest 
van dit verslag dient de lezer dan ook op te merken dat daar waar aannemers geschreven staat 
het uitsluitend over hoofdaannemers in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw handelt. 

De groep hoofdaannemers kan vervolgens verder worden opgesplitst in Grond-, Water- en 
Wegenbouw (GWW) en in de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U) en in het aantal 
werknemers per bedrijf. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 7200 bedrijven actief als 
hoofdaannemer zoals uit onderstaande Tabel 1.2 blijkt4 

: 

Grond 
W~g~ w 
~¥rgerlijke en ifliliteitsbouw 

Tabel 1.2 Aantal hoofdaannemers naar sector en grootteklasse 

Interessant is het om hierbij te vermelden dat de totale arbeidscapaciteit in 1995 bij alle 
hoofdaannemingsbedrijven in Nederland 138.397 arbeidsjaren bedroeg. 

Van de circa 6350 hoofdaannemers werkzaam in de B&U zijn er ongeveer 4.200 lid van het 
NVOB (zie ook paragraaf 1. 1). Hiervan zijn ongeveer 150 bedrijven met meer dan 100 
personeelsleden, 1000 met een personeelsbestand tussen de 20 en 100. En tenslotte zijn er 
ongeveer 3000 bedrijven met minder dan 20 personeelsleden lid van het NVOB. 

Kleine B&U bedrijven zijn voor een belangrijk deel van de omzet afhankelijk van particuliere 
opdrachtgevers. Voor de middelkleine bedrijven geldt dit wat minder. Particuliere 
opdrachtgevers maken naar verhouding weinig gebruik van aanbestedingen om hun 
opdrachten te kwijten. Enkelvoudige uitnodiging en klantenwerk zijn voor het kleine B&U 
bedrijfrelatief belangrijke contractvormen die op het eerste gezicht minder 
concurrentiegevoelig maken. Daar staat echter tegenover dat particuliere opdrachtgevers meer 
dan voorheen aan prijsvergelijking doen3

• 

2 Tempelmans Plat, H., Collegedictaat Bouweconomie (7T240), Technische Universiteit 
Eindhoven, 1993 
3 Jansen, F.J., Positie en vooruitzichten van het kleine B. en U. Bedrijf, E.I.B., Amsterdam, 
1997 

4 



Hoofdstuk 1 NVOB- Fl 
Inleiding Kwaliteitscentrum r\Jf 

Van alle mogelijke problemen die kleine bouwbedrijven in het algemeen in hun 
bedrijfsvoering kunnen hinderen, zijn de belangrijkste hiervan te vinden op 
bedrijfseconomisch gebied. Het hoge niveau van de loonkosten, prijsdruk en beunhazerij 
hinderen het kleinbedrijfhet meest. Wat het kleinbedrijf vooral parten speelt, is een, in 
vergelijking met middelgrote en grote bedrijven, relatief grote druk van de overheadkosten op 
de bedrijfsexploitatie3

• 

De gemiddelde winstmarge (het bedrijfsresultaat in procenten van de bruto omzet) in het 
bouwbedrijfvarieert4

: 2,1% (voor aannemers > 100 man) 
2,7% (voor aannemers 21 - 100 man) 
2,4% (voor aannemers < 20 man). 

Doordat de aannemers met kleine marges werken wordt er de laatste jaren veel aandacht aan 
kostenbeheersing en kwaliteitszorg besteed. 

De inteme organisatie van het kleine B&U bedrijf wordt in belangrijke mate bepaald door het 
projectmatige karakter van het productieproces. Veel voorbereidende en beheersfuncties zijn 
in het kleine bedrijf niet gescheiden maar worden door de ondememer zelf uitgeoefend. 
Het kleinbedrijfkent een vrij ongunstige verhouding tussen direct en indirect werkenden. 
Hierbij zij aangetekend <lat de indirect werkenden, veelal de ondememer zelf, deels 
uitvoerend zijn. 

V eranderingstendensen in de organisatie van het bouwproces lijken tot op heden aan het 
kleine B&U bedrijfvoorbij te gaan. Dit type bedrijf is als algemeen bouwkundig uitvoerder 
sterk gebonden aan locale markten. 

De marktvooruitzichten zijn voor het kleine B&U bedrijf, op grond van productieramingen op 
korte en middellange termijn, redelijk gunstig. 

Resume: 
In <lit eerste hoofdstuk is de lezer vertrouwd gemaakt met het 'bedrijf' waar deze 
benchmarking-studie wordt uitgevoerd: het Nederlands Verbond van Ondememers in de 
Bouwnijverheid (NVOB). De afdeling waar <lit onderzoek voor verricht wordt is uitgebreid 
behandeld: het Kwaliteitscentrum. Alle producten die deze afdeling levert zijn beschreven en 
er is een beknopte schets van de aannemerswereld in het algemeen gegeven. 
De lezer kent nu de omgeving waar zich het onderzoek afspeelt, maar heeft nog geen 
duidelijk beeld van het onderzoek zelf. Dit is dan ook de inhoud van het volgende hoofdstuk: 
De Onderzoeksopzet. 
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2 Onderzoeksopzet 
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Na het eerste kennismakingsgesprek in het begin van 1997 met dhr. Lieverse om iets met 
"Benchmarking" te gaan doen heeft er een verdere afbakening van de onderzoeksopdracht 
plaatsgevonden. De basisopzet was om een benchmarking-systeem te ontwikkelen voor de 
groep middelgrote aannemers. Maar na enkele afwegingen is besloten om de groep kleine 
aannemers (minder dan 20 man personeel) als doelgroep te nemen. De ge'interesseerde lezer 
vindt deze afwegingen in BIJLAGE 1. 
De achtergrond van <lit onderzoek zal dan oak als eerste in <lit hoofdstuk behandeld warden. 
Vervolgens wordt de opdrachtformulering gedefinieerd en tenslotte zal bet plan van aanpak 
van bet gehele afstudeerproject de revue passeren. 

2. 1 Achtergrond 
Benchmarking is een nieuw stuk gereedschap wat is ontdekt door ondememersland. En dit is 
oak zeer verklaarbaar. Benchmarking kan namelijk warden gezien als een stuk gereedschap 
bij ISO-9000 en Total Quality Management. Hier zal echter in bet volgende hoofdstuk 
uitgebreid aandacht aan warden besteed. 

Nadat eindjaren tachtig terecht oak in de aannemerswereld bet besefbegon door te dringen 
dater meer aandacht aan kwaliteitsverbetering besteed moest warden, gingen voomamelijk de 
wat grotere bouwbedrijven over op de invoering van bet ISO-9000 certificaat. Voor de wat 
kleinere aannemers was dit een te grate stap. Het NVOB-Kwaliteitscentrum heeft echter in 
deze leemte voorzien en een eigen certificaat in het leven geroepen. Dit certificaat is 
ondergebracht bij een stichting ("De Erkende Hoofdaannemer"). Deze stichting, die nauw 
verwant is met bet NVOB-Kwaliteitscentrum, heeft inmiddels 90 aannemers gecertificeerd 
(stand 8 januari 1998). Bind 1998 zullen dit er 250 zijn. Doelstelling is om in hetjaar 2000 bet 
1 OOOst

e bedrijf te certificeren. Binnen het NVOB zijn er ongeveer 3000 bedrijven lid die 
potentieel tot de doelgroep behoren van de Stichting "De Erkende Hoofdaannemer". Om bet 
voor de aannemers aantrekkelijker te maken om oak over te gaan tot certificering door de 
stichting "De Erkende Hoofdaannemer" geeft zij aanvullende diensten in abonneevorm aan de 
leden. Momenteel bestaan deze diensten voomamelijk op bet vlak van publiciteit 
(advertenties, krantenberichten, vlaggen, stickers en andere promotie-artikelen). De bedoeling 
is echter dat ook diensten aangeboden gaan worden op inhoudelijk gebied. Een mogelijkheid 
zou bet aanbieden van een Benchmarking-service kunnen zijn. De gecertificeerde aannemers 
warden hierbij anoniem vergeleken op een aantal kritische punten met andere bedrijven. 

Er warden momenteel al wel bedrijfsonderzoeken gedaan in deze sector. Een voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven4

• Deze 
onderzoeken zijn echter sector breed opgezet, en bevatten meestal maar een aspect van de 
bedrijfsvoering. Hierdoor kan een individuele aannemer echter slechts een gedeelte van zijn 
bedrijf doorlichten aan de hand van gegevens van collega bouwbedrijven. Om dit hiaat op te 
vullen, is dit onderzoek opgezet om bet gehele bedrijfsproces door te lichten. Uitgangspunt is 
hierbij de onderverdeling van bedrijven via een kwaliteitsmodel. 

4 Jansen, F .J., De bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in 1995, 1997, EIB, 
Amsterdam 
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2.2 Probleemstelling 
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Het voorafgaande samengevat kan het probleem als volgt worden geformuleerd: 
De huidige manier van bedrijfsevaluatie op deelprocessen door de groep kleine 
aannemers in de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw schiet te kort waar bet om een 
totaalbeeld handelt. 

Uitgaande van deze probleemstelling is de volgende opdrachtformulering tot stand gekomen, 
die uit twee deelopdrachten bestaat: 

• Ontwikkel, met huidige beschikbare gegevens, een systeem waarbij gekwalificeerde, 
kleine aannemers (minder dan 20 man personeel) in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
zichzelf kunnen vergelijken op kritische punten met andere bedrijven in dezelfde 
branche (Benchmarken). 

• Test dit systeem door middel van een pilot-project onder een aantal kleine 
aannemers. 

De onderzoeksopdracht is dus in twee deelopdrachten vopgesplitst. Het eerste gedeelte bevat 
de ontwikkelingsfase van het systeem. Het tweede gedeelte bevat het testen van het systeem 
in de aannemerspraktijk. De (tijds-) fasering van deze deelopdrachten vindt u terug in§ 2.4. 

2.3 Afbakening 
Zoals in bovenstaande tekst al tot uiting is gekomen wordt voor <lit onderzoek een zeer selecte 
doelgroep gekozen. Van alle 7.204 hoofdaannemers (zie Tabel 1.2, hierboven) die in 
Nederland actief zijn, behoren op het moment van onderzoek slechts 90 tot de doelgroep. 
Daarbij moet worden vermeld <lat het hier wel om een snel groeiende doelgroep gaat 
(tot 1000 bedrijven in hetjaar 2000). 

Deze doelgroep is momenteel zo beperkt door de eis <lat de aannemers erkend moeten zijn 
door de Stichting "De Erkende Hoofdaannemer", terwijl het totaal aantal kleine aannemers in 
de B&U 52004 bedraagt. Deze erkenningsregeling voor aannemers introduceert een standaard 
kwaliteitsmodel in het bedrijf. Dit model, wat in Hoofdstuk 4 uitgebreid aan de orde komt, is 
het handvat <lat gebruikt wordt bij de ontwikkeling van het benchmarking-systeem, en zorgt 
tevens voor uniformiteit binnen de doelgroep. 

Een laatste randvoorwaarde waarmee met <lit project rekening gehouden moet worden, betreft 
de wijze van het verkrijgen van gegevens. Aangezien het hier gaat om een groep kleine tot 
zeer kleine aannemers, die weinig gegevens impliciet bijhouden, zullen de gegevens navenant 
gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn. 

2.4 Plan van Aanpak 

De startdatum voor het gehele project was 15-april. Omdat er werd begonnen met vier weken 
literatuurstudie is het 'echte' project begonnen op 15-mei. 
Van het afstudeerproject is reeds in de beginfase een zogenaamde Gantt-Chart gemaakt, 
waarin het hele project is gefaseerd. In deze Gantt-Chart, die in Bijlage 2 is bijgevoegd, staat 
tevens de tijdsindeling per fase. 

7 



Hoofdstuk 2 
Onderzoeksopzet 

Het afstudeerproject is onderverdeeld in 4 fasen: 

1. Orientatiefase 
2. Ontwikkeling model 
3. Pilot-Project onder beperkt aantal aannemers 
4. Marktrijp maken van model 

NVOB- r.1 
Kwaliteitscentrum \,J( 

Deze vier fasen moeten in principe sequentieel worden doorlopen. Maar door praktische 
problemen zal enige overlap aan het begin en einde van iedere fase aanwezig zijn. 
Als verder wordt ingezoomd op deze vier fasen zal blijken <lat de vier fasen tenslotte weer 
zijn onderverdeeld in tien stappen. Hierbij is het Tien-Stappen-Plan (TSP)van Prof. P.M. 
Kempen5 gevolgd. Aangezien <lit TSP voomamelijk is bedoeld voor organisatieverandering is 
er met enige creativiteit met de stappen omgegaan. De basis gedachte is echter overeind 
gebleven. Dit TSP is namelijk een handvat voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek. 

De vier fasen en tien stappen van het afstudeeronderzoek zien er dan als volgt uit: 

Tabel 2.1 

h/ w 

1. Exteme Orientatie 
2. Intake Gesprek 
3. Orienterende interviews 
4. Analyse 
5. Terugkoppeling 
6.Werkplanning 

7. Diepteonderzoek 
8. Oplossingsplan 

10 Afronding 

Literatuuronderzoek 
Opdrachtbepaling 
Inwerken, behoeftebepaling 
Opstellen voorlopige Prestatie-Indicatoren 
Tussentijds rapport en voordracht 
Bijwerken planning n.a.v. 
tussentijdse voordracht 
Opstellen defini ti eve Prestatie-Indicatoren 
Pilot-Project en evaluatie model n.a.v. 
pilot-project 
Model klaar maken voor invoering in de 
praktijk 
Eindrapport en eindpresentatie 

Fasen en stappen afstudeeronderzoek 

Naarmate het project vordert wordt het model steeds concreter, totdat het rijp is voor 
invoering in de praktijk. Dit is in Tabel 2.1 gesymboliseerd door het steeds dikker arceren van 
de fasen. 
De tien stappen vindt u ook terug in Bijlage 2: de Gantt-Chart. In deze bijlage wordt bij 
iedere stap een tijdsindeling gegeven. Hierdoor kan tijdens de uitvoering van het totale project 
bekeken worden of alle activiteiten op schema liggen. 

Resume: 
In <lit hoof dstuk is het achtergrondverhaal van <lit onderzoek gegeven. Vanuit deze 
achtergrond is vervolgens de opdracht geformuleerd en afgebakend. En tot slot is het plan van 
aanpak beschreven. Hierin is het afstudeerproject gefaseerd en wordt er een tijdsindeling 
gegeven. 
In het volgende hoof dstuk zal dan ook worden begonnen met het feitelijk uitvoeren van het 
project zoals <lat hierboven beschreven is. 
Het volgende hoofdstuk is de uitkomst van stap 1: De literatuurstudie over Benchmarking. 

5 Kempen, P.M. en J.A. Keizer, Werkboek Advieskunde, Wolters-Noordhoff, 1996 
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3 Benchmarking 

NVOB- r,1 Kwaliteitscentrum '\J[ 

Dit hele afstudeer-onderzoek draait om het begrip "Benchmarking". Vele lezers zullen al wel 
een vaag idee hebben wat benchmarking inhoudt. Maar wat is benchmarking nu eigenlijk 
precies? Na het lezen van <lit hoofdstuk zal <lat de lezer een stuk duidelijker zijn. Hierbij moet 
echter de kanttekening warden geplaatst <lat <lit hoofdstuk geschreven is met het doel om een 
literatuurstudie over benchmarking te maken. Hierdoor is het hoof dstuk theoretisch van aard, 
en zal het begrip benchmarking vanuit de standaardvisie warden bekeken. In de laatste 
paragraaf van <lit hoof dstuk zal er een brug word en geslagen tussen benchmarking in het 
algemeen en benchmarking zoals het in <lit project wordt gebruikt. 
Dit hoof dstuk zal beginnen met de geschiedenis van het benchmarken. Daama zal het be grip 
benchmarking warden gedefinieerd. Vervolgens zal er een uitleg over benchmarking gegeven 
warden, waama een stappenplan van benchmarking behandeld wordt. En tot slot zal er een 
uitleg volgen hoe en in welke vorm benchmarking in <lit project gebruikt wordt. 

3. 1 Benchmarking in historisch perspectief 
Zoals zoveel huidige management-tools ligt de origine van benchmarking in Japan6

• Het 
streven naar het beste van het beste - Dantotsu - in het Japans - is in Japan al geruime tijd 
verweven in de bedrijfsvoering. Zij kwamen met bosjes naar de Verenigde Staten en zagen 
welke werkmethoden werden toegepast. Hierbij beperkten zij hun reizen en onderzoekingen 
niet tot hun eigen industrie, maar bezochten een brede dwarsdoorsnede van de industrieen. Zij 
wisten <lat zij methoden konden vinden in een industrie die met weinig of geen aanpassingen 
door een andere konden warden toegepast. Een bewezen technologie die werd aangetroffen in 
een industrie, zoals de streepjescode in de levensmiddelenindustrie, kon onmiddellijk in een 
andere warden gebruikt. Deze technologie werd bijvoorbeeld ge'installeerd in de 
controleprocessen voor de productie van schrijfmachines, waardoor de Japanners andere 
fabrikanten van schrijfmachines overtroffen, die slechts serienummercontrole met de hand 
uitvoerden in hun bedrijven en bleven geloven <lat zij het beste hadden7

• 

De eerste vorm van benchmarking in het westen is die van de Xerox Corporation. Xerox kan 
in het kader van beleids- en stuurprocessen van ondememingen warden beschouwd als de 
grondlegger van benchmarking. In 1979 startte Xerox een proces <lat 'concurrerende 
benchmarking' werd genoemd, en tot doel had om marktaandeel terug te winnen op Japanse 
concurrenten7

• De Japanse concurrenten verkochten hun copieermachines voor de kostprijs 
van Xerox. De term 'concurrerende benchmarking' werd gebruikt in de strijd om de enorme 
prestatiekloof te dichten. 

Inmiddels is benchmarking niet meer te stuiten. Benchmarking lijkt het modewoord van de 
jaren '90 te zijn geworden8

• Tegenwoordig doen de meeste grate multinationals aan een of 
andere vorm van benchmarking. Er zijn twee redenen te noemen voor deze toename in 
interesse. Op de eerste plaats komt Benchmarking voort uit het kwaliteitsdenken en deze 
beweging krijgt steeds meer algemene aandacht. Ten tweede kan genoemd warden, <lat 
benchmarking een van de eisen is voor het behalen van de Malcom Baldrige Award9

• In feite 
vormt benchmarking de grondslag van de prijs. De bedoeling van de Award is immers, het 
proces van het zichzelf meten aan de criteria van de Award, om proberen te behoren tot de 
beste organisaties. 

6 Porter, M.E., Competitive advantage, Free press, 1985. 
7 Camp, R.C., Benchmarking - The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior 
Performance, ASQC Quality Press, 1989 
8 Wallewijn, Ph. en B.W.C.M. Kamp, Strategische Benchmarking, Rotterdams Instituut voor 
Bedrijfseconomische Studies, 1994 
9 Camp, R.C. , Business Process Benchmarking, ASQC Quality Press, 1995 
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3.2 Definitie Benchmarking 
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Het begrip benchmarking is oorspronkelijk afkomstig uit de landmeetkunde. In die betekenis 
refereert het aan het vergelijken van hoogteverschillen. Het woord benchmarken komt echter 
nog niet in de dikke van Dale voor. 
Webster's Dictionary definieert benchmarking echter als: "Een landmetersteken ... van een 
van te voren bepaalde positie ... en gebruikt als een referentiepunt ... een standaard waarmee 
iets kan worden gemeten of beoordeeld". 
Ook in de informaticawereld is benchmarking een bekend begrip waarmee het onderscheid 
wordt aangeduid tussen de prestaties van hardware en software van verschillende 
leveranciers. 
De term benchmarking wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Begripsverwarring 
dreigt te ontstaan doordat elke vorm van onderlinge bedrijfsvergelijking het etiket 
benchmarking opgeplakt krijgt. Elke prestatiebepaling, intern meetproces en spiegeling aan 
een of andere maatstaf wordt tegenwoordig bestempeld als een benchmarking activiteit. 

De definitie van benchmarking heeft hierdoor in de afgelopen jaren aan eenduidigheid 
verloren. De eerste definitie is die van David T. Keams, CEO, Xerox Corporation: 
Benchmarking is het voortdurende proces van het meten van producten, diensten en 
werkwijzen in vergelijking met de sterkste concurrenten of met die bedrijven die erkend 
worden als marktleiders. 

In totaal zijn er in de literatuur meer dan 49 verschillende definities10 van het begrip 
benchmarking te vinden. De 49 definities verschillen alle slechts in nuances. Spendolini geeft 
zelfs in zijn Benchmarking boek een opsomming van verschillende gehanteerde definities, 
waarbij uit ieder rijtje een item gekozen dient te worden. (Zie figuur 3.1) 

Conituous Systematic 

□ 
Evaluating Business 

A Ongoing Structured Understanding Practices 
Long-term Formal Assessing Products 
------------- ----------- for Measuring the Work Processes 

Comparing Operations 
------ Functions 

--------------------

Organizations Recognized Best-In-Class for the 

of 
Companies 

that 
Acknowledged World-Class purpose 

Institutions Identified Representing of 
are as 

--------------- --------------- Best practices 
----------------

Organizational Comparison 
Organizational Improvement 
Meeting or Surpassing industry best practices 
Developing product/process objectives 
Establishing priorities, targets, goals 

Figuur3.J Bet Benchmarking Menu 

Opmerkelijk is dat de oudere definities het proces van vergelijken benadrukken. Recentere 
formuleringen focussen daarentegen op de implementatie van de onderzoeks-ervaringen en 
het nagestreefde doel. 
In alle bestaande definities zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken te onderkennen: 

'
0 Spendolini, M.J., The Benchmarking Book, AMACOM, 1992 
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Benchmarking blijkt een continu zelfverbeteringsproces te zijn. In dit verband moet 
de analogie met TQM-beginselen opgemerkt worden. Meten en verbeteren, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, speelt bij benchmarking een belangrijke rol. Benchmarking kan 
worden toegepast op zowel diensten als producten en is in het bijzonder geschikt voor 
processen. Het meten en vergelijken dient bij voorkeur gericht te zijn op organisaties die in 
hun markten, activiteiten ofbedrijfsprocessen erkend worden als toonaangevend. 

De definitie van benchmarking zoals die in dit onderzoek wordt gebruikt is de volgende: 
Benchmarking is de techniek waarbij systematisch en grondig de prestaties en achterliggende 
operationele en management vaardigheden van organisaties met een toonaangevende 
prestatie op een bepaald gebied onderzocht warden. Deze techniek heeft tot doe/ de eigen 
prestaties en werkmethoden te spiegelen aan de beste en nieuwe ideeen en inzichten te 
vertalen naar de eigen organisatie om te komen tot een drastische verbetering van de 
prestatie. (Waalewijn en Kamp, 1994) 

De lezer moet hierbij bedenken dat dit de theoretische definitie van benchmarking is. Deze 
definitie geldt voor het "ideale" Benchmarking-project. Aangezien dit project een 
kwantitatieve benchmarking is, zullen er enkele concessies moeten worden gedaan op het 
operationele vlak. 

3.3 Wat is Benchmarking? 
In hun voortdurende zoektocht naar grotere effectiviteit hebben organisaties gedurende vele 
jaren zowel de algehele prestaties als de prestaties van afzonderlijke onderdelen vergeleken 
met die van andere bedrijven. Zulke vergelijkingen worden meestal binnen een organisatie 
uitgevoerd. Deze naar binnen gerichte orientaties neigen tot versterking van de eigen 
superioriteitsgevoelens en bevorderen zo vooringenomenheid tegen kennis die van buiten 
komt, het 'niet-hier-uitgevonden syndroom'. 

Er kunnen twee typen culturen worden onderscheiden: een cultuur die intern gericht is 
(Navelstaren, Business as usual) waar de houding er een is van "Let's carve the market for 
ourselves", en de tweede cultuur heeft een houding die veel meer extern gericht is en bezorgd 
is of ze de markt en hun positie hierin wel goed begrijpen. 

1. Benchmarking neemt ondernemers uit een vastgeroeste houding van: ''Laten we onze 
omzet stijgen met X%" (waarbij ze ervan uitgaan dat dit goed is voor hun rendement), 
naar een houding van "Laten we uitzoeken wat voor een prestatiekloof we hebben met 
onze concurrenten en laten we de beste van de klas worden". 

2. Benchmarking geeft ondernemingen de mogelijkheid om hoge prestaties vaker dan een 
keer te leveren. Doordat men beter begrijpt hoe je hoge prestaties kunt bereiken en 
controleren. 

3. Benchmarking is geen oefening om veel gegevens te verzamelen om het management te 
plezieren. Het is in werkelijkheid een oefening strategische beleidsvorming met de markt 
als hoof ddoel. 

Benchmarking stelt managers in staat hun prestaties te vergelijken met die van anderen, met 
name met degene die als uitblinkers kunnen worden beschouwd op een bepaald terrein. Mede 
op basis van deze vergelijking kunnen vervolgens de oorzaken worden vastgesteld van 
eventuele verschillen, zodat aanpassing van de werkwijze van de manager mogelijk wordt. 
Het doel van benchmarking is het trachten te verbeteren van de uitvoering van taken, functies 
of processen. De uitdaging is het dichten van de kloof tussen de huidige praktijk in de 
organisatie en de benchmark ( de standaard voor de vergelijking met andere objecten of 
activiteiten, een referentiepunt) . Er zal continu gestreefd moeten worden naar verbetering van 
de taken, functies of processen. Anders gesteld: het nut van benchmarking moet gezien 
worden in de context van het continu streven naar verbetering. 
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Aldus is niet het vergelijken van belang, maar vooral het leren van. Overigens: 
voordat het eigen proces wordt vergeleken met andere processen, zal het management eerst 
volledig op de hoogte moeten zijn van het eigen proces. 

Benchmarks kunnen zowel kwalitatief ( descriptief), bijvoorbeeld het beschrijven van de 
'beste' werkmethode, als kwantitatief, in de vorm van bijvoorbeeld kengetallen zijn. Over 
deze laatste vorm van benchmarking handelt dit project. 

3.3.1 Benchmarking versus concurrentie analyse 

Benchmarking en conventionele concurrentie-analyses verschillen echter wezenlijk van 
elkaar11

: 

• Benchmarking begint wel met een concurrentie-analyse maar gaat veel verder. De 
aandacht gaat niet meer uit naar een productvergelijking zoals bij concurrentie-analyse 
maar naar processen die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van het product. 

• De kemvraag bij benchmarking is de wijze waarop de prestaties bereikt zijn: het Hoe 
vraagstuk. De nadruk ligt op het begrip van de achterliggende processen. De vergelijking 
geschiedt met bedrijven die in een bepaald proces "Best-In-Class" zijn. De blik reikt 
verder dan de eigen bedrijfstak/branche. 

• Concurrentie-analyse wordt uitgevoerd als staf-exercitie, terwijl bij een benchmarking
proces de actieve participatie van het betrokken personeel vereist wordt. Benchmarking is 
dus een analytisch proces; het kan een instrument zijn om verandering( en) aan te 
moedigen. 

3.3.2 Evo/utie in Benchmarking 

De evolutie10 in het denken omtrent benchmarking is weergegeven in figuur 3.2. 

s 
0 

p 
h 

s 
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C 

Global Benchmarking 

Strategic Benchmarking 

Process Benchmarking 

Competitive Benchmarking 

a Reverse Engineering 
t 

Tijd 
Figuur3.2 Ontwikkelingsfasen van benchmarking 

Uit deze figuur blijkt een verschuiving van de reverse engineering georienteerde benadering, 
via procesgericht denken, naar een meer strategische invalshoek van benchmarking. Reverse 
engineering is de meest simpele vorm van benchmarking: het ontleden van het product van de 
concurrent in haar basiselementen. De volgende twee vormen van benchmarking ( competitive 
en process benchmarking) vallen onder de noemer operationele benchmarking. 

11 Waalewijn,Ph. en A. Hendriks en R. Verzijl, Benchmarking van het Benchmarking-proces, 
Rotterdams Instituut voor Bedrijfseconomische Studies, 1996 
12 Watson, G.H., Strategic Benchmarking, John Wiley and Sons, Inc., 1993 
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Het verschil tussen beide vormen van benchmarking is <lat bij competitive 
benchmarking alleen vergelijking plaatsvindt met directe concurrentie, terwijl bij process 
benchmarking gezocht wordt naar de "Best-In-Class" van een bepaald proces. Hier wordt in 
de literatuur ook niet altijd duidelijk mee omgesprongen: Volgens Zairi 13 zorgt competitive 
benchmarking ook voor een verschuiving van Business As Usual naar Best-In-Class. Hier 
worden ook enkele eisen bij gesteld: 

• Benoodzaakt een duidelijke strategie van implementatie 
• Heeft tijd, middelen en goedkeuring nodig van het managementteam 
• De indicatoren moeten aansluiten bij de Critical Succes Factors 
• En er moet een lange termijn visie in het bedrijf aanwezig zijn. 

Strategische benchmarking houdt in <lat een bedrijf geen stapsgewijze verbeteringen 
aanbrengt van de bestaande bedrijfsprocessen (status quo), maar een "Quantum Leap" die 
slechts moeizaam op eigen kracht te realiseren is. 
Global benchmarking is tenslotte de toekomstige vorm van benchmarking waar verschillen in 
(intemationale) handel, cultuur en tussen bedrijfsprocessen worden overbrugd en begrepen. 
Deze vorm van Benchmarking zal ontstaan als de informatie-snelweg tot grote bloei is 
gekomen en informatie voor iedereen beschikbaar is geworden. 

3.3.3 Benchmarking versus TQM 

De toenemende belangstelling voor benchmarking is geen ge'isoleerde gebeurtenis. De manier 
waarop kwaliteit zich heeft ontwikkeld leidt onherroepelijk naar de noodzaak om te 
benchmarken. Deze evolutie kan worden gezien als een zoom-lens: vanuit een individuele 
activiteit wordt er uitgezoomd via het individuele functioneren naar de bedrijfsfunctie als 
geheel. Deze veranderingen kunnen worden gekarakteriseerd als de beweging van inteme 
focus naar een aanpak gebaseerd op exteme focus. 
In figuur 3 .3 wordt de relatie tussen TQM en benchmarking gezien als een twee traps functie. 
In de eerste trap van invoering van TQM wordt vooral aandacht geschonken aan de 
bewustwording. Daama komt de implementatie-fase. Vervolgens komt de evaluatie fase 
waarin wordt gekeken wat het resultaat van de invoering van TQM is. 

Understanding 
impact of TQM 

Implementing TQM 

Measuring Impact of 
TQM 

Quality Costing 

Qualty Costing 

Quality Costing 

Trap I : Introductie van TQM in het bedrijf 
(Kostenreductie) 

Figuur 3.3: TQM als een twee traps fuctie 

Optimisation if 
Internal Operations 

Excellence 

Benchmarking 

Benchmarking 

Benchmarking 

Trap 2: TQM-gebaseerde competitie 
(Maximaliseren van de voordelen) 

In de tweede trap maakt benchmarking duidelijk waar de prestatiekloof zit in de inteme en 
exteme functies. Benchmarking moedigt de ondememing aan om verder te gaan en actief te 
zoeken naar de beste praktijken en deze toe te passen, zodat een superieure prestatie neergezet 
kan worden. 

13 Zairi, M., Competitive Benchmarking, Stanley Thomes, 1992 
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De belangrijkste redenen voor benchmarking somt Camp in zijn boek9 op: 

Tabet 3.1 Voordelen Benchmarking 

14 



Hoofdstuk 3 
Benchmarking 

NVOB- ,.1 K wali~eitscentrum \J[ 

3.4 Het Benchmarking-Proces 
Benchmarking is in de praktijk al op vele manieren toegepast. In de literatuur worden er dan 
ook tientallen verscbillende benchmarking-processen beschreven met ieder zijn eigen 
specifieke voordelen. In dit boofdstuk wordt bet proces beschreven van Rank Xerox, dat 
Camp7

'
9 uitgebreid in zijn boeken bebandeld beeft. Dit is bet standaard 10 stappen model, 

waar alle and ere modellen van zijn af geleid. In de praktijk varieert bet aantal stappen dat 
wordt gebanteerd ecbter van zes tot twaalf. 
Het tien stappenplan is weergegeven in figuur 3.4: 

-
Planning 1. Bepaal waarop benchmarking moet 

warden toegepast 

• 
2. ldentificeer concurrerende bedrijven .. 
3. Bepaal de methode van verzamelen van 

gegevens en verzamel de gegevens 
-

! 
Analyse [ 4. Bepaal de huidige kloof tussen de 

methoden en de prestaties 
... 

5. Bepaal toekomstige prestatieniveaus I 
l 

Planconstructie [ 6. Maak de benchmark-bevindingen bekend 
en zorg voor acceptatie ervan 

• 
7. Stel functionele doelen op I 

l 
~ 

Actie 8. Ontwikkel actieplannen I .. 
9. lmplementeer specifieke actieplannen I .. 
10. Toots de benchmarks opnieuw aan 

verdere ontwikkelingen 
~ 

• Positie van leiJrschap verworven Volgroeidheid [ • De beste methoden volledig ge'integreerd 
in de werkprocessen 

Figuur3.4: De tien stappen bij de aanpak van benchmarking 

De afzonderlijke stappen worden bieronder nader uitgelegd. De afzonderlijke vijf fasen, die 
links in Figuur 3 .4 zijn weergegeven, zullen ecbter eerst worden bebandeld. Het dient de lezer 
duidelijk te zijn dat deze stappen pas doorlopen moeten worden nadat er een voorstudie is 
verricbt waarin is besloten om tot benchmarking over te gaan. 
Handvat bij bet schrijven van deze paragraaf zijn dan ook de boeken van Camp 7'

9 en de studie 
van Waalewijn, Hendriks en Verzijl 11 naar benchmarking-ervaringen van bedrijven in 
Nederland. De laatst genoemde auteurs nemen bet model van Camp ook als uitgangspunt. Er 
zal ook meer nadruk worden gelegd op de plannings- en analysefase, omdat dit 
benchmarking-project zicb voomamelijk bierop ricbt. 
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Het doel van deze fase is om plannen te maken voor de 
benchmarkingonderzoeken. De essentiele stappen zijn die van elke 
planontwikkeling - wat, wie en hoe. 
Nadat bepaald is op wat, hoe en met wie benchmarking moet worden 
toegepast, moeten de actuele dataverzameling en de analyse worden 
voltooid. De analysefase moet een nauwkeurig begrip van de huidige 
procesuitoefeningen en even goed die van de benchmarking-partners 
inhouden. 

3. Planconstructie: In deze fase worden de bevindingen van benchmarking opgenomen in de 
bedrijfsdoelen om de veranderingen voor te bereiden. Dit houdt een 
zorgvuldige planning in om de nieuwe methoden in bet bedrijfte 
integreren en te verzekeren dat de resultaten van benchmarking in alle 
formele planningsprocessen worden gei'ntegreerd. 

4. Actie: De resultaten van benchmarking en de bedrijfsprincipes die hierop zijn 
gebaseerd, moeten in specifieke implementatie-acties worden omgezet. 
Tevens moet men een periodieke meting en schatting van het resultaat 
uitvoeren. 

5. Volgroeidheid: Volgroeidheid zal worden bereikt wanneer de beste industriele methoden 
in alle bedrijfsprocessen zijn gei'ntegreerd, dus wanneer er verzekering 
van superioriteit is. 

3.4.2 Tien stappen 

1. Waarop moet benchmarking worden uitgevoerd? 
Het vaststellen van functies, methoden of onderwerpen waarop benchmarking moet worden 
uitgevoerd, de benchmarking-doelen of 'outputs', behoort tot de moeilijkste stappen in het 
proces. 
Nadat het te benchmarken onderwerp bepaald is, wordt dit bedrijfsproces in kaart gebracht. 
Belangrijk is dat de stappen binnen bet bedrijfsproces begrepen worden. De basiselementen 
bij bet documenteren van bet bedrijfsproces zijn: 
• Afbeeldingen van het proces; 
• Gestructureerde en gedetailleerde beschrijving van bet proces; 
• Beschrijving van de stappen in het proces (wat gedaan wordt); 
• Beschrijving van de werkwijze per stap in bet proces (hoe bet gedaan wordt). 
Ook in de praktijk blijkt het belang van het gedetailleerd in kaart brengen van bet eigen 
proces. De processtappen, de werkwijze per processtap en de output (de prestatie-indicatoren) 
worden gedetailleerd in kaart gebracht. Niet alleen bet hoeveel (de output) maar vooral het 
hoe (het onderliggende proces) wordt onderkend als noodzakelijke stap in de inteme analyse. 

2. Het identificeren van vergelijkbare bedrijven (benchmarking-partners) 
De benchmarking-partners kunnen binnen ofbuiten de branche zijn. Het gaat erom dater 
partners gekozen worden die bet beste zijn op bet geselecteerde benchmarking-onderwerp. Er 
zijn echter ook zeer veel informatiebronnen op basis waarvan benchmarking kan worden 
uitgevoerd. 
Als er echter een Best-In-Class partner wordt geselecteerd, is de benchmarking-studie het 
rendabelst. De benchmarking-partner kan ook voordelen behalen door gebenchmarked te 
worden. Door aan een benchmark-project deel te nemen creeert de gebenchmarkte 
ondememing een ingang bij bet bedrijfvan de benchmarking-initiator en kan via deze ingang 
later zelf een benchmarking-project opstarten. Een belangrijke factor hierbij is dat 
benchmarking gepromoot kan worden doordat mensen in de gebenchmarlde organisatie een 
benchmarking in actie zien. 
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De bepaling van de beste concurrent of de marktleider gebeurt als volgt: 
Vat 'concurrent' in de meest brede zin van het woord op 
• Welk(e) bedrijf, functie of operatie heeft de beste werkmethoden 
• Vergelijk operaties waarbij de beste methoden worden gebruikt 
Zorg voor vergelijkbaarheid 
• Bedrijven waarvan de klanten in hoge mate tevreden zijn, moeten worden afgezet tegen 

bedrijven waarbij dit ook het geval is 
• Productkenmerken moeten generiek zijn voor het proces, dat wil zeggen dat verpakte 

goederen moeten worden afgemeten tegen verpakte goederen 
Blijf binnen dezelfde industrie 
• Definieer de industrie breed, bijvoorbeeld de elektronica-industrie 
Waar worden werkmethoden opgevat als doorbraken ofwaar treden ze waarschijnlijk op 
• Ontdek vemieuwende methoden, waar ze ook bestaan (zelfs in ongelijke industrieen). 

3. Methoden voor bet verzamelen van gegevens 
In deze stap wordt bepaald op welke manier het benchmarking-onderzoek wordt uitgevoerd 
en welke data verzameld moeten worden. Data met betrekking tot het eigen proces moeten 
worden verzameld, zoals aangegeven bij stap 1 (inteme analyse). Verder wordt het 
betreffende proces bij de benchmarking-partner uitvoerig bestudeerd: de proces-uitoefeningen 
moeten worden vastgelegd en de output-zijde, de prestatie-indicatoren, moet worden gemeten. 
Hierbij moet worden opgelet <lat de informatie consistent is, zodat er geen appels met peren 
worden vergeleken. Camp gaat in zijn boek uitgebreid in op de verschillende technieken voor 
het verzamelen van informatie en de voor- en nadelen die er aan iedere methode kleven. 
Hierbij onderscheidt hij: 
• Interne informatie ( Productanalyse, Bedrijfsbronnen, Leunen op eerdere onderzoeken, 

Inteme deskundigen en studies) 
• lnformatie in openbaar bezit (Bibliotheekonderzoek, Gegevens uit professionele 

associaties en handelsassociaties, Adviseurs, Exteme deskundigen en studies) 
• Origineel onderzoek (Vragenlijst per post of telefonisch, Bezoeken, Panels) 

4. Bepaling van de concurrentiekloof 
Door middel van de vergelijking van de prestatie-indicatoren van het eigen bedrijf met de 
benchmarking-partners wordt de prestatiekloofbepaald. Camp onderscheidt drie soorten 
prestatiekloven: 

Tabel 3.2 Soorten Prestatiekloven 

Door detailanalyse van processen en processtappen, het evalueren van costdrivers en 
confrontatie met Best-In-Class processen, kunnen verbeteringen worden ge'identificeerd. 
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W erkmetboden zijn aan verandering onderbevig en daarmee ook de toekoinstige 
prestatiekloof. Het is van belang dat benchmarking continu uitgevoerd wordt, zodat de 
prestatie voortdurend aangepast wordt en zo superieur blijft. 
Dit is weergegeven in Figuur 3.5: 

Benchmarking sti 
continu 

1 "Best-In-Class" _________ r-------------------
c.. Prestatie ________ _ 

------------

_________ Tijd 

Figuur 3.5: Weergave prestatie-kloof en noodzaak continue benchmarking 

6. Het overbrengen van de resultaten van benchmarking 
Voordat veranderingen doorgevoerd kunnen worden, zullen eerst alle bevindingen uit bet 
onderzoek gecommuniceerd moeten worden. De communicatie dient overtuigend en duidelijk 
te zijn, zodat de gebele organisatie de implementatie ondersteunt. 

7. Het vaststellen van doelen 
Elk bedrijfbeeft zijn eigen manier van bet stellen van doelen. Benchmarking vereist van 
nature een bestudering van doelen en van bet doelstellingsproces. Als de resultaten van 
benchmarking daartoe aanleiding geven, worden de bestaande doelen opnieuw bestudeerd en 
aangepast. Op welke verscbillende manieren bedrijven dit zouden kunnen doen, wordt hier 
niet verder bebandeld. Anders zou deze studie zeer omvangrijk zal worden. 

8. Het ontwikkelen van actieplannen 
Elke organisatie beeft haar eigen manieren voor bet implementeren van nieuwe praktijken. 
Daarom wordt bier in deze studie niet verder op ingegaan. 
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9. Implementatie specifieke acties en bet toezicht houden op de voortgang 
Wanneer de benchmarking-gegevens zijn ontwikkeld, opgenomen en omgezet in 
actieplannen, zijn de laatste uitvoeringen van implementatie en het toezicht houden kritisch 
voor het behalen van succes. Het implementeren van specifieke acties is afhankelijk van het 
begrip van de nieuwe methoden en de manieren waarop de voordelen worden behaald. 
Rollen, verantwoordelijkheden en beloningen moeten ook goed worden begrepen. Het 
toezicht houden op de voortgang omvat de standaardbenaderingen die in de industrie en de 
dienstverlening worden nagevolgd: vergelijking van de voortgang met van tevoren 
gedefinieerde mijlpalen, bepaling van de oorzaken voor verschillen, het ondememen van de 
juiste actie wanneer de verschillen significant zijn, en het bekijken van de resultaten met het 
management. 

10. Opnieuw kalibreren 
Het opnieuw kalibreren is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de veranderende 
situaties en het proces voor het bereiken van een volgroeide benchmarking-positie die een 
superieure prestatie voortbrengt. Het doel van het opnieuw kalibreren is de huidige 
benchmarks te behouden. Concurrentie- en productiemethoden veranderen voortdurend. Ben 
proces van opnieuw kalibreren moet worden ge'installeerd om er zeker van te zijn dat de 
benchmarks opnieuw worden geevalueerd en bijgewerkt, om te garanderen dat ze op de 
laatste methoden zijn gebaseerd. De benchmarks moeten worden onderzocht om te zien of ze 
nog steeds geldig zijn in het licht van de exteme veranderingen en of ze moeten worden 
aangepast. Het veranderen van houdingen en het begrip van benchmarking zal, samen met het 
verzamelen van nieuwe gegevens, een dynamisch benchmarking-programma door de hele 
organisatie handhaven. 

3.5 Het Benchmarking project bij het NVOB-Kwaliteitscentrum 
Deze paragraaf heeft als doel om de lezer duidelijk te maken hoe de theorie die in de 
voorgaande paragrafen is beschreven wordt toegepast bij het benchmarking-project van het 
NVOB-K waliteitscentrum. 

In de voorgaande paragrafen is de werking van het benchmarking-proces uitgebreid aan de 
orde geweest. Duidelijk is dat het hele benchmarking-project staat of valt bij goed 
gedefinieerde benchmarking indicatoren. 
Een goede indicator beschrijft de toestand van een Kritische Succes Factor (KSF). Een KSF is 
veelal een eis die door de omgeving waarin de ondememer opereert wordt gedicteerd. Een 
Kritische Succes Factor moet op ondememingsniveau worden vertaald naar functies die 
worden uitgevoerd. De wijze waarop de uitvoering van een functie bijdraagt aan de realisatie 
van een KSF kan worden gemeten met Prestatie-Indicatoren of kortweg (PI). 

3.5.1 Typering Benchmarking-project 

In §3.4 kwam naar voren dat het meten van indicatoren op twee manieren kan worden gedaan: 
Kwalitatief en kwantitatief. Daar we hier met een relatief grote groep aannemers te maken 
hebben die onderling worden vergeleken zal dit onderzoek Kwantitatief van aard zijn. 

Vol gens de typering van Spendolini zijn er vij f soorten benchmarkingstudies mogelijk. Deze 
studie valt onder categorie 2: Competitive benchmarking, omdat er wordt vergeleken met 
(directe) concurrenten. Aangezien de bouwmarkt in Nederland een regionale markt is moet 
het begrip concurrenten vrij breed worden gezien. 

Volgens het tien stappenplan van Camp, zal deze studie niet verder gaan d.an stap 4: 
Bepaal de huidige kloof tussen methoden en prestaties. 
De overige stappen moeten de bedrijven zelf uitvoeren. 
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Benchmarking wordt voor zeer uiteenlopende zaken gebruikt, die allen tot doel hebben de 
huidige bedrijfs-praktijk te verbeteren. Aspecten van benchmarking waar in deze specifieke 
studie bij stil wordt gestaan zijn de volgende: 

1. Cost-driven indicatoren versus Quality-driven indicatoren 
2. Continu proces (herhalingsgraad) 
3. Best-In-Class/ Gemiddelde 
4. Betrouwbaarheid gegevens 

Ad 1) Cost-driven versus Quality driven 
De hele studie staat of valt bij het zoeken naar geschikte benchmarking-indicatoren. 
Aangezien bij deze studie wordt uitgegaan van het kwaliteitsmodel zoals het NVOB-
K waliteitscentrum <lit hanteert, moeten er voomamelijk kwaliteits-indicatoren worden 
gezocht (kwaliteits-invalhoek). Hiermee wordt bedoeld <lat de uitkomsten _van deze 
indicatoren de aannemers juist de stimulans moet geven om bij te sturen op 
kwaliteitsverhogende effecten. Uitgangspunt bij deze studie is dan ook: Eerst kwaliteit, dan 
kosten. 

Ad 2) Continu proces 
Benchmarking moet worden gezien als een continu proces en niet als een eenmalige 
gebeurtenis7

• In de literatuur wordt dan ook ingegaan op de verschillende fases van 
benchmarking en hoe benchmarking in de organisatie gei"mplementeerd dient te worden. 
Steeds moet aan de hand van een vergelijking met andere bedrijven de huidige situatie 
ingeschat worden, verbeteringsvoorstellen aangegeven worden en in de gaten gehouden 
worden hoe goed er aan deze nieuwe doelen gestalte gegeven wordt. Hierop wordt nog 
teruggekomen in de implementatiefase. 

Ad 3) Best-In-Class/ Gemiddelde 
Het principe van Benchmarking is het vergelijken met Best-In-Class. Alleen het spiegelen aan 
deze bedrijven geeft een goede indruk welke performance mogelijk is. Best-In-Class kan men 
echter nog breder zien. Als er bijvoorbeeld voor een vergelijking van de logistieke functie 
gekozen wordt, kan men bij zeer veel bedrijven terecht ( ook buiten de eigen branche). In <lit 
onderzoek is <lat niet de bedoeling. Er worden alleen vergelijkingen gemaakt met bedrijven 
binnen de eigen branche. Nadat de benchmarking-studie is afgerond, kan er gemeten worden 
welk bedrijf op een specifiek onderdeel Best-In-Class is. Ieder bedrijf weet dan welk resultaat 
mogelijk is op een bepaald deelgebied. Tegelijkertijd kan bekeken worderi of men boven of 
onder het gemiddelde uitkomt. Hierdoor moeten er benchmarking-indicatoren worden 
opgesteld waardoor in een oogopslag te zien moet zijn welke waarde het beste is: zo 
hoog/laag mogelijk, en dus niet: zo dicht mogelijk bij welk(?) doel. 

Ad 4) Betrouwbaarheid gegevens 
Vergelijking met andere bedrijven is alleen mogelijk als de aannemer de gegevens ook naar 
eer en geweten invult. De gegevens kunnen natuurlijk zo worden gemanipuleerd <lat een 
bepaalde aannemer als Best-In-Class uit het onderzoek komt, terwijl <lit niet het geval is. Er 
moet dus worden gewaakt <lat alle gegevens valide worden ingevuld. 
Aangezien het moeilijk is om te controleren of de gegevens waarheidsgetrouw zijn ingevuld, 
wordt bij <lit onderzoek gerekend met gegevens die de aannemers zelfhebben ingevuld. Er 
vinden dus geen controle-metingen plaats. 
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In dit hoof dstuk is er aandacht be steed aan de theoretische aspecten van Benchmarking en aan 
de eisen die aan benchmarking-indicatoren worden gesteld. In het volgende hoofdstuk zal bet 
model worden beschreven waaruit de daadwerkelijke indicatoren worden afgeleid. 
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Tot nu toe is vrijwel uitsluitend beschreven hoe het benchmarking-proces nu eigenlijk werkt 
en aan welke eisen de indicatoren moeten voldoen. Dit hoofdstuk zal de brug vormen tussen 
theorie en praktijk. Hierin zal namelijk het kwaliteitsmodel worden beschreven zoals het 
NVOB-Kwaliteitscentrum en de Stichting "De Erkende Hoofdaannemer" <lit hanteert. Dit 
kwaliteitsmodel is het kader waarbinnen de prestatie-indicatoren gezocht moeten worden. Het 
model zal dan ook uitgebreid worden beschreven. In het volgende hoofdstuk worden vanuit 
<lit kwaliteitsmodel prestatie-indicatoren gededuceerd. 

Het kwaliteitsmodel van het NVOB-Kwaliteitscentrum splitst het bedrijf op in elf 
deelgebieden. De basis van het model zijn zes verschillende hoof dprocessen (primaire 
bedrijfsprocessen). Naast deze hoofdprocessen bestaat het model ook uit vijf verschillende 
hoofdaspecten, die ieder voor zich een bepaald aspect van de hoofdprocessen beschrijven. 
Op deze hoofdprocessen en hoofdaspecten van de bedrijfsvoering moeten geschikte 
benchmarking-indicatoren worden gevonden. In het bedrijfsmodel zoals het NVOB
Kwaliteitscentrum <lit hanteert bij haar erkenningsregeling worden de hoofdprocessen en 
hoofdaspecten onderling verbonden volgens Figuur 4.1. In deze figuur liggen de 
hoofdprocessen in het gerasterde vlak en hebben de hoofdaspecten slechts verbinding met alle 
hoofdprocessen tezamen: 

Figuur 4.1: 

8 
Organi

satie 

9 
Financien 

1 
Ons 

Bedrijf 

10 
Personeel 

De hoofdprocessen van het Bedrijfsproces 

11 
Kwaliteits
systeem 

De oplettende lezer heeft al opgemerkt dat het verschil tussen hoofdprocessen en 
hoofdaspecten vooral in het uitvoerende vlak liggen. De hoofdaspecten kunnen gezien worden 
als ondersteunende factoren voor de hoofdprocessen. Omdat deze ondersteunende factoren 
minstens net zo belangrijk zijn als de hoofdaspecten en in dit verdere verslag dezelf de status 
als deze hebben, moet de lezer waar deze hoof dprocessen leest ook bedenken dat het hier om 
hoofdaspecten zou kunnen gaan. Voor de duidelijkheid zal zo veel mogelijk over 
hoof dgroepen gesproken word en 
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In de rest van <lit hoofdstuk worden van iedere hoofdgroep de definitie en de doelstellingen 
gegeven. Dit is nodig om later te kunnen controleren of een prestatie-indicator wel de 
prestatie van een aannemer op een bepaalde hoofdgroep beschrijft. 

Voor het eerste hoofdaspect: Bedrijf geldt een aangepaste beschrijving. Dit hoofdaspect is 
selecterend van aard en niet geschikt om prestaties van te meten zoals uit Tabel 4.1 blijkt: 

Naam BEDRIJF 
Hoofdaspect: 

Tabel 4.1 

ou kunnen geb ren door hetCn an 
personeel. Door bijvoorbeeld onderscheid te maken tuss~11.a;:i,nnemers 
met minder dans 10 riiaripersoneel en aannemers met meeridan 1 O man 

neeL 

Beschrijving hoofdaspect: Bedrijf 

De hoofdgroep Bedrijf wordt in <lit rapport verder niet meer behandeld, aangezien deze enkel 
en alleen de identiteit en geschiedenis van een bedrijf beschrijft en het derhalve niet mogelijk 
is om hieruit prestatie-indicatoren te definieren. 

4.2 Definitie en doelstel/ingen van Hoofdprocessen en Hoofdaspecten 
In Tabel 4.2 zal van ieder hoofdproces en hoofdaspect een definitie worden gegeven. Deze 
definitie zal vervolgens worden verduidelijkt door bij iedere definitie de doelstellingen van 
deze hoofdprocessen/hoofdaspecten te beschrijven. De definitie is gevonden door de 
kwaliteits-normen te evalueren die bij het (kwaliteits-)bedrijfsmodel van het NVOB
Kwaliteitscentrum horen. De doelstellingen zijn gevonden door per hoofdgroep te bepalen 
wat het bedrijfs-doel van iedere hoofgroep is. 
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Naam Hoofclgrocp Dctinitic 
Markt De Hoof dgroep Markt bestrijkt alle 

zaken die te maken hebben met het 
marktbeleid en acquisitie van het 
bouwbedrijf 

Ontwerp&Advies De Hoof dgroep Ontwerp&Advies 
bestrijkt alle zaken die te maken 
hebben met het adviseren van en 
ontwerpen voor klanten van het 
bouwbedrijf 

Off erte&Opdracht De Hoof dgroep Offerte&Opdracht 
bestrijkt alle zaken die te maken 
hebben met het offreren en 
aanvaarden van een opdracht van een 
klant door het bouwbedrijf 

Bestellen&Inkopen De Hoof dgroep Bestellen&lnkopen 
bestrijkt alle zaken die te maken 
hebben met het verwerven van 
goederen ten behoeve van de bouw 

Uitvoering De Hoofgroep Uitvoering bestrijkt 
alle zaken die te maken hebben met 
het feitelijk realiseren van het object 

Opleveren De Hoof dgroep Opleveren bestrijkt 
alle zaken die te maken hebben met 
het formeel overdragen van het 
gerealiseerde bouwwerk aan de 
opdrachtgever 

Organisatie De Hoofdgroep Organisatie bestrijkt 
alle zaken die te maken hebben met 
de inteme organisatie van het 
bouwbedrijf 

Financien De Hoofdgroep Financien bestrijkt 
alle financiele zaken van het 
bouwbedrijf die te maken hebben met 
beleid 

Person eel De Hoofdgroep Personeel bestrijkt 
alle zaken die te maken hebben met 
het personeel van het bouwbedrijf 

K waliteitssysteem De Hoofdgroep Kwaliteitssysteem 
bestrijkt alle zaken die te maken 
hebben met het kwaliteitssysteem 
wat in het bouwbedrijf aanwezig is 

NVOB- r1 
Kwaliteitscentrum 1\.:1( 

Doclstclling 
Het verwerven van winstgevende 
opdrachten. 

Het verkrijgen van een haalbaar 
ontwerp dat voldoet aan de 
klantenwensen, bouwvoorschriften 
en regelgeving 

Het verkrijgen van een 
verantwoorde kostprijs wat 
resulteert in een opdracht 

Het tegen een gunstige prijs en met 
de juiste kwaliteit en hoeveelheid 
verkrijgen van de juiste materialen 
die op tijd geleverd worden. 
Het op tijd realiseren van het 
bouwwerk welke voldoet aan de 
vooraf vastgestelde (bouw-) 
technische-, financiele-, 
kwalitatie';e- en 
veiligheidsvoorwaarden. 
Het zo doelmatig mogelijk 
vaststellen of het geleverde 
overeenkomt met de vooraf 
vastgestelde specificaties. 

Het zo efficient en doelmatig 
mogelijk uitvoeren van het 
bouwbedrijf 

Het hebben van financieel inzicht in 
het bouwbedrijfteneinde de 
continui'teit te waarborgen 

Het hebben van een verantwoorde 
werkomgeving met het juiste 
(hoeveelheid, samenstelling en 
bekwaamheid) personeel. 
Het zorgdragen voor een continu 
verbeterende organisatie en 
uitvoering_van het bouwbedrijf. 

Tabet 4.2 Definitie en doelstellingen van Hoofdprocessen en Hoofdaspecten 
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In <lit hoofdstuk is het kwaliteitsmodel van het NVOB behandeld. Dit model wordt ingevoerd 
bij (kleine) aannemers die gecertificeerd willen worden door de Stichting "De Erkende 
Hoofdaannemer". In <lit model zijn vijfhoofdprocessen en zes hoofdaspecten gedefinieerd. 
Het hoofdaspect Bedrijf zal in <lit rapport verder niet meer warden behandeld, aangezien 
hieruit geen prestatie-indicatoren kunnen worden afgeleid. 

Uitgaande van de definities en doelstellingen van deze hoofdprocessen/hoofdaspecten worden 
in het volgende hoofdstuk de prestatie-indicatoren gepresenteerd. 
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Uitgaande van de definities zoals die in het vorige hoofdstuk zijn opgesteld, worden in <lit 
hoofdstuk theoretische prestatie-indicatoren gededuceerd. Deze prestatie-indicatoren zijn 
theoretisch van aard en (nu) nog niet getoetst aan de praktische haalbaarheid (Dit is het 
onderwerp van het volgende hoofdstuk). De indicatoren zijn echter wel zo geconstrueerd dat 
er de verwachting is <lat de meeste van deze indicatoren de praktische toets der kritiek kunnen 
doorstaan. 

In <lit hoof dstuk word en beknopt de stappen weergegeven die zijn doorlopen om tot een set 
van prestatie-indicatoren te komen die aan de gestelde eisen voldoen en relevant en haalbaar 
zijn. Eerst worden de eisen die aan goede Benchmarking-Indicatoren worden gesteld, 
behandeld. Daama worden de indicatoren opgesteld. 

5. 1 Eisen Benchmarking-lndicatoren 
Een goede indicator beschrijft de toestand van een Kritische Succes Factot (KSF). Een KSF is 
veelal een eis die door de omgeving waarin de ondememer opereert wordt gedicteerd. Een 
Kritische Succes Factor moet op ondememingsniveau worden vertaald naar functies die 
worden uitgevoerd. De wijze waarop de uitvoering van een functie bijdraagt aan de realisatie 
van een KSF kan worden gemeten met Prestatie-Indicatoren ofkortweg (PI). 

Om te kunnen toetsen of een PI ook een goede indicator is moet deze aan vier eisen voldoen: 
1. De indicator is een realistische weergave van de prestaties van een aannemer op een 

bepaald hoofdproces. 
2. De indicator geeft de aannemer een handvat om bij te sturen op een bepaald hoofdproces. 
3. Iedere indicator is eenduidig te definieren. 
4. De indicator moet relatief eenvoudig kunnen worden ingevuld in de praktijk. 

Adl) De indicator moet een activiteitlfunctie beschrijven die kenmerkend is voor een 
bepaald hoofdproces. Als dit niet het geval is, bestaat de kans <lat een hoofdproces 
wordt bestuurd op niet relevante zaken. Men stuurt dan een proces op bijzaken, maar 
verliest de hoofdzaken uit het oog. 

Ad2) De indicator moet de aannemer wel de mogelijkheid geven om bij te sturen. Als de 
waarde die de indicator vertegenwoordigt een gegeven is, en er is geen mogelijkheid 
om bij te sturen, dan valt de indicator in de categorie: "Het is leuk om te weten hoe 
andere aannemers het doen, maar ik kan er niets mee ... ". De bei"nvloedbaarheid moet 
dus hoog zijn. 

Ad3) Iedere indicator moet eenduidig te definieren zijn. Dit betekent <lat iedere aannemer 
hetzelf de onder iedere indicator verstaat. Als dit niet het geval is, bestaat de kans dat 
appels met peren worden vergeleken. Dit probleem kan enigszins ondervangen 
worden door een duidelijke definitie/handleiding bij iedere indicator te geven. 

Ad4) Iedere indicator moet zo worden gedefinieerd <lat iedere aannemer er zonder veel 
moeite en rekenwerk een waarde aan kan koppelen (invulbaarheid) . Dit is belangrijk 
omdat in de doelgroep alleen relatiefkleine aannemers zitten, die weinig tijd hebben 
om gegevens te verzamelen. 
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Nu de eisen zijn bepaald waaraan een goede prestatie-indicator moet voldoen, kunnen de 
prestatie-indicatoren zelf worden bepaald. Omdat het in de praktijk zeer moeilijk bleek om 
goede indicatoren te vinden aangezien veel indicatoren verbanden hebben met andere 
indicatoren, is besloten om de zaken gestructureerd aan te pakken. 

Hiertoe werd een zoom-methode ontwikkeld. Op iedere hoofdgroep wordt stap voor stap 
steeds dieper ingezoomd, zodat er uiteindelijk individuele indicatoren en zelfs componenten 
konden worden gevonden. Deze zogenaamde zoom-methode wordt in Figuur 5.1 , op de 
volgende bladzijde verduidelijkt. Onder de figuur worden de zes stappen verduidelijkt. 

Na stap 4 zijn de relevante indicatoren gevonden. De laatste twee stappen moeten worden 
genomen om deze indicatoren ook in de praktijk te kunnen meten. 

De rest van <lit hoofdstuk zal bestaan uit een beschrijving van elk van deze stappen, behalve 
stap 1. De eerst stap was namelijk het onderwerp van het vorige hoof dstuk, deze stap zal hier 
dus niet verder worden uitgewerkt. 
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IV 
Relevante lndicatoren 

V 
Componenten 

/ 

VI 
Omschrijving Componenten 

alverwerki ngskoste 

Bruto Omzet 

...... 

Ornzet, exclusief BTW. 
(Het totaal van alle opbrengsten, zoals de netto omzet 
plus de wijzigingen in de voorraden en het onderhandse werk, 
plus de productie voor het eigen bedrijf) 

Figuur 5.1: De Zoom-methode uitgewerkt voor een voorbeeld. 

Zoals de lezer kan zien warden er hierbij een zestal stappen onderscheiden: 
1. Vanuit het kwaliteitsmodel warden er hoofdgroepen gedefinieerd. 
2. Opdelen van hoofdgroepen in normen. 
3. Normen uitwerken naar aspecten/indicatoren. 
4. Vanuit deze aspecten/indicatoren relevante prestatie-indicatoren destilleren. 
5. Iedere prestatie-indicator ontbinden in componenten. 
6. Deze componenten eenduidig definieren zodat er geen discussie over mogelijk is. 
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Aan iedere hoofdgroep zijn een aantal normen gekoppeld. Deze normen zijn gegeven in het 
NVOB-Kwaliteitsmodel14

. Om deze normen overzichtelijk weer te geven zijn er zogenaamde 
visgraatdiagrammen opgesteld van iedere hoofdgroep. Alle visgraatdiagrammen kunnen in 
BIJLAGE 3 worden gevonden. Een voorbeeld hiervan is Figuur 5.3., onderaan deze bladzijde. 

Naam 
Norm 

Aspecten/indicatoren 

Naam 

---------.. Hoofdgroep 
Figuur 5.2: Overzicht Visgraatdiagram 

In Figuur 5.2 staat van links naar rechts een dikke pijl getekend. Deze pijl _symboliseert de 
hoof dweg van iedere hoof dgroep die uiteindelijk rechts eindigt. Hier staat aangegeven om 
welke hoofgroep het handelt. De pijlen die schuin naar de hoofdweg toe leiden zijn normen. 
De naam van iedere norm staat aan het begin van iedere pijl. Op deze manier is het hele 
bedrijfsproces ingedeeld in hoofgroepen die vervolgens worden beschreven door normen. 

BEHEERSING VAN 
DE UITVOERING 

BJJZONDERE 
PROCESSEN EN 
KRITISCHE 
OMGEVINGSCONDITIES 

ONDERHOUD VAN TIIDELIJKE HUISVESTING EN PERMANENTE HUISVESTING, 
MA TERIEEL, GEREEDSCHAP BOUWPLAA TSINRJCHTING, WERKPLAA TS EN OPS LAG 
EN OVERJGE HULPMlDDELEN OPSLAG OP HET WERK MA TERJEEL EN MA TERIALEN 

( ONPERHOIJO 

BEOORDELING INRICHTING 
( OP DOELMATIGHEID 

--------,,jll------~-------.----....... ..iUIT-

WERKINSTRUCTIES KEURJNGEN 

KWETSBARE MA TERIALEN 

~~~~~~~~L\~~K~~~~~~~EL ( EN PRODUKTEN 

ONDERAANNEMERS 
MATERIALEN OPSLITSING PER TYPE 
INHUREN MATERIEEL ( BOUWMATERIALEN 

VOORTGANGSBEWAKING OPSLAG EN TRANSPORT 
VAN MA TERIALEN 

Figuur 5.3: Voorbeeld Visgraatdiagram: Uitvoering 

Alle normen zijn nu beschreven. In de volgende paragraaf worden deze normen vervolgens 
ontleed in aspecten/indicatoren. 
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Handvat bij deze paragraaf is weer BIJLAGE 3. In de vorige paragraaf werd beschreven hoe 
pijlen die de normen symboliseren op de hoofdpijl uitkomen. Naar iedere norm-pijl leidt 
vervolgens weer een of meerdere kleinere pijlen. Dit zijn de aspecten/indicatoren die tezamen 
de norm beschrijven. Deze aspecten/indicatoren zijn dus als het ware de basis van iedere 
norm. Deze aspecten/indicatoren zijn allemaal ook benoemd. Deze benoeming is gedaan door 
een korte cryptische omschrijving. De geYnteresseerde lezer kan in het kwaliteitshandboek van 
het NVOB 14 deze aspecten/indicatoren uitgebreid vinden. 

Het gehele bedrijfsproces is nu uiteengerafeld in aspecten/indicatoren. In de volgende 
paragraaf worden uit deze lijst de relevante indicatoren bepaald. 

5.5 Relevante lndicatoren 
Aangezien iedere hoofdgroep is opgedeeld in aspecten/indicatoren, is het zaak om de 
relevante indicatoren te vinden. Om tot de uiteindelijke lijst van relevante prestatie
indicatoren te komen wordt van ieder aspect/indicator bekeken of deze aan de vier eisen van 
goede prestatie-indicatoren voldoet die in§ 5.1 zijn aangegeven. 

In BIJLAGE 4 staat een lijst waar voor ieder aspect/indicator staat aangegeven ofhet een 
relevante indicator is of niet en waarom. 
Uit deze lijst zijn tenslotte alle relevante indicatoren uitgezocht. Deze lijst bestaat dus uit 
prestatie-indicatoren die zijn gededuceerd vanuit iedere hoofdgroep. Om te zorgen dater geen 
relevante indicatoren vergeten word en zijn er vanuit de doelstellingen van iedere hoof dgroep 
nog enkele relevante indicatoren aan deze lijst toegevoegd. 

In BIJLAGE 5 wordt de lijst van relevante prestatie-indicatoren weergegeven. Bij iedere 
indicator is tevens de formule weergegeven hoe deze berekend moet worden, samen met een 
uitleg wat iedere indicator moet voorstellen. 

In deze paragraaf wordt een lijst van relevante prestatie-indicatoren gepresenteerd. Tevens is 
er bij iedere indicator een formule gegeven hoe deze indicator kan worden berekend. Iedere 
formule bestaat uit een of meerdere componenten. Hoe deze componenten vervolgens zijn 
gedefinieerd wordt in de volgende paragraafbeschreven. 

5. 6 Componenten 
Nu er een lijst is met prestatie-indicatoren, kunnen hieruit de deelcomponenten worden 
bepaald. Dit is gedaan door eerst een lijst met componenten op te stellen en hierin vervolgens 
de dubbele componenten weg te strepen. De lijst die zo ontstaat staat in BIJLAGE 6. 

Nadat alle individuele componenten zijn opgespoord, is iedere component eenduidig 
gedefinieerd. Daar waar het financiele componenten betreft is er zo veel mogelijk aansluiting 
gezocht bij de definitie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid(E.I.B.). De 
overige indicatoren zijn zo goed mogelijk omschreven. In BIJLAGE 6 kunnen tevens alle 
omschrijvingen van componenten worden gevonden. 

Resume: 
In dit hoofdstuk zijn stap voor stap relevante prestatie-indicatoren gedefinieerd. Deze 
indicatoren zijn vervolgens ontleed in deelcomponenten die vervolgens eenduidig 
gedefinieerd zijn. Hiema komt de fase in beeld om een pilot-project uit te voeren en om te 
bekijken of datgene wat theoretisch is bedacht ook in de praktijk werkt. 

14 Q-Erkenning, Normenoverzicht erkenningsregeling, NVOB-Kwaliteitscentrum, 1996 

30 



Hoofdstuk 6 
Pilot-Project 

6 Het pilot-project 

NVOB- r1 
K waliteitscentrum \.I( 

In het vorige hoof dstuk is beschreven hoe, via een systematische methode, prestatie
indicatoren zijn opgesteld. Deze indicatoren zijn ontleed in componenten. En tot slot zijn deze 
componenten zo veel mogelijk eenduidig gedefinieerd. 

Hiermee is echter nog niet bewezen dat deze componenten in de praktijk gekwantificeerd 
kunnen worden. Om dit te onderzoeken heeft er een pilot-project (of ook wel proef-project 
geheten, deze begrippen zullen door elkaar heen worden gebruikt) plaatsgevonden. 

Het pilot-project heeft dan ook een tweetal doelstellingen: 
1. Onderzoeken welke componenten in de praktijk gekwantificeerd kunnen worden. 
2. Onderzoeken of er animo is voor een benchmarking-project bij aannemers 

Het pilot-project is in drie fasen opgedeeld: 
1. Opstellen en versturen van vragenlijst 
2. Vragenlijst gezamenlijk invullen 
3. Evaluatie en terugkoppeling van gegevens. 

De komende drie paragrafen zullen dan ook deze drie fasen behandelen. 

6. 1 Opstellen vragenlijst 

De belangrijkste doelstelling van dit proef-project is om te onderzoeken welke componenten 
kwantificeerbaar zijn. Daarom moet de vragenlijst duidelijk en overzichtelijk worden 
opgesteld, zodat er geen misverstanden over de in te vullen gegevens kunnen ontstaan. 

Om ervoor te zorgen dat dit zo veel mogelijk het geval is zal daar waar dat mogelijk is 
aansluiting worden gezocht bij de vragenlijst voor de Burgerlijke- & Utiliteitsbouw van het 
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Met deze vragenlijst zijn de aannemers 
immers vertrouwd. 
Een belangrijk gedeelte van de vragenlijst, namelijk het financiele gedeelte, is zelfs bijna 
integraal overgenomen van het E.I.B .. Hierdoor zullen zo veel mogelijk componenten 
gekwantificeerd kunnen worden. 

In het vorige hoofdstuk zijn alle te onderzoeken componenten bepaald en gedefinieerd. Voor 
de vragenlijst zijn alle definities aangepast en meer op de praktijk toegespitst. 

De uitleg en definitie van iedere component is op de linker-bladzijde bij iedere vraag 
gegeven. (Zie Bijlage 7: Vragenlijst Proef-Project) 
Op de rechter-bladzijde staan de vragen vermeld. De vragen zijn zo individueel mogelijk 
opgesteld. Daar waar componenten relaties hebben met andere componenten zijn deze 
samengevoegd tot een vraag. 
De vragenlijst is zo tot een gemeenschappelijk geheel samengevoegd en opgestuurd naar de 
deelnemende bouwbedrijven met de vraag om de benodigde gegevens op te zoeken. 

Om te zorgen dat zo veel mogelijk componenten ingevuld kunnen worden is ervoor gekozen 
om als periode 1996 te gebruiken. 
Alle aannemers die aan het pilot-project meedoen wordt volstrekte anonimiteit gegarandeerd. 
In de praktijk bekent dit dater in geen enkele rapportage bedrijfsnamen zijn vermeld. 

31 



Hoofdstuk 6 
Pilot-Project 

6.2 lnvullen vragenlijst 

NVOB- F.l 
Kwaliteitscentrum r\l( 

In een tijdsbestek van 1 a 2 weken nadat de deelnemende aannemers de vragenlijst hadden 
ontvangen volgde een bezoek aan de aannemers. De meeste aannemers hadden hun huiswerk 
gedaan en voor de benodigde gegevens gezorgd. Een aannemer had hier echter nog geen tijd 
voor gehad, waardoor tijdens de afspraak de gegevens nog moesten worden verzameld. 
Tijdens <lit bezoek werden de vragen een voor een doorgenomen en ingevuld. Sommige 
vragen waren nog niet geheel duidelijk en hier werd dan ook een mondelinge toelichting 
gegeven. 

Tijdens het invullen van de vragenlijst bleek <lat de aannemers grote moeite hadden met de 
zogenaamde "praktijk gegevens". Hiermee worden gegevens bedoeld die in de dagelijkse 
aannemers-praktijk moeten worden verzameld. Soms worden hier geen gegevens over 
bijgehouden en moesten antwoorden worden geschat of schuldig blijven. Met de financiele 
gegevens bleken de aannemers geen enkele moeite te hebben. Deze konden veelal uit het 
financieel jaarrapport 1996 van het desbetreffende bedrijf worden overgenomen. Een 
aannemer had de invulling van <lit gedeelte aan de accountant overgelaten. 

Tijdens het invullen van de gegevens is er gevraagd naar de benodigde tijd voor het invullen 
van de vragenlijst. De aannemers hadden gemiddeld een uur nodig om de gegevens van het 
financiele gedeelte te verzamelen. De overige gegevens bleken echter moeilijker verkrijgbaar 
te zijn. Hiervoor werd gemiddeld drie uur uitgetrokken. 

6.3 Evaluatie van gegevens 

In de vorige paragraaf is beschreven hoe in de praktijk de benodigde gegevens zijn 
verzameld. In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op de manier van 
verwerking/berekening van de gegevens. 

Om al deze gegevens te verwerken is er gebruik gemaakt van het computer programma 
Microsoft Excel 97. In <lit programma werden als eerste alle gegevens van de ingevulde 
vragenlijst ingetikt in een werkblad: gegevens pilot-project. 

Sommige gegevens moesten eerst nog bewerkt worden voordat het bruikbare gegevens over 
componenten konden worden. Financiele bedragen werden bijvoorbeeld in duizendtallen 
gevraagd en moesten zodoende eerst met duizend worden vermenigvuldigd. 
Andere gegevens werden alleen gevraagd om de balans kloppend te maken. Deze werden 
verder niet gebruikt. 

Door op deze manier structureel alle gegevens na te lopen, ontstond er een lijst met 
componenten ingevuld voor ieder bedrijf. 

Deze lijst dient nu als hoofdlijst voor verdere bewerkingen. Deze verdere bewerkingen 
bestaan uit het toepassen van formules van benchmarking-indicatoren zoals die in het vorige 
hoofdstuk gedefinieerd zijn. In Bijlage 8 staan de formules weergegeven in nummers die 
corresponderen met de nummers van de lijst met componenten. 

Door alle indicatoren op deze manier langs te lopen ontstaat er een lijst met alle indicatoren 
en de prestaties hierop van de individuele bouwbedrijven. 
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Om meer inzicht in deze grafieken te krijgen moet er een overzicht worden gegeven 
met de gemiddelde prestatie van alle bouwbedrijven op een bepaalde indicator. Het bepalen 
van het gemiddelde kan op twee fundamenteel verschillende wijzen gebeuren: 

1. Het gemiddelde kan worden berekend door alle gegevens van de bedrijven bij elkaar op te 
tellen, deze te delen door vijf (deelnemers) en hieruit de indicator te berekenen. 

2. Het gemiddelde kan worden berekend door de score van de indicator van de individuele 
bouwbedrijven bij elkaar op te tellen en hier het gemiddelde van te bepalen. 

Adl) Op deze wijze wordt het gemiddelde bepaald als ware het een superbedrijf. Via deze 
methode wordt rekening gehouden met de grootte van ieder bedrijf. Er worden als het 
ware weegfactoren aan ieder gegeven toegevoegd. Bij ieder gegeven wordt de 
"weegfactor" opnieuw bepaald. Het berekende gemiddelde is het "Branche" 
gemiddelde Er wordt geen rekening gehouden met regionale verschillen. 

Ad2) Op deze wijze telt de score van ieder bedrijf even zwaar mee, ongeacht de grootte van 
ieder bedrijf. Hiermee wordt de prestatie van ieder bedrijf op hun eigen deelmarkt 
bekeken, en afgezet tegen andere bedrijven. 

In <lit onderzoek is voor de tweede optie gekozen omdat hiermee de prestatie van een 
individueel bedrijf meer eer wordt aangedaan. Het gemiddelde wordt minder "vertroebeld" 
door een extreem goede, of slechte, prestatie van een (groot) bedrijf. 

Alle grafieken zijn samengebundeld tot een rapport die als BIJLAGE 9 is bijgevoegd. Dit 
rapport is geschreven met als doel om een terugkoppeling naar de aannemers toe te geven. In 
<lit rapport worden door het beperkt aantal bedrijven <lat hieraan heeft meegedaan, vijf, dan 
ook geen conclusies getrokken. Dit rapport is vervolgens met alle deelnemers besproken. 
Hierbij bleek <lat <lit rapport inderdaad als benchmarking fungeerde. Enkele aannemers zagen 
<lit rapport als aanleiding om de dagelijkse praktijk aan te passen. 
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In deze paragraaf worden de moeilijkheden besproken die ontstaan zijn bij het verkrijgen en 
berekenen van de gewenste gegevens. De meeste moeilijkheden zijn voorkomen door in de 
vragenlij st een toelichting bij iedere vraag te geven. 
Hieronder zal gerangschikt naar indicatoren, gevonden problemen bij verkrijging of 
berekening van de gegevens worden beschreven. 

Algemeen kan worden gesteld <lat, zoals verwacht, de aannemers de grootste problemen 
hebben met gegevens uit de praktijk. Hiermee worden gegevens bedoeld die in de aannemers
praktijk moeten worden verzameld. Alle gegevens met een financiele achtergrond bleken 
redelijk eenvoudig te verkrijgen te zijn. 

Aantal vaste klanten: 
Deze gegevens bleken eenvoudig te verzamelen. Sommige aannemers zouden echter de 
voorkeur geven aan de omzet van vaste klanten in plaats van aantal vaste klanten. 

Offertescore: 
Deze gegevens waren bij de meeste bedrijven ook eenvoudig te verkrijgen. Men gaf echter 
aan "<lat als men van tevoren had geweten <lat deze vraag gesteld zou worden" <lat het voor de 
meeste bedrijven geen probleem was om deze gegevens bij te houden. Deze score werd echter 
zeer interessant gevonden. Een aannemer zag, naar aanleiding van de uitkomst van <lit 
onderzoek, red en en om de manier van offerteaf gifte te bekijken. 

F outenbestelratio: 
Het bleek moeilijk te zijn om het aantal ontvangsten van goederen en grondstoffen te tellen. 
Veel leveranciers bundelen enkele leveringen samen tot een factuur. Een oplossing hiervoor 
zou kunnen zijn om het aantal facturen te tellen. Dan blijven er echter twee problemen over: 
1. Niet iedere leverancier bundelt evenveel leveringen samen in een factuur, waardoor de 

gegevens slechter vergelijkbaar worden. 
2. Er zijn enorm veel facturen en leveringen per jaar. Er zijn makkelijk meer dan 1500 

leveringen per jaar. Hierdoor zal voor die aannemers die nog niet geautomatiseerd zijn de 
tijdsbesteding om deze facturen te tellen te groot worden. 

Deze indicator is in het Pilot Rapport dan ook niet meegenomen. 

Bouwvertraging: 
Veel aannemers geven aan <lat zij nooit last hadden van bouwvertraging (afgezien van 
weersinvloeden). Als er namelijk een bepaald probleem is, bijvoorbeeld goederen zijn niet 
geleverd, dan wordt de planning omgegooid en houdt men zich bezig met andere zaken totdat 
het probleem is opgelost. Hierdoor treden er geen noemenswaardige bouwvertragingen op. 

Diefstal: 
De omvang van diefstal blijkt erg te fluctueren. Elke aannemer gaf aan dat de omvang van 
diefstal erg fluctueert door de jaren heen. Hierdoor geeft deze indicator minder de prestatie 
van een bepaalde aannemer weer, als wel het geluk <lat deze heeft gehad. 
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Dit blijkt ook een moeilijk meetbare indicator te zijn. De aannemers uit deze doelgroep 
nemen een ruime marge voor oplevering van een bouwwerk. Hierdoor is er in de praktijk 
(bijna) geen opleveroverschrijding. Sommige aannemers bewaren alle gegevens van projecten 
die afgesloten zijn in aparte mappen. Hierdoor kost het redelijk wat tijd om hier inzicht in te 
krijgen. 

Afvalverwerkings Ratio: 
Bij deze indicator werd slechts rekening gehouden met de directe kosten van afvalverwerking. 
Dit zijn de kosten van de huur en het vervoer van containers en de verwerking van afval. De 
kosten van het eigen personeel werden hier buiten beschouwing gelaten. Hierdoor kunnen de 
cijfers iets vertekend zijn, omdat sommige aannemers zelf meer aan afvalscheiding doen dan 
andere. Desalniettemin zijn de gegevens toch redelijk vergelijkbaar. Een aannemer was 
ronduit geschokt toen hij de uitkomst van het pilot-project zag. Dit was een reden om de 
manier van afvalverwerking onder de loep te nemen. 

Herstelpunten: 
Ook voor deze indicator geld dat bij veel aannemers afgesloten projecten in aparte mappen 
bewaard worden. Hierdoor bleek het ook moeilijk te zijn om deze gegevens boven water te 
krijgen. 

Klachtenafh,andeling: 
De kosten van klachtenafhandeling werden bij bijna geen enkele aannemer in 1996 genoteerd. 
Aangezien het bijhouden van deze kosten een eis is om erkend te worden door de stichting 
"De Erkende Hoofdaannemer" worden deze gegevens momenteel wel bijgehouden, echter 
niet in alle gevallen! (zie Bijlage9: Rapport Pilot-Project) 
Bij een toekomstig Benchmarking-project zouden deze gegeven wel met een positiefresultaat 
gevraagd kunnen worden. 

Ratio Direct-Werkenden: 
Deze gegevens zijn makkelijk te achterhalen. Het totaal aantal gewerkte mandagen houdt 
iedere aannemer bij. Alleen bij het aantal mandagen indirect personeel moet worden opgepast, 
dat alleen de uitvoerder die niet in hoofdzaak (voor 70% of meer) met leidinggevende 
werkzaamheden is belast, wordt meegerekend. 

Algemene kosten: 
Algemene kosten ( of in het vervolg kortweg A.K.) zijn kosten die niet direct aan een 
bouwwerk kunnen worden toegewezen. Hiertoe behoren onder andere kosten voor energie, 
reiniging, verzekering, onderhoud en reparatie van materieel, drukwerk, porti, telefoon, 

· 15 • accountants en representatie . 
De algemene en vaste kosten zijn uitgedrukt in procenten van de totale kosten. Daamaast 
worden de algemene kosten ook als percentage van de directe kosten (kosten van materialen, 
onderaannemers en directe arbeid) tot uitdrukking gebracht. Hierdoor wordt inzicht verkregen 
in de hoogte van de opslag voor algemene kosten op de direct toerekenbare 
kostprij sonderdelen. 
Onderzoek15 heeft aangetoond dat het algemene kosten percentage sterk varieert naar 
bedrijfstype. In dit proef-project kon hier geen rekening mee worden gehouden in verband 
met de geringe omvang van deelnemers. 

15 Jansen, F.J., Algemene en vaste kosten in het bouwbedrijf, E.I.B, 1986, 1988 
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Bij een grootscbaliger onderzoek zou bier rekening mee gebouden moeten worden. 
Deze onderverdeling zou dan op de bieronderstaande manier kunnen plaatsvinden. 
In totaal zijn er drie groepen te onderscbeiden: 
1. Nieuwbouwbedrijven (bedrijven die minstens 70 procent van bun omzet uit nieuwbouw 

van woningen en/of gebouwen realiseren); 
2. Onderboudsbedrijven (bedrijven die minstens 70 procent van bun omzet uit onderboud, 

berstel en verbouw van woningen en/of gebouwen realiseren); 
3. Gemengde bedrijven (bedrijven die zowel nieuwbouw- als onderboudsactiviteiten op bet 

gebied van woningen en/of gebouwen verricbten, maar voor elk minder dan 70 procent 
van de omzet). · 

Algemene kosten blijken in de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw minder afhankelijk van de 
objectspecialisatie, bedrijfsgrootte en materieelintensiteit15

. Als bier een verdere 
onderverdeling in gemaakt moet worden dan kan dit, bij genoeg deelname, op basis van 
objectspecialisatie: woningen, gebouwen, gebouwen en woningen. 
Hierdoor onstaat er een matrix van negen gebieden, waarin ieder bouwbedrijf is in te delen: 

Woningen Gebouwen W oningen en Gebouwen 
Nieuwbouw 
Onderboud 
Gemengd 

Door nu alleen bedrijven te vergelijken die in dezelfde positie zitten, wordt de vergelijking 
eerlijker. 

In de vragenlijst wordt naar de boogte van de A.K. gevraagd door aan te geven boeveel 
procent van de kosten algemene en directe kosten zijn. Hierbij zijn enkele kanttekeningen te 
plaatsen: 

• Bij de kosten van grond, grondstoffen, hulpstoffen en materialen en d_e kosten van 
uitbesteed werk aan onderaannemers worden alle kosten als directe kosten bescbouwd, 
ongeacbt wat de aannemer bier beeft ingevuld. De gedacbte bieracbter is dat deze kosten 
allemaal direct zijn en geen algemeen deel bebben. (Dit zijn directe uitgaven aan 
leveranciers/onderaannemers, de kosten van verwerving vallen onder de lonen. 

• Bij de kosten van lonen, salarissen en sociale fasten moet rekening worden gebouden dat 
bierbij bet loon van de uitvoerder niet tot de A.K. wordt gerekend, tenzij deze zicb voor 
meer dan 70 procent bezig boudt met leidinggevende werkzaamheden. Dit blijkt in de 
praktijk moeilijk te controleren. 

Rentabiliteit: 
Deze gegevens zijn relatief eenvoudig te verkrijgen uit de jaarrekening van bet bouwbedrijf. 
Dit betekent dat deze gegevens, evenals de andere (financiele) gegevens die uit de 
jaarrekening worden betrokken, maar een keer per jaar verkregen kunnen worden en wel van 
bet afgelopen jaar. 

Rentabiliteit wordt weergegeven ten opzicbte van bet totale en eigen vermogen. 
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Deze gegevens worden verkregen uit de jaarrekening: vorderingen op debiteuren. Metals 
gevolg <lat <lit gegeven berekend wordt aan de hand van gegevens op 31 december. Hierdoor 
zou een iets vertekend beeld kunnen ontstaan ten opzichte van de feitelijke situatie door het 
hele jaar been. 

Winstmarge: 
Ook deze gegevens worden verkregen uit de jaarrekening. Het verschil tussen bruto en netto 
winstmarge is het wel/niet meerekenen van de betaalde rente. 

Loonkosten per werkende: 
Ook deze gegevens komen uit de jaarrekening. 

Toegevoegde waarde per werknemer: 
Ook deze gegevens komen uit de jaarrekening. Toegevoegde waarde is die waarde die het 
bedrij f zelf toevoegt. Hieronder vallen geen onderaannemers en inkoop van goederen. 
Toegevoegde waarde is de beloning die het bedrijf ontvangt voor arbeid, kapitaal en 
bedrijfsrisico. Toegevoegde waarde is het totaal van lonen, salarissen, afschrijvingskosten, 
rentekosten en bedrijfsresultaat (voor belasting). 

Aantal ongelukken: 
Hierbij tellen alleen bedrijfsongevallen mee waarbij een werknemer minimaal een <lag niet 
heeft kunnen werken. Deze gegevens zijn eenvoudig te verkrijgen. Het aantal ongelukken 
wordt gerelateerd aan het aantal gewerkte arbeidsjaren. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt 
welk percentage van de medewerkers met een bedrijfsongeval te maken heeft gehad. Een 
medewerker kan natuurlijk vaker dan een keer per jaar een ongeval krijgen. Hierdoor zou, 
theoretisch, bet ongevallen percentage boven de 100% kunnen uitkomen. 

Het aantal gewerkte arbeidsjaren wordt berekend door voor het direct personeel een jaar als 
235 dagen te beschouwen en bij het indirect personeel 260 dagen. 

Ziekteverzuim: 
Ook deze gegevens zijn eenvoudig te verkrijgen. Deze gegevens worden secuur bijgehouden. 
Iedere aannemer gaf aan <lat deze gegevens ook werden bijgehouden als een werknemer een 
<lag ziek was. 

Aantal aanpassingen kwaliteitshandboek: 
Momenteel zijn deze gegevens nog niet te verkrijgen. De reden hiervoor i~ <lat geen enkele 
aannemer in 1996 volledig gecertificeerd is geweest. Vanaf 1997 is het wel mogelijk om deze 
gegevens te krijgen. Hierbij moet echter worden opgelet. De aannemers die bij de eerste groep 
van gecertificeerde aannemers behoren maken gebruik van 83 normen. Deze 83 normen zijn 
later veranderd in 54 documenten ( enkele norm en zijn samengevoegd, inhoudelijk is er niets 
veranderd). 

Resume: 
In <lit hoofdstuk is bet pilot-project in al haar facetten behandeld. Het opstellen van de 
vragenlijst is behandeld, evenals bet invullen hiervan. Hierbij bleek <lat de aannemers vooral 
moeite hebben met de verstrekking van "praktische" gegevens. Zelfs gegevens die de 
aannemers bij zouden moeten houden (klachtenafhandeling) bleken niet altijd aanwezig. De 
financiele gegevens leverden geen problemen op. Een aannemer heeft door tijdsgebrek geen 
financiele gegevens geleverd. Hiema is beschreven hoe de gegevens zijn verwerkt tot een 
rapport. Dit rapport is vervolgens met alle deelnemers besproken. Hierbij bleek <lat <lit rapport 
inderdaad als benchmarking fungeerde. Enkele aannemers zagen <lit rapport als aanleiding om 
de dagelijkse praktijk aan te passen. 
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7 Conclusies en Vervolgonderzoek 

In dit laatste en afsluitende hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies worden gegeven 
zoals die naar aanleiding van dit onderzoek zijn gevonden. Om de conclusies van dit project 
duidelijk te maken worden eerst nog een keer de onderzoeksopdrachten gegeven: 

• Ontwikkel, met huidige beschikbare gegevens, een systeem waarbij gekwalificeerde, 
kleine aannemers (minder dan 20 man personeel) in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
zichzelf kunnen vergelijken op kritische punten met andere bedrijven in dezelfde 
branche (Benchmarken). 

• Test dit systeem door middel van een pilot-project onder een aantal kleine 
aannemers. 

Omdat er een tweetal onderzoeksopdrachten gegeven worden zijn de conclusies ook in twee 
delen opgesplitst: 
1. Conclusies van het Benchmarking-Project 
2. Conclusies van het Pilot-Project 

Daama zullen er aanbevelingen worden gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 

7. 1 Conclusies Benchmarking-Project 

In deze paragraaf zullen kort de belangrijkste conclusies van dit onderzoek worden gegeven. 

• Door complexiteit en samenhang is het moeilijk gebleken om een gestructureerd 
overzicht te houden van alle (goede) prestatie-indicatoren. Door het zoeken naar 
Prestatie-Indicatoren gestructureerd aan te pakken via de zoom-methode is het toch 
mogelijk gebleken om het overzicht te bewaren. 

• De doelgroep "kleine aannemers" is een zeer praktisch ingestelde doelgroep. Hiermee 
wordt bedoeld dat er zonder veel rompslomp gegevens verzameld kunnen worden. Deze 
gegevens moeten overzichtelijk worden weergegeven bij de terugkoppeling. Vooral 
grafieken blijken een stuk inzicht bevorderend te werken. 

• Door de zaken goed voor te bereiden bleek het mogelijk om snel na het verkrijgen van de 
gegevens een rapport van het pilot-project te presenteren. Dit werd zeer gewaardeerd door 
de aannemers. 

• Er is toch een gat tussen gegevens die de aannemers zouden moeten hebben en gegevens 
die daadwerkelijk aanwezig zijn in de organisatie. Een voorbeeld hiervan zijn de 
gegevens omtrent de kosten van klachtenafhandeling. 
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7.2 Conclusies Pilot-Project 

Aan de hand van het Pilot-Project kunnen er enkele conclusies worden getrokken. Deze 
worden hieronder in het kort behandeld. 

• Alle aannemers waren enthousiast om mee te doen aan dit project. Ondanks de drukke 
dagelijkse bezigheden werd er toch tijd gereserveerd om mee te doen. 

• De aannemers vinden het leuk en leerzaam om een "spiegel" voorgehouden te krijgen 
over de eigen prestaties. In de meeste gevallen waren de uitkomsten zoals verwacht. 

• In een enkel geval werd de aannemer toch verrast door de uitkomst van het proef-project. 
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de indicator afvalkostenverwerking. De aannemer die 
hierbij de slechtste prestatie leverde was ronduit geschokt. 

• In een enkel geval was de uitkomst van het proef-project aanleiding om de eigen 
werkwijze te evalueren en eventueel aan te passen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het 
hierboven genoemde voorbeeld. 

• Door de drukke dagelijkse bezigheden kon een aannemer niet op tijd alle gegevens 
aanleveren. Dit onderstreept het feit dat het invullen van de vragenlijst niet veel tijd en 
moeite moet kosten bij deze doelgroep. 

• Met betrekking tot het verkrijgen van gegevens kan worden opgemerkt dat het verkrijgen 
van "praktische" gegevens zeer moeilijk is. Financiele gegevens zijn daarentegen wel 
makkelijk te verkrijgen. 

• Het zoeken naar de gegevens moet de aannemer niet te veel tijd kosten, anders doet deze 
niet meer mee of levert hij onbetrouwbare gegevens af. 
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7.3 Aanbeve/ingen 

In deze paragraaf zullen enkele kanttekeningen en aanbevelingen worden geven voor een 
eventueel vervolgonderzoek. 

• Benchmarking heeft minder zin als het om een eenmalige gebeurtenis gaat. De aannemers 
gaven tijdens de bespreking van de resultaten van het proef-project dan ook aan dat ze het 
interessant zouden vinden om de uitkomsten van de indicatoren te volgen door de jaren 
heen. Hierdoor kunnen zij inzicht krijgen of de uitgezette koers ook daadwerkelijk 
resultaten heeft opgeleverd. Echter doordat de financiele gegevens slechts een maal per 
jaar bij alle bouwbedrijven verkregen kunnen worden Gaarrekening) zal er hoogstens een 
keer per jaar een benchmarking kunnen plaatsvinden. 

• Een Gaarlijks) benchmarking-onderzoek onder de aannemers die erkend zijn door de 
Stichting "De Erkende Hoofdaannemer" is dan ook zeer zeker mogelijk en gewenst. 

• Bij een benchmarking-onderzoek onder alle aannemers uit de beschreven doelgroep 
zouden de financiele gegevens de basis moeten vormen. Deze gegevens zouden 
aangevuld kunnen worden met enkele "praktijk" gegevens. Bij sommige gegevens (zie 
§6.4) hebben de aannemers al aangegeven dat, als ze wisten dat deze gegevens gevraagd 
zouden worden, ze deze gegevens met een beperkte moeite zouden kunnen bijhouden. 
Indien een bepaalde aannemer desalniettemin deze gegevens toch niet kan leveren, dan 
doet deze aannemer alleen bij deze indicator niet mee aan het benchmarking-project. Bij 
de verschillende indicatoren zijn er dan ook een verschillend aantal deelnemers. 

• Bij een eventueel vervolgonderzoek zou aan de deelnemende aannemers dan ook de 
vragenlijst toegestuurd kunnen worden. Deze vragenlijst moet worden voorzien van een 
gecodeerd nummer, waardoor slechts die personen die de code kennen, weten om welke 
aannemer het handelt. Enkele aannemers vonden het namelijk zeer belangrijk dat het 
project anoniem was. Hierdoor kunnen fouten zo veel mogelijk worden voorkomen. 

• Aangezien de aannemers weinig moeite hebben met het invullen van de financiele 
gegevens, hoeven er, als de vragenlijst duidelijk is opgesteld, geen of weinig 
bedrijfsbezoeken plaats te vinden. Wel moet er een telefonische helpdesk zijn om vragen 
te beantwoorden. 

• Bij terugkoppeling van de gegevens stellen de aannemers het zeer op prijs dat ze de eigen 
prestatie meteen terug kunnen vinden. Dit kan een probleem zijn bij grote deelname. 
Maar als de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden hoeft dit geen probleem te zijn. 
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Afwegingen doelgroep Benchmarking-project 

Middelgrote aannemers 
Voordeel: Nadeel: 

Deze groep zal meer geYnteresseerd zijn in 
Benchmarking, omdat ze meer tijd en 
capaciteit hebben om erover na te denken 
en om mee te werken. 
Deze groep zal meer profijt hebben van een 
Benchmarking-project omdat ze meer 
kunnen regelen en bijsturen n.a.v. de 
uitkomsten van de Benchmarkstudie door 
de aanwezigheid van meer middelen en 
mankracht. 

Door de grotere financiele draagkracht van 
deze doelgroep zou een andere partij ook 
kunnen beslissen om voor deze doelgroep 
een Benchmarking-project op te zetten. 
Door beperkte omvang van deze groep zijn 
de gegevens statistisch wat minder 
verantwoord. 

Kleine aannemers 
Voordeel: Nadeel: 

Het aantal indicatoren zal beperkt moeten 
zijn omdat: 
a) Veel gegevens niet bekend zullen zijn; 
b) Het zoeken naar gegevens anders een te 

grote aanslag op de tijd en 
medewerking van de aannemers zouden 
ZlJn. 

Hierdoor blijft het project overzichtelijker. 
Door het beperkt aantal indicatoren is dit 
een prima overzichtelijk project om het 
benchmarken onder de knie te krijgen, 
waama bij voldoende belangstelling de 
overstap zou kunnen worden gemaakt naar 
de middelgrote aannemers. 
Doordat er meer kleine aannemers zijn, 
zullen de gegevens statistisch meer 
verantwoord zijn. 
Door de aanwezigheid van een uniformeel 
raamwerk bij deze doelgroep is het beter 
mogelijk om gegevens onderling te 
vergelijken 

Kunnen de aannemers er wel wat mee doen 
omdat ze geen personeel hebben om de 
verbeteringen ook daadwerkelijk uit te 
voeren? 

Is er wel animo om mee te doen bij de 
kleine aannemers omdat het misschien een 
te grote aanslag op hun tijd zal vergen? (Ze 
verzamelen tenslotte ook al gegevens voor 
bijv. het E.I.B . en C.B.S.) 

Alle bovenstaande afwegingen meegenomen is er besloten om als doelgroep; 
Kleine (Gecertificeerde) Aannemers te nemen. 

De belangrijkste reden om voor deze doelgroep te kiezen is de aanwezigheid van een 
uniformeel raamwerk bij deze groep. Door dit uniforme raamwerk (Stichting "De 
Erkende hoofdaannemer") als uitgangspunt te nemen zijn de aannemers beter onderling 
te vergelijken. 
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Hoofdgroep Norm Aspecten I indicatoren • Indicat,91;// reHeniI *11'.ti!i[" ·" wi1i1'.t+ +r %11+1',\ti irul!fiV 

Markt Producten en Diensten Registratie werkzaamheden + uitgevoerde werken Niet onderling vergelijkbaar 
Markt Inzicht in Markt Niet onderling vergelijkbaar 
Beleid t.a.v. Service Kosten en uren van Service Interessant om te weten, niet duidelijk wat beter is 
Marktbeleid Toekomst Beleidsbepaling van ondernemingen, niet onderling vergelijkbaar 
Acquisitieplan Aantal Vaste Klanten Indicator, is een maat hoe de onderneming het op een bepaalde 

markt doet 
Marktbenaderingen en Offertescore Indicator, is een maat hoe effectief de offertes zijn en dus van 
Promotiemiddelen het hele offertetraject incl. kostprijsbepaling. 
Prestatie op de Markt Nacalculatie Moeilijk te bepalen omdat niet ieder project geevalueerd wordt 

Winstscore (% winstgevende projecten) Door ontbreken nacalculatie bij alle projecten, niet te bepalen. 
Ontwerp & Advies Ontwerpen en Adviseren Uitbesteden Geen indicator omdat de meeste ontwerpen worden uitbesteed of 

gegeven bij opdracht. 
Aantal bouwfouten door ontwerpfouten Moeilijk te bepalen doordat bij fouten niet duidelijk waardoor 

veroorzaakt. 
Eisen van de Klant Communicatiestructuur met de klant Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Eisen van de Uitvoering Bouwvertraging door ontbreken tekeningen enz. Indicator, voor faalkosten echter moeilijk te bepalen. (moeilijk) 
Goedkeuring van het Ontwerp Procedureformulieren Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Wijzigingen van het Ontwerp Procedures Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Evaluatie van het Ontwerp Problemen met Producten Niet kwantificeerbaar, alleen leereffect. 

Problemen door Ontwerpfouten Niet kwantificeerbaar, alleen leereffect. 
Offerte & Opdracht Offerteaanvraag Offertescore Indicator, js een maat hoe effectief de offertes zijn en dus van 

het hele offertetraject incl. kostprijsbepaling. 
Aanvaarden van en wijziging in Condities en Checklisten Niet kwantificeerbaar, voorwaarden en werkwijze. 
Opdracht 
Materiaalleverantie door opdrachtg. Voorwaarden voor leverantie door opdrachtgever Niet kwantificeerbaar, voorwaarden 

Bestellen & Inkopen Bestellen en Inkopen Bestelprocedure Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Leveranciers en Onderaannemers Beoordeling onderaannemers Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 

Aantal vaste onderaannemers Interessant om te weten, niet duidelijk wat beter is. 
Afspraken met Leveranciers % Producten zonder keurmerken Mocilijk te bepalen door ontbreken adrninistratie. 
Ontvangstcontrole Foutbestelratio door onduidelijk bestellen Indicator voor de kwaliteit van het inkoopapparaat. (moeilijk) 

Foutbestelratio door tekortkoming product Indicator voor de kwaliteit van de toeleveranciers. (moeilijk) 



Uitvoering Huisvesting, werkplaats en werf V oeren van voorraadadministratie Niet kwantificeerbaar, eisen voor uitvoering. 
Kantooraccomodatie Niet kwantificeerbaar, eisen voor uitvoering. 

Tijdelijke huisvesting en Slim inrichten tijdelijke bouwplaats Moeilijk kwantificeerbaar, wanneer is iets slim ingericht. 
bouwplaatsinrichting, opslag op het Diefstal ratio (bedrag/omzet) Indicator, kwantificeerbaar vanwege boekhouding verzekering. 
werk 
Onderhout van Materieel, Bouwvertraging door defect rpaterieel Indicator, voor faalkosten. (moeilijk) 
Gereedschap en overige onderhoudsschema Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze 
Hulpmiddelen Bedieningsinstructies Niet kwantificeerbaar, eisen voor uitvoering. 
Beheersing van de Uitvoering Aantal dagen opleveroverschrijding Indicator, zegt iets over de hoofdgroep Uitvoering als geheel 

Kostenbewaking op basis van begroting Moeilijk te bepalen door tijdelijk karakter van indicator 
Gem. aantal herstelpunten bij oplevering lndicator2 voor de kwaliteit van het uitvoeringsproces. 

Bijzondere Processen en Condities Lijst bijzondere en kritische processen Niet onderling vergelijkbaar, bedrijfsafhankelijk, niet 
kwantificeerbaar 

W erkinstructies Voorschiften incl. versiedatum => gem. leeftijd instructie Niet onderling vergelijkbaar. 
Keuringen Procedure keuringen Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 

Keuringsresultaten Niet vergelijkbaar, omdat ieder bouwwerk uniek is. 
Voortgangsbewaking Planningsbewaking Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze 

Productiemetingen (gem. aantal dagen achter op schema) Komt pas tot uitdrukking als het complete bouwwerk af is. 
Opslag en transport van Materialen Instructies behandeling materialen en producten Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 

Opleveren Oplevermethode Proces van opleveren Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Termijn inning laatste factuur na geplande opleverdatum Zou een indicator kunnen zijn voor het uitvoeringsproces in het 

geheel. Dagen opleveroverschrijding is echter beter. 
Terrnijn formele afsluiting t.o.v. geplande afsluiting Zou een indicator kunnen zijn, reden: zie hierboven. 

Behoud van K waliteit Aantal uitgegeven gebruiksaanwijzingen Niet vergelijkbaar omdat ieder bouwwerk uniek is. 
Klachtenbehandeling Kosten Klachtenafhandeling Indicator, is een indicator voor de kwaliteit van het bouwwerk. 

Aantal Klachten / aantal objecten Geen indicator omdat niet iedere klacht vergelijkbaar is en niet 
het belang mee laat wegen. 

Garanties en Aansprakelijkheid Methode van garanties Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 
Geschillenregeling Procedure van Geschillen Niet kwantificeerbaar, alleen werkwijze. 

Aantal Geschillen / Totaal aantal Projecten Geen indicator omdat deze sterk afhankelijk is van de (diverse) 
klanten. 



Organisatie Organigram Aantal direct werkenden / totaal aantal werkenden Indicator, voor de efficiency van het bouwbedrijf in het geheel. 
Directiegegevens Taakomschrijving Geen indicator, alleen omschrijving. 
Taken, verantwoordelijkheden en Taak- en functieomschrijving Geen indicator, alleen omschrijving. 
bevoegdheden 
Directievertegenwoordiger Naam Directievertegenwoordiger Geen indicator, alleen naam. 

Financien Financieel Beleid % Algemene Kosten Indicator, voor de efficiency van het bouwbedrijf in het geheel. 
Rentabiliteit Totale vermogen Indicator, voor de efficiency / continui:teit van het bouwbedrijf. 
Rentabiliteit Eigen Vermogen Indicator, voor de efficiency / continui:teit van het bouwbedrijf. 
Looptijd Debiteuren Indicator, voor de effectiviteit van het facturatieproces 
Netto Winstmarge Indicator, voor de efficiency / continui:teit van het bouwbedrijf 
Bruto Winstmarge Indicator, voor de efficiency / continui:teit van het bouwbedrijf 
Loonkosten per werkende Indicator, voor de of men niet te duur personeel in dienst heeft 

Personeel Personele Organisatie Gem. opleiding personeel Moeilijk om te bepalen wat optimaal is voor een bouwbedrijf. 
Jaren relevante werkervaring Moeilijk om te bepalen wat optimaal is voor een bouwbedrijf. 
Toegevoegde waarde per werknemer Indicator, voor de productiviteit van het personeel. 

Overlegstructuren Schema overleg structuur Geen indicator, alleen omschrijving. 
Arbobeleid, V eiligheid en Ratio ongelukken die geregistreerd moeten worden per Indicator, voor de veiligheid in het bedrijf. Uitgezet tegen aantal 
Gezondheid werkende personeel en niet tegen ornzet. 
Ziekteverzuim, Leeftijdsopbouw en Mutatie Personeel Geen indicator, omdat dit niet alleen een indicator is van de 
Personeelsverloop tevredenheid van het personeel, maar ook hoe het met het bedrijf 

gaat. 
Ziekteverzuirn Indicator, voor de arbeidsornstandigheden / tevredenheid van het 

personeel 
Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Geen indicator, alleen voorwaarden. 

K waliteitssysteem K waliteitsbeleid K waliteitsdoelstellingen en Procedures Geen indicator, alleen doelstellingen. 
Documentatie Aantal revisies norm laatste periode Indicator, voor het continue verbeteringsproces in het 

bouwbedrijf. 
Identificatie Identificatiesysteem Geen indicator, alleen werkwijze. 
Probleemanalyse Evaluatie kwaliteitsproblemen Geen indicator, omdat dit moeilijk kwantificeerbaar en 

vergelijkbaar is. 
Keuringsmiddelen Registratie meetmiddelen Geen indicator, omdat dit niet onderling vergelijkbaar is. 

Gem. Frequentie calibratie /ijking Geen indicator, door de grote diversiteit van materieel en 
gereedschappen. 





. •Y•'l tlt ■ ll111Jl.,-• 'll ■ e • 1::1• , ........ "~•· 
1 Aantal vaste klanten Aantal opdrachten van vaste klanten / aantal opdrachlen totaal * 100% Indicator voor de prestalie van een onderneming op een bepaalde mark!, vertrouwen 
2 Offertescore Aantal opdrachten gekregen door offertes I aantal uitgebrachte offertes * 100% Indicator die aangeeft hoe effectief de offertes zijn en dus van het hele offertetraject 
3 Foutbestelratio door onduidelijk Aantal leveringen van foulief product door bestelfouten I Indicator voor de kwaliteit van de inkoopafdeling 

bestellen totaal aantal leveringen *100% 
4 Foutbestelratio door Aantal leveringen van foulief product door tekortkoming product/ Indicator voor de kwaliteit van de toeleveranciers 

tekortkoming product Totaal aanlal leveringen *100% 
5 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel bouw door onlbreken tekeningen, uitleg of omschrijving van Indicator voor de kwaliteit van het ontwerp en adviesproces 

ontbreken ontwerp en bestek werkzaamheden / totaal aantal objecten *100% (Faalkosten) 
6 Bouwvertraging door Aantal keer uitslel bouw door ontbreken materiaal (le laat) / Indicator voor de kwaliteit van het planningsproces 

ontbreken materiaal Totaal aantal objecten *100% (Faalkosten) 
7 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel bouw door tekortkoming onderaannemers / Indicator voor de kwaliteit van onderaannemers en het planningsproces 

tekortkoming onderaannemers Totaal aanlal objecten * 100% (Faalkosten) 
8 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel door ontbreken personeel / Indicator voor de kwaliteit van het planningsproces 

ontbreken personeel Totaal aantal objecten * 100% (Faalkosten) 
9 Bouwvertraging door materieel Aantal keer uitstel door ontbreken of defect materieel I Indicator voor de kwaliteit van het planningsproces 

Totaal aantal objecten *100% (Faalkosten) 
10 Diefstal ratio Totale waarde diefstal / brute omzet *100% Indicator die aangeeft hoe goed een bouwbedrijf zich beveiligd heeft 
11 Gem. aantal dagen I (overschrijding in dagen per project (niet lager dan 0)) / Indicator voor de effectivileit van de hoofdgroep Uitvoering in het geheel 

opleveroverschrijding Totaal aantal opgeleverde projecten 
12 Kosten afvalverwerkings-ratio Totale kosten bouwafval (incl. Boetes) / brute omzet *100% Indicator voor de efficiency van de hoofdroep Uitvoering en lnkopen samen. 
13 Gem. aantal herstelpunten bij I (Totaal aantal herstelpunten bij oplevering) / Indicator voor de kwaliteit van de hoofdgroep Uitvoering 

oplevering Totaal aantal opgeleverde projecten 
14 Gem. aantal herstelpunten na I (Totaal aantal herstelpunten na onderhoudperiode) / Indicator voor de kwaliteit van de hoofdgroep Uitvoering 

onderhoudsperiode Totaal aantal opgeleverde projecten 
15 Kosten Klachtenafhandeling Totale kosten klachtenafhandeling / brute omzet * 100% Indicator voor de kwaliteit van de hoofdgroep Uitvoering 
16 Ratio direct werkenden Totaal aantal verloonde mandagen direct werkenden / totaal aantal verloonde Indicator voor de efficiency van de hoofdgroep Organisatie van het bouwbedrijf 

mandagen 
17 % Algemene Kosten Overige Kosten / Totale Kosten * 100% Indicator voor de efficiency van het bouwbedrijf als geheel 
18 % Algemene Kosten Overige Kosten / Directe Kosten * 100% Indicator voor de efficiency van het bouwbedrijf als geheel 
19 Rentabiliteit Totale Vermogen Bedrijfsresultaat + betaalde rente / totale vermogen *100% Indicator voor de efficiency, effecliviteit en continu"ileit van het bouwbedrijf 
20 Rentabilileit Eigen Vermogen Bedrijfsresultaat / eigen vem1ogen + voorzieningen *100% Indicator voor de efficiency en effectiviteit van het bouwbedrijf 
21 Looplijd Debiteuren Waarde van de debiteuren / brute omzet * 365 Indicator voor de effectiviteit van inning van de debiteuren. 
22 Netto Winstmarge Bedrijfsresultaat voor belasting / brute omzet * 100% Indicator voor de effectiviteit van het bouwbedrijf 
23 Brute Winstmarge Bedrijfsresultaat voor belasting + betaalde rente I brute omzet *100% Indicator voor de effectiviteit van het bouwbedrijf 
24 Loonkosten per werkende Loonkosten / totaal aantal mandagen Indicator of men niet le duur personeel in dienst heeft. (efficiency van Personeel) 
25 T oegevoegde waarde per Toegevoegde waarde (omzet - materiaalverbruik - uitbesteed werk) / Indicator voor de productiviteit van het Personeel 

werknemer totaal aantal arbeidsjaren 
26 Aantal ongelukken (die Totaal aantal ongelukken / totaal aantal mandagen Indicator voor de veiligheid in het bouwbedrijf 

geregistreerd moeten warden) 
27 Ziekteverzuim Dagen ziekteverzuim I totaal aantal mandagen Indicator voor de arbeidsomstandigheden / tevredenheid van het Personeel 
28 Aantal Nom1aanpassingen Aantal nom1en met vernieuwingen in het afgelopen jaar. Indicator voor het continue verbeleringsproces in het bouwbedrijf 

kwaliteitshandboek 





Nr: Naam component: Omschrijving: 
1 Aantal opdrachten van vaste klanten Aantal opdrachten in afgelopen periode verkregen van klanten, door offertes, die in de 

laatste 2 iaar minimaal ORIE opdrachten aan de aannemer heeft gegund. 
2 Totaal aantal opdrachten. Totaal aantal opdrachten verkregen in afgelopen periode (door offerte, dus geen dagloon 

etc.) 
N.B. Een opdracht kan meerdere objecten bevatten . 

3 Aantal uitgebrachte offertes Totaal aantal uitgebrachte offertes, zowel mondeling als schriftelijk (maar geen dagloon 
etc.) 

4 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken tekeningen , uitleg of Aantal keer uitstel bouw door ontbreken tekeningen, uitleg of omschrijving van 
omschrijving van werkzaamheden werkzaamheden . Bij een bouwwerk kan dit vaker voorkomen. (Hoeft niet opgeleverd te 

zijn) 
5 Totaal aantal uitgevoerde objecten Totaal aantal objecten uitgevoerd in afgelopen periode. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als 

het aantal opdrachten, omdat een opdracht meerdere objecten kan bevatten. 
(N.B. Bouwwerk hoeft niet opgeleverd te zijn afgelopen periode) 

6 Aantal leveringen van foutief product door bestelfouten Totaal aantal leveringen van een foutief product veroorzaakt door foutief bestellen . 
N.B. een levering kan uit meerdere producten bestaan . 

7 Totaal aantal leveringen Totaal aantal product-leveringen afgelopen periode. 
N.B. een levering kan uit meerdere producten bestaan. 

8 Aantal leveringen van foutief product door tekortkoming product Totaal aantal leveringen van een kwalitatief slecht product in afgelopen periode. 
N.B. een levering kan uit meerdere producten bestaan. 

9 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken materiaal (te laat) Aantal keer uitstel bouw door ontbreken materiaal (te laat geleverd). 
Bij een bouwwerk kan dit vaker voorkomen (Hoeft niet opgeleverd te zijn) 

10 Aantal keer uitstel bouw door tekortkoming onderaannemers Aantal keer uitstel bouw door tekortkoming onderaannemers. 
Bij een bouwwerk kan dit vaker voorkomen (Hoeft niet opgeleverd te zijn) 

11 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken personeel Aantal keer uitstel bouw door ontbreken personeel. 
Bij een bouwwerk kan dit vaker voorkomen (Hoeft niet opgeleverd te zijn) 

12 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken of defect materieel Aantal keer uitstel bouw door ontbreken of defect materieel. 
Bij een bouwwerk kan dit vaker voorkomen (Hoeft niet opgeleverd te zijn) 

13 Totale waarde diefstal Totale waarde van diefstal afgelopen periode. Op basis van afgeboekt of verzekerd 
bedrag. 

14 Bruto omzet Binnenlandse omzet (Het totaal van alle opbrengsten , zoals de netto omzet plus de 
wijzigingen in de voorraden en het onderhandse werk, plus de productie voor het eigen 
bedrijf), exclusief BTW. 



15 I(overschrijding in dagen per project (niet lager dan 0)) Het aantal dagen opleveroverschrijding (datum werkelijke oplevering - datum geplande 
oplevering in dagen). Als het project eerder wordt opgeleverd dan gepland moet er O 
warden ingevuld. Sommeer dit getal over alle opgeleverde projecten in afgelopen periode. 

16 Totaal aantal opgeleverde projecten Totaal aantal opgeleverde projecten in afgelopen periode. 
17 Totale kosten bouwafval (incl. Boetes) Alie kosten van bouwafval (verzamelen, containers, verwerking) en eventuele boetes 
18 I(Totaal aantal herstelpunten bij oplevering) Totaal aantal herstelpunten bij feitelijke oplevering van alle opgeleverde bouwwerken 

tezamen in de afgelopen periode. 
19 I(Totaal aantal herstelpunten na onderhoudsperiode) Totaal aantal herstelpunten na afloop van de onderhoudsperiode van alle opgeleverde 

bouwwerken tezamen in de afgelopen periode. 
20 Totale kosten klachtenafhandeling Totale kosten van klachtenafhandeling n.a.v. de oplevering. (materiaal-, personeel- en 

eventuele huur- en andere kosten) 
(Norm 39: inventariseer de kosten die het verhelpen van klachten met zich mee brengt en 
zet dit af tegen het voorkomen van deze klachten in de toekomst) 

21 Totaal aantal verloonde mandagen direct werkenden Totaal aantal verloonde mandagen direct productiegericht in afgelopen periode waarover 
loon werd uitbetaald. 

22 Totaal aantal verloonde mandagen Totaal aantal mandagen in afgelopen periode waarover loon werd uitbetaald . 
23 Overige kosten Overige kosten zijn die kosten, die niet of nauwelijks naar soort kunnen warden 

onderscheiden. Zij zijn veelal van algemene aard, zoals kosten van energie, 
schoonmaakkosten, assurantiekosten, onderhouds- en reparatiekosten van materieel, 
drukwerk-, porti en telefoonkosten, accountantskosten, reis- en verblijfkosten en dergelijke. 

24 Directe kosten Kosten van grand, grondstoffen en materialen, onderaannemers en directe loonkosten . 
25 Bedrijfsresultaat Het saldo van bruto omzet en kosten, verlaagd of verhoogd met het saldo van diverse 

baten en lasten, voor aftrek van belasting. 
26 Betaalde Rente Hieronder warden alle betaalde rentekosten verstaan, zonder dat hierop eventuele 

rentebaten in mindering zijn gebracht. Rentekosten kunnen betrekking hebben op zowel 
van banken genoten kredietfaciliteiten als op die, welke bijvoorbeeld door een 
houdstermaatschappij aan een dochteronderneming zijn verstrekt. 

27 Totale Vermogen Som van vlottende en vaste activa 
28 Eigen Vermogen Het deel van alle geldmiddelen dat niet door derden (schuldeisers) ter beschikking is 

gesteld. 
29 Voorzieningen Bijvoorbeeld belastingvoorzieningen, pensioenvoorzieningen en garantievoorzieningen. 
30 Waarde van de debiteuren De totale vorderingen die op opdrachtgevers uitstaan. 
31 Bedrijfsresultaat voor belasting Het saldo van bruto omzet en kosten, verlaagd of verhoogd met het saldo van diverse 

baten en lasten, voor aftrek van belasting. 



32 Toegevoegde waarde Loonkosten + afschrijvingen + rente +bedrijfsresultaat 
33 Materiaalverbruik De kosten van materialen betreffen alle betalingen die zijn verricht voor de aanschaf van 

grond- hulpstoffen, halffabrikaten en materialen. Deze materialen kunnen zowel door 
derden als door de eigen fabriek zijn geleverd. Ook de verwervingskosten van grond 
worden hiertoe gerekend indien hierop binnen een jaar na aanschaf gaat worden gebouwd. 

34 Uitbesteed werk Hiertoe behoren de diensten van bouwbedrijven die in onderaanneming werk hebben 
uitgevoerd (inclusief de door deze bedrijven geleverde materialen), de diensten van 
materieelverhuurbedrijven indien hierin ook het bedienend personeel begrepen is, 
constructiewerkplaatsen , smederijen, loodgietersbedrijven, elektro-technische 
installatiebedrijven, centrale verwarmingsinstallatiebedrijven, schildersbedrijven en de door 
de openbare nutsbedrijven in rekening gebrachte aansluitkosten. 

35 Loonkosten De arbeidskosten van alle in loondienst verrichte werkzaamheden, waarin begrepen: 
premies sociale verzekeringen (werkgevers- en werknemersdeel), pensioenpremies en -in 
voorkomende gevallen -een ondernemersloon. 

36 Totaal aantal ongelukken Totaal aantal ongelukken in de afgelopen periode, waarbij de werknemer minimaal een 
dag ziek was. 

37 Dagen ziekteverzuim Een dag dat een werknemer door ziekte niet in staat is om aan het arbeidsproces deel te 
nemen. 

38 Aantal normen met vernieuwingen in het afgelopen jaar Totaal aantal documenten wat in het afgelopen jaar een revisie hebben ondergaan (max. 
53) Als een document in de afgelopen periode vaker dan een revisie heeft ondergaan, 
wordt er toch maar een gerekend. 
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Inleiding: 

Voor u ligt een vragenlijst welke wordt gebruikt bij het proef-project Benchmarking van het NVOB-Kwaliteitscentrurn. Dit 
proef-project wordt uitgevoerd door een afstudeer-student van de Technische Universiteit Eindhoven voor het NVOB
Kwaliteitscentrum. Na afloop van het proef-project ontvangt ieder deelnemend bedrijf een rapport van de resultaten. 

Alie vragen zijn anoniem. Dat wil zeggen dat in geen enkele rapportage uw (bedrijfs-) naan1 zal warden vermeld 

De meeste vragen hebben betrekking op algemene zaken omtrent de prestaties van uw bedrijf. De vragen over financiele zaken 
zijn echter integraal overgenomen vanuit de vragenlijst zoals het E.I.B. deze jaarlijks hanteert. Macht u in het bedrijvenpanel 
van het E.I.B. zitten, kunt u ook een kopie hiervan bijvoegen, u hoeft het tweede gedeelte van de vragenlijst dan niet in te 
vullen; dit wordt aangegeven. 

De vragen staan op de rechter pagina. Een uitgebreide toelichting bij iedere vraag vindt u op de linker pagina: 

Alie vragen hebben in principe betrekking op de binnenlandse activiteiten van uw bouwbedrijf in 1996. 

Als uw bedrijf in het Nederlands grensgebied gevestigd is, en in 1996 regelmatig in Belgie of Duitsland werkzaanl was, kunt u 
ook de activiteiten in deze landen tot de binnenlandse activiteiten rekenen. 

Nevenactiviteiten zoals projectontwikkeling, makelaardij, bouwmaterialenproduktie e.d warden uitsluitend tot de activiteiten 
van het bouwbedrijf gerekend voor zover zij warden uitgeoefend ten behoeve van het eigen bouwbedrijf. 

Als uw bedrijf deel uitmaakt van een grater geheel (bedrijvengroep, groepsmaatschappij of concern), wilt u dan de vragen 
alleen voor het eigen bedrijfbeantwoorden, dus niet voor het hele concern of de hele bedrijvengroep. 

Wilt u bij de beantwoording van alle financiele vragen de eventueel betaalde BTW niet meetellen! 
De geldbedragen in deze vragenlijst kunt u tot op duizend hele guldens afronden; 
bijvoorbeeld: / 894.621 wordt f 895 (x 1.000). 

Het kan zijn, dat de noodzakelijke gegevens voor een exacte beantwoording van een vraag in uw administratie ontbreken, of 
nog niet aanwezig zijn. In dat geval kunt u volstaan met een zo nauwkeurig mogelijke schatting. Is ook dit niet mogelijk, dan 
kunt u de vraag open laten. 

Macht u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. 

Olaf van Panhuys 
Boutenslaan 18 
5615 CX Eindhoven 
Tel: 040 - 2 111 757 



Het boekjaar Joopt bij sommige bedrijven niet parallel met bet kalenderjaar. Als er sprake is bij uw bedrijfvan een 
'gebroken' boekjaar, wilt u dan de gegevens vermelden die betrekking bebben op bet boekjaar dat eindigt in I 996. 

1 Uitgebrachte offertes 
Hier boeft u alleen de schriftelijke offertes meerekenen. Een raamcontract telt als een offerte. Kleiner werk (zoals 
dagloon etc.) waarvoor vooraf geen offerte is uitgebracbt boeft u niet meetellen. 

2 Opdracbten totaal 
Hier moeten alien opdracbten warden opgeteld waarvoor een offerte is uitgebracbt en gekregen. 

Een schriftelijke opdracbt telt voor een opdracbt, ook al geldt de opdracbt voor meerdere bouwwerken. 

3 Opdracbten van vaste klanten 
Uitgaande van de opdrachten van vraag 2 moet u alle opdrachten van vaste klanten bij elkaar optellen. 

4 Uitgevoerde bouwwerken 
Aan hoeveel bouwwerken bent u in 1996 bezig geweest. Ook bier geldt weer de eis dater een schriftelijke opdracbt 
moet zijn. 

5 Leveringen van toeleveranciers 
Hier gaat bet om het aantal leveringen. Dit kunt u nagaan door alle leverbonnen te tellen. Een levering kan meerdere 
produkten bevatten. 

6 Foute leveringen door bestelfouten 
Hier moet u alle leveringen bij elkaar optellen die fout waren doordat uw bedrijf een fout beeft gemaakt bij bet 
bes tell en. 

7 Foute leveringen door tekortkoming produkt 
Hier moeten alle geweigerde of gereclameerde leveringen bij elkaar warden opgeteld. De reden moet we! gelegen zijn 
in bet feit dat de leverancier een fout beeft gemaakt. 

. 



Alie vragen in dit onderzoek hebben betrekking op gegevens van 1996. 

1 Hoeveel offertes heeft u in 1996 in totaal uitgebracht? 
.............. .... Uitgebrachte 

Een offerte moet schriftelijk worden uitgebracht. Kleiner werk (zoals offertes 
dagloon etc.) waarvoor geen schriftelijke offerte wordt uitgebracht, moet 
niet worden meegerekend. 

2 Hoeveel opdrachten heeft u hierdoor in 1996 totaal gekregen? 
........ ........ .. Opdrachten 

De opdrachten moeten het gevolg zijn van een schriftelijk uitgebrachte 
offerte (zie ook vraag 1). 
(N.B.: Een opdracht kan echter meerdere bouwwerken bevatten) 

3 Hoeveel van deze opdrachten kwamen van vaste klanten? 

·················· Opdrachten 
Vaste klanten zijn klanten die uw bedrijf in de laatste twee jaar (1995 en 
1996) minimaal drie opdrachten heeft gegeven. 

4 Hoeveel bouwwerken heeft u in 1996 uitgevoerd? 
... ...... ... ... ... Uitgevoerde 

Voor een f?ouwwerk geldt dat voor de opdracht een offerte moet zijn bouwwerken 
gemaakt. Een opdracht kan uit meerdere bouwwerken bestaan. 
In 1996 moet aan het bouwwerk zijn gewerkt, het hoeft dus nog niet 
opgeleverd te zijn. 

5 Hoeveel leveringen van toeleveranciers heeft u in 1996 gehad? 
......... .. ........ Leveringen van 

Het gaat hierbij om het totaal aantal leveringen die in 1996 zijn ontvangen. toeleveranciers 
Een levering kan echter uit meerdere produkten bestaan. 

6 Hoeveel van deze leveringen waren fout door bestelfouten? 
... ............... Foute leveringen 

Onder bestelfouten wordt hierbij verstaan: te laat bestellen, verkeerde door bestelfouten 
produkt bestellen, te grote/kleine hoeveelheden besteld, onduidelijke 
omschrijving van produkten etc. 

7 Hoeveel van deze leveringen waren fout door tekortkomingen van het 
produkt (kwaliteitsfouten, dus geen bestelfouten)? .. .... .. .... .. .... Foute leveringen 

door 
Hoeveel leveringen heeft u in 19% niet geaccepteerd, of gereclameerd, tekortkoming 
doordat bet produkt was beschadigd, of dat het niet het juiste produkt was produkt 
dat u heeft besteld? 



8 Uitstel Bouw 
Hier worden de oorzaken van verschillende zogenaamde 'faalkosten' opgesomd. Bij iedere oorzaak moet u noteren 
hoe vaak deze in 1996 zijn voorgekomen. Bij een bouwwerk kan een oorzaak vaker voorkomen. 

Onder bouw stil leggen wordt verstaan dat de werkzaamheden niet op het geplande tijdstip een aanvang kan nemen, 
doordat een van de genoemde situaties zich voordeden. 

9 Waarde Diefstal 
Hier moet de totale waarde van diefstal worden ingevuld. Het gaat zowel om grondstoffen , gereedschap en materieel. 
(Bedrijfs-)wagens vallen hier echter niet onder. 
Dit kan plaatsvinden op basis van verzekerings-gegevens, boekwaarde of inkoopwaarde bij grondstoffen. 

10 Totale bouwtijdoverschrijding 

Eerst bepaald u welke bouwwerken volgens planning in 1996 opgeleverd zouden moeten zijn. De geplande 
opleverdatum is hierbij dus van belang. 

Van ieder bouwwerk bepaald u eerst de bouwtijdoverschrijding in kalenderdagen. 
Is een bouwwerk eerder opgeleverd dan gepland, dan is de bouwtijdoverschrijding 0. 

Ook als de late oplevering met goedvinden van de klant plaatsvindt, moet u toch de bouwtijdoverschrijding van dit 
bouwwerk meerekenen. 

Als u van ieder bouwwerk de bouwtijdoverschrijding bepaald heeft, telt u dit bij elkaar op. 
U heeft nu de totale bouwtijdoverschrijding bepaald. 

11 Opgeleverde bouwwerken 
In de vorige vraag heeft u een lijst gemaakt van bouwwerken die volgend planning in 1996 opgeleverd zouden moeten 

worden. Bij deze vraag moet u het aantal bouwwerken invullen. 

Totale bouwtijd in dagen 
U moet de bouwtijd in kalenderdagen bepalen van alle bouwwerken die u in de vorige twee vragen heeft bepaald. Wat 
is nu de totale bouwtijd van alle bouwwerken bij elkaar opgeteld? 

12 Kosten Bouwafval 
Alle kosten die moeten worden gemaakt m.b.t. bouwafval 

Hier wordt geen rekening gehouden met eigen personeelskosten t.b.v. de scheiding van de produkten. 

13 Herstelpunten bij oplevering 
Bij deze vraag moet u alle herstelpunten bij oplevering van alle (volgens planning) in 1996 opgeleverde bouwwerken 
bij elkaar optellen. 



8 Hoeveel keer heeft u de bouw stil moeten leggen door: 

• Ontbreken tekeningen, uitleg of omschrijving van werkzaamheden? . ....... .......... Keer uitstel bouw 

• Ontbreken materiaal (te laat ofhelemaal niet geleverd)? ······ ······· ···· · Keer uitstel bouw 

• Tekortkoming onderaannemers? ··· ·····--· ······· Keer uitstel bouw 

• Ontbreken Personeel? .................. Keer uitstel bouw 

• Ontbreken of defect materieel? ····· ··· ··· ·· ····· Keer uitstel bouw 

Een oorzaak kan vaker voorkomen bij ieder bouwwerk. 

In 1996 moet aan het bouwwerk zijn gewerkt, het hoeft dus nog niet 
opgeleverd te zijn. 

9 Wat was de totale waarde van diefstal ofvermissing in 1996? 
/ ..... ..... ... .. (x 1.000) 

Hier moet u de totale waarde van diefstal of vermissing invullen die in 
1996 heeft plaatsgevonden. Op basis van afgeboekt of verzekerd bedrag. 
Overige diefstal dient u zo goed mogelijk in te schatten. 

10 Wat was de totale bouwtijdoverschrijding in 1996? 
.................. Totale bouwtijd-

Onder totale bouwtijdoverschrijding wordt verstaan het totaal aantal overschrijding 
kalenderdagen dat later werd opgeleverd dan gepland, bij elkaar opgeteld 

Het gaat hierbij alleen om die bouwwerken die volgens planning in 1996 
opgeleverd zouden moeten zijn. 

Let op: Hierbij gaat het alleen om de kalenderdagen die te /aat zijn 
opgeleverd De bouwwerken die te vroeg zijn opgeleverd tellen niet mec. 
(die zijn O dagen te laat opgeleverd) 

11 Hoeveel bouwwerken heeft u in totaal in 1996 opgeleverd? Opgeleverde 

·· ···· ········ ···· bouwwerken 

Wat is de totale bouwtijd van al deze bouwwerken bij elkaar opgeteld? ..... ...... ....... Totale bouwtijd in 
dagen 

Hierbij is de geplande datum van oplevering van belang. Alleen die 
bouwwerken die volgens planning in 1996 opgeleverd zouden moeten zijn 
tellen hierbij mee 

12 Wat was in 1996 de totale kosten van bouwafval? 

I· ·· ··· ···· ··· · (x 1.000) 
Hierbij worden de kosten van huur van containers, vervoerskosten, 
verwerkingskosten, scheidingskosten en eventuele boetes meegerekend 

13 Wat was in 1996 totaal aantal herstelpunten bij oplevering? 
... . ... . .. ... ... .. Herstelpunten bij 

Hierbij worden alle herstelpunten bij oplevering van in 1996 opgeleverde oplevering in 
bouwwerken bij elkaar opgeteld 1996 

Let op: Het gaat hierbij om bouwwerken die volgens planning in 1996 
oogeleverd zouden moeten worden. 



14 Herstelpunten na de onderhoudsperiode 
Bij deze vraag moet u alle herstelpunten na de onderhoudsperiode van alle (volgens planning) in 1996 opgeleverde 
bouwwerken bij elkaar optellen. 

15 Kosten klachtenafhandeling 
Hier moet u alle kosten meerekenen die u heeft gemaakt bij de klachtenafhandeling. 

16 Ongelukken 

17 Ziekteverzuim 

18 Aanpassingen van normen 

Bij deze vraag moeten alle normen die in 1996 een aanpassing hebben ondergaan bij elkaar worden opgeteld. Indien 
een norm vaker een aanpassing heeft gehad , telt deze norm toch maar een keer mee. 



14 Wat was in 1996 het totaal aantal herstelgunten na de onderhouds~riode? 
...... ......... .. . Herstelpunten na 

Hierbij worden alle herstelpunten na de onderhoudsperiode van in 1996 de onderhouds-
opgeleverde bouwwerken bij elkaar opgeteld. periode 

Let op: Het gaat hierbij om bouwwerken die in volgens planning in 1996 
opgeleverd zouden moeten worden. 

15 Wat was in 1996 de totale kosten van klachtenafhandeling? 
f ....... ..... .. (x 1.000) 

Hier moet u alle kosten in rekening brengen van in 1996 opgeleverde 
werken. Het betreft hierbij materiaal-, personeel- en vervoerskos.ten. 

Let op: Het betreft hier al/e uitgevoerde werken in 1996. 

16 Hoeveel bedrijfsongevallen heeft u in 1996 gehad? 
... ...... ... .. .... Ongelukken 

Hierbij hoeft u alleen die bedrijfsongevallen te rekenen waarbij een 
werknemer minimaal een dag niet heeft kunnen werken. 

17 Hoeveel dagen ziekteverzuim heeft er in uw bedri jf in 1996 
plaatsgevonden? ... ............. .. Dagen 

ziekteverzuim 
Hier moet u het aantal dagen ziekteverzuim rekenen dat het personeel in 
1996 in totaal heeft gehad 

18 Hoeveel vernieuwingen aan de kwaliteitsnorrnen heeft u in 1996 toegepast? 

········· ········· Aanpassingen van 
Het totaal aantal documenten dat in 1996 een revisie heeft ondergaan. norrnen 

Dit waren de algemene vragen. De volgende vragen gaan voornamelijk over econornische zaken, en zijn grotendeels 
overgenomen uit de jaarlijkse vragenlijst van het E.I.B .. 

Mocht u deze vragenliist al hebben ingevuld, is een kopie hiervan voldoende. 



19 

20 

21 

Onder direct produktigerichte werkzaamheden worden de werkzaamheden van personeel verstaan <lat rechtstreeks 
bij de uitvoering van werken is betrokken. Een aanwijzing voor de indeling in direct en indirect produktiegerichte 
werkzaamheden is het onderscheid tussen 'weekloners' en 'maandloners'. Werknemers die een weekloon 
ontvangen verrichten doorgaans direct produktiegerichte werkzaamheden (b.v. timmerlieden, betontimmerlieden, 
metselaars, voegers, tegelzetters, stukadoors, betonwerkers, opperlieden, ijzervlechters, machinisten, monteurs en 
Iasser). 

Van het personeel <lat een maandloon ontvangt, behoren uitvoerders die niet in hoofdzaak (voor 70% ofmeer) met 
leidinggevende werkzaamheden zijn belast, tot het produktiepersoneel. Kortom, al het personeel <lat ten behoeve 
van de berekening van de prernie Ziektewet 1996 is ingedeeld in premiegroep B. 

Tot het personeel dat indirect produktiegerichte werkzaamheden verricht behoort o.a.: adrninistratief personeel 
( incl. werken-adrninistrateurs ), technisch personeel ( onderhoudsmonteurs, pers, acquisiteurs ), algemeen 
leidinggevend personeel ( directeuren, bedrijfsleiders, rayonleiders, (hoofd)uitvoerders) en overig personeel 
(kantinepersoneel e.d.) 

U kunt bij de beantwoording volstaan met het vermelden van het totaal aantal mandagen dat betrekking heeft op 
het direct produktiegerichte personeel. Een mandag is gelijk aan een <lag werk ( of een gedeelte daarvan) van een 
man/vrouw in Ioondienst. 

Onder ornzet uit nevenactiviteiten moet u alleen de ornzet behaald uit levering van goederen en/of diensten aan 
derden opnemen. 
Nevenactiviteiten zijn onder andere: Projectontwikkeling 

Ontwerpactiviteiten . 
Handel/exploitatie van omoerend goed 
Makelaardij 
Bouwmaterialenproduktie 
Bouwmaterialenhandel 
Betonwarenfabriek 
Tirmnerfabriek 

- Transport 
- Bouwmachineverhuur (zonder personeel). 

Als uw bedrijf in het grensgebied is gevestigd en het in 1996 regelmatig werkzaam was in Duitsland of Belgie, dan 
heeft u de ornzet uit deze activiteiten bij vraag 20 vermeld. Deze wordt gemakshalve in <lit speciale geval als 
binnenlandse ornzet beschouwd. 



In vraag 19 wordt gevraagd naar het aantal mandagen in 1996 waarover in uw bedrijf loon werd uitbetaald Voor de 
beantwoording hiervan is raadpleging van de jaaropgave (kaart) voor de bedrijfsvereniging 19% of van het door de 
bedrijfsvereniging verstrekte overzicht geregistreerde jaaropgavegegevens 1996 noodzakelijk. 
Het is belangrijk dat het aantal mandagen aansluit bij de omzet en kosten in 1996 waarnaar bij vraag 22 wordt 
gevraagd! 

19 Sluit het aantal mandagen volgens de jaaropgave of - nee 0 ⇒ door naar vraag 19c 
het overzicht 1996 van uw bedrijf aan bij de omzet - ja 0 ⇒ door naar vraag 19a 
en kosten in 1996? 

(N.B.: Hier is geen sprake van als bijvoorbeeld een deel van uw omzet en kosten betrekking heeft op in 
bouwcombinatie(s) uitgevoerde werkzaamheden terwijl een deel van uw personeel in loondienst is geweest 
van deze combinaties(s) en dus niet op de jaaropgave of het overzicht 1996 van uw bedrijf is venneld) 

19a Wat is het totale aantal mandagen in 1996 waarover ····· ·· ··· ·· ·· · Mandagen waarover loon werd uitbetaald 
in uw bedrijf loon werd uitbetaald? 
Eventuele vorstverletdagen waarover loon werd 
voorgeschoten niet meetellen. 

19b Wilt u vervolgens het aantal mandagen opgeven dat .. ... ... .... ... Mandagen direct produktiegericht 
in 1996 betrekking had op directe produktiegerichte 

~ Door naar vraag 20 
werkzaamheden (mandagen m.b.t. het personeel dat 
ten behoeve van de berekening van de premie 
ziektewet 1996 in premiegroep B is ingedeeld 
- zi~ de jaaropg;!ve ofhet overzicht 1996). 

19c Wat is het totale aantal mandagen in uw bedrijf dat ... .. . ...... .. . Mandagen met betrekking tot omzet en 
in 1996 betrekking had op de omzet en kosten? kosten in 1996 

19d Wilt u vervolgens het aantal mandagen opgeven dat .. .. . . ... ...... Mandagen direct produktiegericht 
in 1996 betrekking had op direct produktiegerichte 
werkzaamheden alsmede op de omzet en kosten in 
1996? 

20 Hoe was in 1996 de totale binnenlandse omzet (excl. BTW) van uw bedrijfverdeeld? 

Binnenlandse omzet uit bouwbedrijf f ···· ····· ·· · ·· ···· ·· X 1.000 

Binnenlandse omzet uit nevenactiviteiten (zoals handel, fabriek, makelaardij f ... ... ..... ... ... ... X l.000 
e.d, voorzover behaald uit levering van goederen en diensten aan derden) + 

TOT ALE BINNENLANDSE OMZET 1996 f ····· ··· ··· ··· ······ X l.000 

Heeft uw bedrijfin 1996 ook omzet in het buitenland behaald? Nee O ⇒ door naar vraag 22 

ja 0 ⇒ door naar vraag 21 

21 Hoeveel bedroeg in 1996 de omzet in het buitenland? 
I ......... . , .... ····· X 1.000 



22A De omzet 
De som van de bedrijfsopbrengsten bestaand uit: de netto omzet (de opbrengst uit het bouwbedrijf excl. Kortingen en 
btw), wijzigingen in voorraden en onderhanden werk, geactiveerde produktie voor het eigen bedrijf (bijvoorbeeld een 
door het eigen bedrijf en voor het eigen gebruik gebouwd object) en de overige bedrijfsopbrengsten. 

22B Kosten van grond, grondstoffen, hulpstoffen en materialen 
Hierin zijn begrepen de aanschaffingskosten van grond waarop binnen redelijke terrnijn (binnen een jaar na aanschaf) 
gebouwd gaat worden. De kosten van materialen zijn inclusief het deel dat eventueel in eigen fabriek voor het eigen 
bouwbedrijf is vervaardigd. Ter voorkoming van dubbeltelling moet u uitsluitend die kostenposten opnemen die niet 
elders bij vraag 22 zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: het loon van een timmerman werkzaam in de timmerfabriek moet, 
voor zover het in de post materialen begrepen is, hieruit worden verwijderd en worden opgenomen in de post lonen, 
salarissen en sociale lasten. 

22C Kosten van uitbesteed werk aan ondernemers 
Hiertoe behoren de diensten van bouwbedrijven die in onderaanneming werk hebben uitgevoerd (inclusief de door 
deze bedrijven geleverde materialen), de diensten van materieel-verhuurbedrijven indien hierin ook het bedienend 
personeel begrepen is, constructiewerkplaatsen, smederijen, loodgietersbedrijven, elektro-technische 
installatiebedrijven, centrale verwarrningsinstallatiebedrijven, schildersbedrijven en de door openbare nutsbedrijven 
in rekening gebrachte aansh1itkosten. 

22D Bruto marge 
Dit is gelijk aan het verschil tussen de som van de bedrijfsopbrengsten (A) en de kosten van grond, grondstoffen, 
hulpstoffen en materialen (B) en de kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers (C) 

22E Lonen, salarissen en sociale lasten 
Hiertoe behoren ook et werkgeversaandeel in de premies sociale ,verzekeringswetten, pensioenpremies, gratificaties, 
vakantietoeslag, 13• maand en kleed- en gereedschapsgeld. Hiertoe behoren niet de uitkeringen wegens vorstverlet, 
tantiemes, ziekengeld en de reiskostenvergoeding. 

22F Afschrijvingen vaste activa en overige waardeveranderingen van vaste activa 
Hiertoe behoren alle afschrijvingskosten van immateriele vaste activa (goodwill, concessies, vergunningen, octrooien 
e.d.), materiele vaste activa (gebouwen, machines, materieel, vervoerrniddelen, kantoorinventaris e.d.) en de niet 
stelselmatige waardeverrninderingen van deze activa 

22G Huren 
Hiertoe behorep alle huurkosten inclusief leasing en vergoedingen voor van derden gehuurd materiaal zonder 
bedienend personeel; indien ook het bedienend personeel ( chauffeur, machinist) wordt 'bijgeleverd', is sprake van 
onderaanneming ('uitleenbedrijf). Het hiermee gemoeide huurbedrag s.v.p. opnemen bij 'kosten van uitbesteed werk 
. .. '(22C) 

22H Overige bedrijfskosten 
Hiertoe behoren alle overige kosten uit gewone bedrijfsuitoefening, uitgezonderd rentelasten (zie onderdeel j). Enkele 
voorbeelden van als 'overige' te beschouwen kosten: kosten voor verwarming, gas, water, elektra, 
schoonmaakkosten, assurantiekosten, onderhoud en reparatiekosten van materieel, drukwerk-, porti-, telefoonkosten, 
accountantskosten, reis-, verblijf- en representatiekosten, kosten van cursussen en vakopleiding, verkoopkosten en 
alle overige niet te specificeren kosten. 

221 Bedrijfsresultaat 
Dit is gelijk aan het verschil tussen de bruto marge (D) en de lonen, salarissen en sociale lasten (E), afschrijvingen 
vaste activa en overige waardeveranderingen van vaste activa (F), huren (G) en overige bedrijfskosten (H). 

22] Rentelasten en soortgelijke kosten 
Hiertoe behoren alle rente- en financieringslasten ( ook die welke door een moedermaatschappij in rekening worden 
gebracht), zonder dat de rentebaten hierop in mindering zijn gebracht. U gelieve rentebaten op te nemen bij 
'rentebaten en soortgelijke opbrengsten (J'). 

221' Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Hiertoe behoren alle rente-opbrengsten; ook die van geldleningen die aan een andere, tot hetzelfde concern behorende 
onderneming, zijn verstrekt. 

22K Overige financiele lasten/baten 
Hiertoe behoren alle financiele lasten die voortkomen uit waardevermindering van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren ( deelnemingen en effecten). Financiele baten zoals dividenden uit deelnemingen of effecten, opbrengsten 
van vorderingen die tot de vaste activa behoren moeten hierop in mindering worden gebracht. 

22L Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening v66r belastingen 
Dit is gelijk aan het verschil tussen bedrijfsresultaat (I) en rentelasten en soortgelijke kosten (J) en overige financiele 
lasten/baten (K). 

22M Buitengewone baten en lasten 
Hiertoe behoren alle opbrengsten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortkomen. 

22N Resultaat v66r belastingen 
Dit is gelijk aan bet verschil tussen L en M. (Een eventueel aandeel in het verlies of de winst van deelnemingen die 
volgens de vermogensmutatiemethode worden gewaardeerd, moet hierop in mindering worden gebracht, 
respectievelijk worden bijgeteld.) Let op: winstbelasting buiten beschouwing laten. (N.B.: Het resultaat v66r 
belasting is uiteindelijk gelijk aan het verschil van de som van de bedrijfsopbrengsten (A) en alle kosten 
(B,C,E,F,G,H,J,J',K en M). Zou u dit s.v.p. willen controleren?} 



TOELICHTING OP DE BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING 1996 

De vragen hebben in principe betrekking op de fiscale jaarrekening. Beschikt u niet over fiscale gegevens dan kunt u 
ook gebruik maken van de commerciele jaarrekening. Wei verzoeken wij u dringend om als u over zowel een fiscale 
als een commerciele jaarrekening beschikt een van beide jaarrekeningen te raadplegen (bij voorkeur de fiscale). 

DE WINST EN VERLIESREKENING 199.6 (in duizenden guldens) 

22a De omzet van uw bedrijf in 1996 (xf 1.000,-) (x J 1.000,-) 
(Het totaal van alle opbrengsten, zoals de netto omzet plus de 
wijzigingen in de voorraden en het onder.handen werk, plus de 
produktie voor het eigen bedrijf; de btw niet meerekenen). f ..... ..... ........ .. 

22b De kosten van grond, grondstoffen, hulpstoffen en materialen f ...... ..... ......... 

22c Kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers f ··· ········ ·· ····· ·· 
+ 

I ➔ f ........ .......... .. 

22d Bruto marge + 0 of - 0 f .... .... .... .... .... 

22e Lanen, salarissen en sociale lasten f ............ ........ 

22f Afschrijvingen vaste activa en overige waardeveranderingen van f ····· ····· ····· ····· 
vaste activa 

22g Huren f ........ ... ... .. .... 

22h Overige bedrijfskosten f .. ....... ........... 
+ 

I ➔ f .. ..... .. .. ...... ... 

22i Bedrijfsresultaat + 0 of - 0 f .. ... ....... ...... .. 

22· . J Rentelasten en soortgelijke kosten f ······ ··· ··· ·· ···· ·· 

22j' Rentebaten en soortgelijke opbrengsten f ······· ············· 

22k Overige financiele lasten/baten f ...... ... ...... ..... 
+ 

I ➔ f ... ........ ... ...... 

221 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening v66r belastingen + 0 of -0 f ··············· ····· 

22m Buitengewone baten en lasten + 0 of - 0 f ······ ··· ····· ······ 

22n Resultaat v66r belastingen in 1996 + 0 of - 0 f ··· ··· ····· ···· ····· 

--

--

--

--



23 Balans 1996 
Vraag 23 betreft de balans over het boekjaar 1996 (ofbij een gebroken boekjaar, het boekjaar <lat in 1996 eindigt) . 

23A Vaste activa 
Het totaal van immateriele vaste activa, materiele vaste activa en financiele vaste activa. 
Immateriele vaste activa zijn bijvoorbeeld: geactiveerde kosten van aandelenuitgifte, kosten van onderzoek en 
ontwikkeling, van derden gekochte·concessies, vergunningen, rechten van intellectuele eigendom, goodwill en 
vooruitbetalingen op immateriele vaste activa 
Materiele vaste activa zijn bijvoorbeeld: bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, inventaris, in 
aanbouw zijnde materiele vaste activa (geen onderhanden werk) en vooruitbetalingen op materiele vaste activa. 
Financiele vaste activa zijn bijvoorbeeld: belangen in groepsmaatschappijen en deelnemingen; aan 
groepsmaatschappijen, deelnemingen en aandeelhouders (participanten) verstrekte leningen met een resterende 
looptijd van meer dan 1 jaar en duurzame beleggingen. 

23B Vlottende activa 

I Voorraden en onderhanden werk: onder voorraden is ook begrepen de boekwaarde (of, indien lager, de marktwaarde) 
van voor verkoop bestemde en voor eigen rekening en risico gebouwde objecten. Als in de waarde van het 
onderhanden werk ingediende terrnijnen zijn opgenomen, wilt u dan de waarde hiervan afzonderlijk bij de 
kortlopende schulden ( onderdeel IV) vermelden. 

II Vorderingen op handelsdebiteuren: hiertoe behoren de vorderingen op opdrachtgevers; een eventuele voorziening 
voor dubieuze debiteuren dient hierop in mindering te worden gebracht. 

III Vorderingen op groepsmaatschappijen, deelnemingen en participanten: hiertoe behoren bijvoorbeeld de vorderingen 
uit hoofde van rekening-courant verhoudingen met moeder-maatschappijen, dochter- en/of zustermaatschappijen en 
personen (aandeelhouders van BV's) 

IV Overige vorderingen en overlopende activa: hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend kortlopende leningen aan 
personeel, spaartegoeden met een opzegtermijn van 1 maand of meer en vooruitbetaalde kosten, belastingen en 
premies sociale verzekeringen. 

V Ejfecten: kortlopende beleggingen in aandelen en/of obligaties. 
VI Liquide middelen: kasgelden, direct opeisbare tegoeden bij banken en giro, cheques en wissels. 

De som van vas.te activa (A) en vlottende activa (B) is gelijk aan het totaal van de actief- of debetzijde van de balans. 

D Kortlo2ende schulden 

I Schulden aan kredietinstellingen: schulden met een resterende looptijd van ten hoogste l jaar aan banken 
(bijvoorbeeld in rekening-courant) en/of financieringsmaatschappijen. 

II Schulden aan leveranciers en handelskredieten: schulden aan leveranciers van grond- en hulpstoffen, materialen, 
onderaannemers en dergelijke. 

III Schulden aan groepsmaatschappijen, deelnemingen en participanten: hiertoe behoren bijvoorbeeld schulden uit 
hoofde van rekening-courant verhoudingen met moedermaatschappijen, dochter- en/ofzustermaatschappijen en 
personen (aandeelhouders van BV's) 

IV Gedeclareerde termijnen op onderhouden werken: de waarde van op onderhouden werken ingediende termijnen (zie 
ook B, onderdeel II) . 

V Overige schulden op overlopende passiva: hiertoe behoren bijvoorbeeld vooruit ontvangen gelden (geen termijnen 
onderhanden werk), nog te betalen kosten en nog af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen. 

E Langlo2ende schulden 
Aile schulden met een resterende looptijd van meer dan l jaar. Bijvoorbeeld: obligatieleningen, onderhandse 
leningen, bankschulden en schulden aan groepsmaatschappijen, deelnemingen en aandeelhouders. Hieronder zijn ook 
begrepen langlopende schulden met een achterstelling ten aanzien van aflossing en/of rentebetaling. 

F Voorzieningen 
Bijvoorbeeld belastingvoorzieningen, pensioenvoorzieningen en garantievoorzieningen 

G Egalisatierekening WIR-2remies 
Indien de investeringspremies uit hoofde van de WIR niet in mindering zijn gebracht op de betreffende activa, dienen 
zij te worden opgenomen in een egalisatierekening. 

H Eigen vermogen 

I Gestort en opgevraagd kapitaal: gestort kapitaal is gelijk aan het door de aandeelhouders op de aandelen gestorte 
bedrag. Opgevraagd kapitaal betreft de aandelen die niet zijn volgestort, maar waarvan bijstorting we! is gevraagd. 

II Herwaarderingsreserve: deze reserve ontstaat, indien de activa tegen actuele waarden worden gewaardeerd. 
III Overige reserves: tot deze reserves word! ook het resultaat na belasting gerekend (zie vraag22N), indien de balans 

v66r winstbestemming is opgeteld. 
NB.: Bedrijven die niet de rechtsvorm naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV), cooperatieve 
vereniging (CV), of onderlinge waarborgmaatschappij hebben, kunnen volstaan met het vermelden van het totaal van 
de kapitaalrekening(en) bij 'Som van het eigen vermogen '. 



23 Balans 1996 (in duizenden guldens) (x J 1.000,-) (x J 1.000,-) 

23a Vaste activa 
(totaal van imrnateriele en financiele vaste activa) J ···· ··· ········ ····· 

23b Vlottende activa 
I Voorraden en onderhanden werk J ... .......... ... .... 

II Vorderingen op handeldebiteuren J .· ....... ... ... ...... 

III Vorderingen op groepsmaatschappijen, J ··· ··· ······· ······· 
deelnemingen en participanten 

IV Overige vorderingen en overlopende activa J ·· ···· ······ ···· ···· 

V Effecten J .... ..... ... .... .. .. 

VI Liquide middelen (kas, bank, giro) J .... ... .. ........... 
+ 

Som van de vlottende activa > J .. .... .. .... ..... .. 
+ 

23c BALANSTOTAAL DEBETZIJDE (23a+23b) in 1996 J ······ ··· ···· ··· ·· ·· 

23d 
Kortlopende schulden (x J 1.000,-) (x J 1.000,-) 

I • Schulden aan kredietinstellingen (banken, J ··············· ····· 
Financieringsmaatschappijen) 

II Schulden aan leveranciers en handelskredieten J .. ....... ....... .... 

III Schulden aan groepsmaatschappijen, deelnemingen en J ........ .. ..... ..... 
participanten 

IV Gedeclareerde termijnen op onderhanden werken J ... ... ... ...... ..... 

V Overige schulden en overlopende passiva J ... ........ . .. ...... 
+ 

Som van de kort lopende schulden > J ... .. ..... .. .... .... 

23e Langlopende schu/den J .. ... ....... ........ 

23f Voorzieningen J ..... ...... ....... .. 

23g Egalisatierekening WIR-premies J ...... .... ..... ... .. 

23h Eigen vermogen 

I Gestort en opgevraagd kapitaal J ············· ··· ···· 

II Herwaarderingsreserve J ········· ··· ····· ···· 

III Overige reserves (agio, wettelijke, statutaire reserves en J ······· ········ ····· 
onverdeelde winst of resultaat na belasting) + 

Som van het eigen vermogen ( of van de kapitaalrekening voor I ....... 
J ·· ·· ······· ·· ···· ··· / 

bedrijven die geen NV, BV of CV zijn) + 

23i Balanstotaal creditzijde (23d+23e+23f+23g+23h) IN 1996 J ··· ·· ···· ······ ····· 
(23i moet gelijk zijn aan 23c!) 



24 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de kosten van bepaalde kostensoorten zonder meer aan de werken kunnen worden 
toegerekend. Bijvoorbeeld bij de kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers. In dat geval luidt het antwoord: 

Waarvan 
Directe Algemene 
Kosten kosten Totaal 

Kostensoort 100% 0% 100% 
- kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers (zie vraag 22C) 

Andere kostensoorten kunnen zijn samengesteld uit toerekenbare en niet toerekenbare kosten. Bijvoorbeeld bij de 
kostensoort lonen, salarissen en sociale lasten, waar de salariskosten van de directie vaak niet direct aan de werken 
kunnen worden toegerekend. Voor deze kostensoort zou het antwoord als volgt kunnen zijn: 

Waarvan 
Directe Algemene 
Kosten kosten Totaal 

Kostensoort 80% 20% 100% 
- lonen, salarissen en sociale lasten (zie vraag 22E) 

Ook is het mogelijk, dat de kosten van bepaalde kostensoorten in het geheel niet aan de werken kunnen worden 
toegerekend. Bijvoorbeeld bij de kostensoort 'Afschrijvingen' . In dat geval luidt het antwoord: 

Waarvan 
Directe Algemene 
Kosten kosten Totaal 

Kostensoort 0% 100% 100 % 
- afschrijvingen (zie vraag 22F) 
Hierboven zijn enkele voorbeelden gegeven, die niet hoeven aan te sluiten op de praktijk van uw bedrijf. De mate 
waarin wel ofniet aan de werken (kunnen) worden toegerekend zal afhankelijk zijn van de (administratieve) 
organisatie van uw bedrijf 



24 Bij vraag 22 heeft u de kosten van uw bouwbedrijf in 1996 per kostensoort opgegeven .. In de praktijk van veel 
bouwbedrijven worden de kosten toegerekend aan de werken waarop zij betrekking hebben. Voor sommige 
kosten gebeurt dit direct, op basis van het verbruik of via een tarief (manuur e.d). Deze kosten worden directe 
kosten genoemd. Andere kosten worden via een opslagpercentage aan de werken toegerekend Deze kosten 
worderi algemene kosten genoemd, omdat ze moeilijk rechtstreeks toerekenbaar zijn. Wilt u hieronder voor de 
in vraag 22 opgegeven kostensoorten aangeven welk deel hiervan in uw bedrijf als directe kosten aan de 
werken worden toegerekend en welk deel als algemene kosten moeten worden beschouwd? 
(N.B.: zie ook het voorbeeld in de toelichting hiemaast) 

Waarvan Waarvan 
Directe algemene 

Kostensoort kosten kosten Totaal 

A Kosten van grond, grondstoffen, hulpstoffen en 
materialen (zie vraag 22b) ......... ...... % ... .... ........ % 100% 

B Kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers 
(zie vraag 22c) ............... % ··········· ·· ··% 100% 

C Lonen, salarissen en sociale lasten (zie vraag 22e) 

··· ····· ··· ·· ··% ···· ··········· % 100% 
D Afschrijvingen (zie vraag 22f) 

... .. .. .. ...... % ···· ···········% 100% 
E Huren (zie vraag 22g) 

.... .... ....... % ·· ·· ···· ······· % 100% 
F Overige bedrijfskosten (zie vraag 22h) 

......... .... .. % ... ..... .. .. ... % 100% 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST. 

EVENTUELE OP OF AANMERKINGEN OVER DE VRAGENLIJST OF DIT PROEF-PROJECT 
KUNT U HIERONDER INVULLEN. 
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NR. NAAM INDICATOR FORMULE GETALLEN 
1 Aantal vaste klanten Aantal opdrachten van vaste klanten / aantal opdrachten totaal • 100% 3 I 2 * 100 % 
2 Offertescore Aantal opdrachten gekregen door offertes I 2 / 1 * 100 % 

aantal uitgebrachte offertes • 100% 
3 Foutbestelratio door onduidelijk Aantal leveringen van foutief product door bestelfouten I 615 * 100 % 

bestellen totaal aantal leveringen *100% 
4 Foutbestelratio door Aanlal leveringen van foutief product door tekortkoming product/ 715 * 100% 

tekortkoming product Totaal aantal leveringen *100% 
5 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel bouw door ontbreken tekeningen, uitleg of omschrijving van 8A/4*100% 

onlbreken ontwerp en bestek werkzaamheden I totaal aantal objecten *100% 
6 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel bouw door ontbreken materiaal (le laat) / 8B / 4 * 100 % 

ontbreken materiaal Totaal aantal objecten *100% 
7 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel bouw door tekortkoming onderaannemers I 8C/4*100% 

tekortkoming onderaannemers T otaal aantal objecten • 100% 
8 Bouwvertraging door Aantal keer uitstel door ontbreken personeel / 80 / 4 * 100 % 

ontbreken personeel Totaal aantal objecten • 100% 
9 Bouwvertraging door materieel Aantal keer uitstel door ontbreken of defect materieel / BE 14 * 100 % 

Totaal aanlal objecten *100% 
10 Diefstal ratio Totale waarde diefstal I bruto omzet *100% 9 / 22A * 100% 
11 Gem. aantal dagen I (overschrijding in dagen per project (niet lager dan 0)) / 10/11B*100% 

opleveroverschrijding Totaal bouwtijd van al deze projecten 
12 Kosten afvalverwerkings-ratio Totale kosten bouwafval (incl. Boetes) / bruto omzet *100% 12 / 22A * 100 % 
13 Gem. aantal herstelpunten bij I(Totaal aantal herstelpunten bij oplevering) / 13 / 11A * 100% 

oplevering Totaal aantal projecten 
14 Gem. aantal herstelpunten na I (Totaal aantal herstelpunten na onderhoudperiode) I 14 / 11A * 100% 

onderhoudsperiode Totaal aantal projecten 
15 Kosten Klachtenafhandeling Totale kosten klachtenafhandeling / bruto omzet • 100% 15 / 22A * 100% 
16 Ratio direct werkenden Totaal aantal verloonde mandagen direct werkenden / 19B / 19A of 

totaal aantal verloonde mandagen 190 / 19C 
17 % Algemene Kosten t.o.v. Overige Kosten / ((24C*22D/100) + (24O*22F/100) + ( 24E * 22G/100) + (24F * 22h/100)) / 

Totale kosten Totale Kosten• 100% (22B + 22C + 22E + 22F + 22G + 22H) *100% 
18 % Algemene Kosten t.o.v. Overige Kosten / ((24C*22D/100) + (24O*22f/100) + ( 24E * 22G/100) + (24F * 22h/100)) / 

Directe kosten Directe Kosten • 100% (22B + 22C + 22E + 22F + 22G + 22H)-
((24C*22D/100) + (24O*22f/100) + ( 24E * 22G/100) + (24F * 22h/100)) *100% 

19 Rentabiliteit Totale Vermogen Bedrijfsresultaat + betaalde rente I totale vermogen *100% (22N + 22J) / 23i *100% 
20 Rentabiliteit Eigen Vermogen Bedrijfsresultaat I (eigen vermogen + voorzieningen) *100% 22N / (23H I+ 23H II+ 23H Ill)+ 23F *100% 
21 Looptijd Debiteuren Waarde van de debiteuren I bruto omzet • 365 23B II/ 22A *365 
22 Netto Winstmarge Bedrijfsresultaat voor belasting I bruto omzet • 100% 22N / 22A * 100 % 
23 Bruto Winstmarge Bedrijfsresultaat voor belasting + betaalde rente I bruto omzet *100% (22N + 22J) / 22A *100% 
24 Loonkosten per werkende Loonkosten / totaal aantal mandagen 22E / ((19B/235) + ((19A-19B)/260))) of 22E. / ((190/235) + ((19C-19D)/260))) 
25 Toegevoegde waarde per Toegevoegde waarde I (22E+22F+22J+22N) / ((19B/235) + ((19A-19B)/260))) of 

werknemer totaal aantal arbeidsjaren (22E+22F+22J+22N I ((190/235) + ((19C-19D)/260))) 
26 Aantal ongelukken (die Totaal aantal ongelukken / 16 / ((19B/235) + ((19A-19B)/260))) of 

geregistreerd moeten worden) totaal aantal arbeidsjaren 16 / ((190/235) + ((19C-19D)/260))) 
27 Ziekteverzuim Dagen ziekteverzuim I totaal aantal mandagen 17 / 19A of 17 / 19C 
28 Aantal Normaanpassingen Aantal normen met vernieuwingen in het afgelopen jaar. 18 
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Inleiding 

Voor u ligt het resultaat van een proef-project Benchmarking onder een select aantal bouwbedrijven. Het betreft hier vijf 
aannemingsbedrijven die alien gecertificeerd zijn door de stichting "De Erkende hoofdaannemer'' . Deze vijfbedrijven 
liggen geografisch verspreid over heel Nederfand. Omdat alle deelnemers volstrekte anonimiteit is gegarandeerd zult u 
nergens een bedrijfsnaam vinden. 

Daar dit een proefproject Benchmarking is, zijn sommige bedrijven niet in staat gebleken om op iedere vraag een 
antwoord te geven. Voor de praktijk betekent dit, dat niet bij iedere indicator vijf gegevens gegeven worden, maar minder. 
Dit rapport heeft slechts een signalerende functie, er worden dan ook geen conclusies getrokken. 

De lezer dient dan ook in te zien dat, aangezien het hier om een zeer beperkt aantal bedrijven handelt, de uitkomsten 
voorzichtig geYnterpreteerd moeten worden. Het betreft hier slechts een indicatie van de prestaties van bedrijven op een 
aantal deelgebieden. Bij ieder afwijkend gegeven moet elk bedrijf zelf nagaan wat de reden van afwijking (in zowel 
positieve als negatieve zin) van de norm is. Het bedrijfmoet nu zelfbeslissen ofeen uitkomst reden is om de 
bedrijfsvoering aan te passen of niet. 

Om enige vergelijking mogelijk te maken wordt, waar mogelijk, gemiddelde gegevens over 1995 gegevens zoals die voor 
de doelgroep (11-20 man personeel in B&U) in heel Nederland gelden. Deze gegevens komen van het E.J.B4. 

Het rapport is gestructureerd ingedeeld volgens het kwaliteitsmodel van het NVOB-Kwaliteitscentrum. 

Ik bedank ieder deelnemend bouwbedrijf dan ook voor de medewerking en moeite die in dit onderzoek is gestopt. 
Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. 

Olaf van Panhuys 
Boutenslaan 18 
5615 CX Eindhoven 
Tel: 040 - 2_ 111 757 



Bedrijfskenmerken 

Aan dit proef-project hebben vijfbedrijven meegedaan. Al deze bedrijven zijn gecertificeerd door de stichting "De Erkende 
Hoofdaannemer" . Om de lezer enige duidelijkheid te verschaffen over de prestaties van individuele bedrijven bij de 
bestudering van de hiema gepresenteerde grafieken staat hieronder een tabel met de omzet, personeelsgroote en rentabiliteit 
van het totale vermogen van de verschillende ondememingen. 

Bedrijf A Bedrijf B BedrijfC BedrijfD BedrijfE 
Bruto Omzet 3,9 miljoen 10,5 miljoen 2,8 miljoen Onbekend 3,2 miljoen 
Person eel 15 33 15 20 14 
Rentabiliteit Totale Vermogen 13,8% -0,6% 8,2% Onbekend 7,2% 

Zoals de lezer kan zien varieert de omzet van een kleine drie miljoen gulden tot een uitschieter boven de tien miljoen 
gulden. 
Het personeels bestand loopt van 14 tot 33 manjaren. 
De rentabiliteit van het totale vermogen loopt van een klein verlies tot bijna 14% 

Alie bedrijven zijn actief in de Burgelijke en Utiliteitsbouw en zowel in nieuwbouw als renovatie. Het zwaartepunt ligt bij 
de verschillende bedrijven wel steeds anders. 

Hieronder zal in het kort enkele kenschetsen gegeven worden van de vijf bedrijven: 

Omschrijving bedrijf 
Bedrijf A Gemengd, enkele grote klanten, doet ook aan (kleinschalige) projectontwikkeling. 
BedrijfB Gemengd, groter dan de rest, ook eigen tekenafdeling en is geautomatiseerd. 

Recentelijk sterk gegroeid. 
BedrijfC Voomamelijk Renovatie, in een grote stad 
BedrijfD Gemengd, geen financiele gegevens beschikbaar 
BedrijfE Voomamelijk utiliteitsbouw, enkele grote klanten, 

Zoals het de lezer al is opgevallen, ontbreken van bedrijfD de financiele gegevens. Op de komende bladzijden worden de 
grafieken van verschillende indicatoren gegeven, gegroepeerd volgens het kwaliteitsmodel van het NVOB
kwaliteitscentrum. 
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Markt 

De beoordeling van de acquisitie van een bedrijf gebeurt aan de hand van een tweetal indicatoren: 
De Offertescore en het percentage vaste klanten. 

De offertescore is de verhouding tussen het aantal uitgebrachte offertes en het daadwerkelijke verkregen aantal opdrachten 
hieruit: 

Offertescore in procenten 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

A B C D E 

Ill/I 41% 28% 39% 58% 53% 

De offertescore varieert van 28% tot 58% met een gemiddelde van 44%. 

Gem. 
bedrij\en 

44% 

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat een betere offertescore kan worden verkregen door een bouwwerk tegen een (te) 
!age prijs te aanvaarden. 

De !age score van Bouwbedrijf B kan worden verklaard doordat dit bedrijf nauwelijks selecteerd onder de offerte
aanvragen. Voor elke offerte-aanvraag wordt er een offerte afgegeven, ook als het bedrijfvantevoren denkt dat de offerte 
niet-succesvol zal worden. Hier gaat echter wel veel tijd en moeite mee verloren. 

Een andere indicator van acquisitie is het percentage vaste klanten. Dit is het aantal opdrachten van vaste klanten 
gerelateerd aan het totaal aantal opdrachten. Dit is een maat voor de prestatie van een bedrijf op de markt. De 
veronderstelling hierbij is dat vaste klanten tevreden klanten zijn. Zodoende is dit een maat van tevredenheid van de markt 
voor een bepaald bouwbedrijf. 

1 100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

69% 

Vaste klanten in procenten 

B D 

32% 75% 62% 

E 
bedrij\en 

71% 62% 

Het aantal vaste klanten ten opzichte van het totaal aantal klanten varieert van 32% tot 75% met een gemiddelde van 62%. 

De !age offertescore van bedrijf B komt weer terug in het percentage vaste klanten. Samen met de grotere omzet (waardoor 
meer klanten) zorgt dit voor een laag percentage vaste klanten. De overige bedrijven zitten redelijk op hetzelfde niveau. 
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Uitvoering 

Vee! bedrijven bleken niet in staat om gegevens te leveren over de uitvoerings -praktijk. Hierdoor worden er slechts twee 
indicatoren gegeven: 
De kosten van afval en de diefstal van goederen op de bouwplaats. 

De kosten van afval wordt uitgedrukt in procenten van de bruto omzet. Toch blijken er hierbij relatief grote verschillen te 
ontstaan van meer dan een procent van het bruto omzet. Een aanzienlijk bedrag als men de winstpercentages bekijkt. 

2,0% 

1,5% 

1,0% 

0,5% -

0,0% 

II 

Afvalverwerkingskosten in procenten van omzet 

A B C 

1,8% 0,5% 0,8% 

E 

0,6% 

Gem. 
bedrij\en 

0,9% 

Bedrijven blijken tussen de 0,5% en 1,8% van de bruto omzet te besteden aan kosten om afval te verwerken . 

Bij de afvalverwerkingskosten is alleen rekening gehouden met directe kosten van afval : verwerking, opslag, vervoer, huur 
containers en eventuele boetes. 
Indirecte kosten doordat personeel bijvoorbeeld zelf afval scheidt zijn hierbij niet meegenomen. 
Dit zou voor een dee! het grote verschil kunnen verklaren tussen bedrijf A en de overige bedrijven. Desalnietemin zijn de 
afvalverwerkingskosten van bedrijf A erg hoog. 
Bij BedrijfB zijn deze kosten erg laag, doordat dit bedrijf daar waar mogelijk is het afval zoveel mogelijk op de 
bouwplaats scheidt en klein afval mee terug neemt naar het bedrijf waar deze in grote containers wordt gedumpt. 

De omvang van diefstal blijkt erg te fluctueren. Iedere respondent gaf aan dat de omvang van diefstal erg fluctueert door de 
jaren heen. Sommige bedrijven hadden in 1996 helemaal geen diefstal, terwijl bij andere bedrijven bijna 0,4% van de bruto 
omzet diefstal bedroeg. Gem iddeld bedroeg de diefstal echter 0, I% van de bruto omzet. 

0,5% 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

0, 1% _ 

0,0% 

Diefstal in procenten van bruto omzet 

0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% ~ I ___ · _________ ___ _______ ___ ____, 
Bedrijf B springt hier uit doordat een bestelbusje met gereedschap gestolen is in 1996. 
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Organisatie 

De efficiency van de organisatie wordt uitgedrukt in de verhouding direct werkenden en het totaal aantal werkenden. 
Deze is weergegeven in onderstaande grafiek: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
A 

EB 73% 

Verhouding direct werkenden -
totaal aantal werkenden 

B C D E 

65% 85% 75% 75% 

Gem. 

75% 

Deze verhouding blijkt tussen de 65% en 85% te liggen met een gemiddelde van 75%. (E.l.B. I 995 : 85%) 

Alie bedrijven liggen hier redelijk om het gemiddelde van 75% heen. Hier moet echter bij worden vermeld dat een bedrijf 
die veel uitbesteed aan onderaannemers een lagere score krijgt dan een bedrijf dat zelf veel direct werk doet. 
Bedrijf B ligt hier, zoals verwacht iets onder het gemiddelde doordat dit bedrijf meer zelf doet ( eigen tekenafdeling). 
Bedrijf C ligt hierboven doordat deze zich voornamelijk met arbeidsintensieve renovatie bezighoudt. 
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Personeel 

Een meetlat voor de tevredenheid en gezondheid van het personeel is het ziekteverzuim. Omdat ziekteverzuim 
tegenwoordig de aannemers veel geld kost, is dit cijfer zeer belangrijk 
Ziekteverzuim wordt uitgedrukt in dagen ziekteverzuim t.o.v . het totaal aantal mandagen. 

Ziekteverzuim 

15,0% 

10,0% 

5,0% -

0,0% 
Gem. 

A 8 C D E 
bedrij\en 

II 6,7% 3,9% 13,5% 1,9% 5,7% 6,4% 

Het ziekteverzuim fluctueert tussen de 1,9% en 13,5%. Met een gemiddelde van 6,4% voor deze groep. 

De uitschieter van bedrijf C wordt verklaard door een langdurig ziektegeval in 1996. 

Gelukkig hebben de meeste bedrijven in 1996 geen bedrijfsongevallen gehad. Toch komt het helaas voor. 
Aangezien een ongeval tegenwoordig grote financiele implicaties kan hebben moet ook hier zeer op gelet worden. 
Het aantal bedrijfsongevallen wordt gerelateerd aan het totaal aantal personeel wat bij een bedrijf in dienst is. 

Het aantal ongelukken wordt gerelateerd aan het aantal arbeidsjaren (personen die in de ondememing werkzaam zijn): 

Aantal ongelukken t.o.v. personeel 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 14,7% 4,9% 
-'----__J 

In 1996 blijken tussen de nu! en bijna 15% van de werknemers van een bedrijf met een bedrijfsongeval te maken hebben 
gehad. 
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Financien personeel 
Het financiele aspect van het personeel heeft twee zijden : de kosten en opbrengsten. 

De loonkosten maken een aanzienlijke deel uit van de uitgaven. 
In onderstaande grafiek zijn de loonkosten per werkende weergegeven. (loonkosten / aantal arbeidsjaren) 

Loonkosten per werkende (x Fl 1.000) 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
A B C E Gem. 

Ill 77 75 86 70 77 

De loonkosten per werkende varieert van Fl. 70.000 per manjaar tot Fl. 86.000 per manjaar. (E.1.8 . 1995: Fl. 70.000) 
Bij bedrijf C Iiggen deze een stuk hoger dan bij de overige bedrijven. 
Dit komt doordat bedrijfC twee directeuren heeft (familie). 

De loonkosten moeten worden terugverdiend door het personeel van de bedrijven. Om bedrijven eerlijk met elkaar te 
kunnen vergelijken is het begrip Toegevoegde waarde geYntroduceerd. Toegevoegde waarde is die waarde die het bedrijf 
zelf aan het product toevoegd. Hieronder worden onderaannemers en inkoop van goederen niet verstaan. 
Toegevoegde waarde is de beloning die het bedrijf ontvangt voor arbeid, kapitaal en bedrijfsrisico. 
Toegevoegde waarde is het totaal van lonen, salarissen, afschrijvingskosten, rentekosten en bedrijfsresultaat (voor 
be lasting). 
In onderstaande grafiek wordt toegevoegde waarde gerelateerd aan het aantal arbeidsjaren: 

Toegevoegde waarde per werkende (x Fl 1.000) 

A B C E Gem. 

87 81 98 80 86 

Deze beloning Iigt tussen de Fl. 80.000 en FL.98.000 per werkende, met een gemiddelde van FL. 86.000. (E.1.8. 
1995:86.000) 
Opvallend hierbij is dat bij bedrijf 8 het verschil tussen toegevoegde waarde en loonkosten slechts Fl 6.000 bedraagt, 
terwijl dit bij de overige bedrijven ongeveer Fl I 0.000 is. Dit impliceert dat bedrijf er minder in slaagt om de beloning voor 
arbeid, kapitaal en bedrijfsrisico te verdienen. 
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Financien 

Financien wordt onderverdeeld in de winstmarge, rentabiliteit, algemene kosten en overig. 

Winstmarge 

Deze is onderverdeel in de netto en bruto winstmarge. 

Het verschil tussen bruto en netto winstmarge is het wel/niet meerekenen van de betaalde rente. 
De netto winstmarge is het bedrijfsresultaat voor belasting in procenten van de omzet. 

Netto Winstmarge 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 

-1,0% 
A B C E Gem. 

Ill 3,2% -0,4% 1,8% 1,8% 1,6% 

In de onderzochte groep liggen de winstmarges niet zo hoog, in dit geval tussen de -0,4% en 3,2%. 
Gemiddeldwordt er 1,6% netto winst gemaakt. Door projectontwikkeling slaagt bedrijf A erin om de netto winstmarge 
redelijk hoog te krijgen. 

De bruto winstmarge is het bedrijfsresultaat voor belasting plus betaalde rente in procenten van de omzet: 

4,0% .. 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% -

-1,0% 

Ill 

A 

3,4% 

Bruto Winstmarge 

B C E Gem. 

-0,3% 3,6% 3,4% 2,5% 

Deze ligt, zoals verwacht iets boven de netto winstmarge, tussen de -0,3% en de 3,6%. (E.I.B. 1995: 4,4%) 
De bruto winstmarge is de winst die het bedrijf op de markt maakt, niet gecorrigeerd voor rente die het bedrijf moet betalen 
voor geleend vermogen. Aangezien Bedrijf A weinig retekosten heeft is het verschil tussen netto en bruto winstmarge erg 
klein . Bij de overige bedrijven ligt dit verschil op ongeveer hetzelfde niveau. 
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Algemene Kosten 

Algemene kosten zijn kosten die bedrijven niet direct aan een bouwwerk kunnen toewijzen. 
Deze kosten kunnen op twee manieren inzichtelijk worden gemaakt:Algemene kosten t.o.v. de totale of directe kosten: 

35,0% 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

II 12,1% 

Algemene Kosten -
Totale kosten 

18,0% 23,9% 13,5% 16,9% 

De algemene kosten t.o .v. de totale kosten ligt tussen de 12, 1 % en 23,9%. (E.I.B. 1994: 7,0%) 
De hoge algemene kosten van BedrijfC komen door hoge indirecte loonkosten (twee directeuren) . 
Bij de overige bedrijven zijn de loonkosten de belangrijkste component van de Algemene Kosten. 

In de bouw worden algemene kosten gewoonlijk uitgedrukt als een opslagpercentage op de directe kosten: 

35,0% -

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% -

Algemene Kosten -
Directe kosten 

1 
.. 11 13,8% 22,0% 31,5% 15,7% 
~----- ~-- --~--- _ .J_ ___ ~ ·-- --- -------

Nu liggen de percentages tussen de 13,8% en de 3 I ,5%. (E.I.B. 1994: 7,6) 

20,7% 
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Rentabiliteit 

De rentabiliteit van het totale vennogen is de bruto winst in vennogen procenten van het totaal gei"nvesteerde vermogen: 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

-5,0% 

A 

13,8% 

Rentabiliteit Totale vermogen 

B C E 

-0,6% 8,2% 7,4% 

Gem. 
bedrij\en 

7,2% 

De rente op het totale vennogen ligt tussen de -0,6% en 13,8%, met een gemiddelde van 7,2%. (E.I.B. 1995: 11,4%) 
Hierbij blijkt weer dat bedrijf A door projectontwikkeling een hoge rentabiliteit op het totale vermogen heeft. Bedrijf B 
maakt verlies, de overige bedrijven hebben een relatief lage rentabilietit op het totale vennogen. 

De rentabiliteit van het eigen vennogen is het bedrijfsresultaat in procenten van het eigen vennogen (inclusief 
voorzieningen): 

300,0% -

250,0% 

200,0% -

150,0% 

100,0% -

50,0% -

0,0% -

-50,0% -

Rentabiliteit Eigen vermogen 

l11L~ __ 2_8_0_,0_%_o_~ ___ -_2_,5_%_o __ ~ 57,0% 111,0% 

Deze blijkt een zeer grote spreiding te hebben: tussen - 2,5% en de 280% .. (E.1.B. 1995:37,4%) 
Dit komt door de grote spreiding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Bedrijf A heeft weinig eigen 
vermogen waardoor dit bedrijf een gigantische rentabiliteit op het eigen vermogen heeft. 
Bedrijf C heeft een negatief eigen vermogen waardoor bij dit bedrijf geen gegevens worden gegeven. 
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Overig 

De mate waarin het een bedrijfslaagt om debiteuren tot betaling te laten overgaan wordt uitgedrukt in debiteurentermijn: 

70 . 

60 . 

A 

51 

Debiteurentermijn in dagen 

B C E 
bedrijven 

16 63 35 41 

Deze termijn ligt tussen de 16 en 51 dagen, met een gemiddelde van 41 dagen. (E.1.8. 1995:45 dagen) 

Naarmate een debiteur eerder betaald hoeft er minder geld te worden geleend, waardoor de uitgaven verminderd worden. 
BedrijfB blijkt dit goed onder controle te hebben. Dit komt doordat dit bedrijfverder is geautomatiseerd dan de overige 
bedrijven, waardoor facturen eerder worden verstuurd. Bedrijf C werkt voor enkele grote klanten waarvoor rekeningen 
gebundeld moeten wordeil, waardoor deze later verstuurd kunnen worden. 
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Nr: NAAM INDICATOR EENHEID A B C D E Gem. *= Niet 
bedrijven Weerg. 

1 Aantal vaste klanten PROCENTEN 69% 32% 75% 62% 71% 62% 
2 Offertescore PROCENTEN 41% 28% 39% 58% 53% 44% 
3 Foutbestelratio door onduidelijk bestellen PROCENTEN 1, 18% #WAARDE 0,40% #WAARDE #WAARDE 

! ! ! 
4 Foutbestelratio door tekortkoming product PROCENTEN #WAARDE! #WAARDE • 0,13% 3,50% #WAARDE 

! ! 
5 Bouwvertraging door ontbreken ontwerp en bestek PROCENTEN #WAARDE! 0,00% 0,00% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
6 Bouwvertraging door ontbreken materiaal PROCENTEN #WAARDE! 0,00% 0,00% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
7 Bouwvertraging door tekortkoming PROCENTEN #WAARDE! 0,00% 0,00% #WAARDE #WAARDE . 

onderaannemers ! ! 
8 Bouwvertraging door ontbreken personeel PROCENTEN #WAARDE! 0,00% 0,00% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
9 Bouwvertraging door materieel PROCENTEN #WAARDE! 0,00% 0,00% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
10 Diefstal ratio PROCENTEN 0,0% 0,4% 0,1% #WAARDE 0,0% 0,1% 

! 
11 Gem. aantal dagen opleveroverschrijding PROCENTEN #WAARDE! #WAARDE 0,21% #WAARDE #WAARDE 

! ! ! 
12 Kosten afvalverwerkings-ratio PROCENTEN 1,8% 0,5% 0,8% #DEEU0! 0,6% 0,9% 
13 Gem. aantal herstelpunten bij oplevering PROCENTEN #WAARDE! #WAARDE 21 ,56% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
14 Gem. aantal herstelpunten na onderhoudsperiode PROCENTEN #WAARDE! #WAARDE 0,00% #WAARDE #WAARDE 

! ! 
15 Kosten Klachtenafhandeling PROCENTEN #WAARDE! #WAARDE 0,04% #DEEU0! #WAARDE 

! ! 
16 Ratio direct werkenden PROCENTEN 73% 65% 85% 75% 75% 75% 
17 % AK. t.o.v. Totale Kosten PROCENTEN 12,1% 18,0% 23,9% #DEEU0! 13,5% 16,9% 
18 % A.K. t.o .v Directe Kosten PROCENTEN 13,8% 22,0% 31,5% #DEEU0! 15,7% 20,7% 
19 Rentabiliteit Totale Vermogen PROCENTEN 13,8% -0,6% 8,2% #DEEU0! 7,4% 7,2% 
20 Rentabiliteit Eigen Vermogen PROCENTEN 280,0% -2,5% (-12,1%) #DEEU0! 57 ,0% 111% 
21 Looptijd Debiteuren DAGEN 51 16 63 #DEEU0! 35 41 
22 Netto Winstmarge PROCENTEN 3,2% -0,4% 1,8% #DEEU0! 1,8% 1,6% 
23 Bruto Winstmarge PROCENTEN 3,4% -0,3% 3,6% #DEEU0! 3,4% 2,5% 
24 Loonkosten per werkende GULDENS 73 75 86 0 70 76 

(*1000) 
25 Toegevoegde waarde per werknemer GULDENS 83 81 98 0 80 85 

(*1000) 
26 Aantal ongelukken PROCENTEN 0,00% 0,00% 0,00% 9,8% 14,7% 4,9% 
27 Ziekteverzuim PROCENTEN 6,7% 3,9% 13,5% 1,9% 5,7% 6,4% 
28 Aantal Normaanpassingen kwaliteitshandboek AANTAL . . 0 . 3 . 



Nr: Naam component EENHEID Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf D Bedrijf E Totaal 
1 Aantal opdrachten van vaste klanten AANTAL 60 24 113 45 65 307 
2 Totaal aantal opdrachten. AANTAL 87 74 150 73 91 475 
3 Aantal uitgebrachte offertes AANTAL 212 260 381 125 173 1151 
4 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken tekeningen , AANTAL . 0 0 

uitleg of omschrijving van werkzaamheden 
5 Totaal aantal objecten AANTAL 163 69 983 
6 Aantal leveringen van foulief product door bestelfouten AANTAL 20 3 . . 
7 Totaal aantal leveringen AANTAL 1699 758 2140 
8 Aantal leveringen van foutief product door tekortkoming AANTAL 75 

product 
9 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken materiaal (le laat) AANTAL 0 0 

1 O Aantal keer uitstel bouw door tekortkoming AANTAL 0 0 . 
onderaannemers 

11 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken personeel AANTAL . 0 0 
12 Aantal keer uitstel bouw door ontbreken of defect AANTAL 0 0 

materieel 
13 Totale waarde diefstal GULDENS 0 40000 2000 1000 43000 
14 Brute omzet GULDENS 3918000 10558000 2772000 0 3213000 20461000 
15 Sigma DAGEN 0 0 10 23 

(overschrijding in dagen per project (niet lager dan 0)) 
16 Totaal aantal opgeleverde projecten AANTAL 114 65 821 

Totale bouwtijd DAGEN 4780 
17 Totale kosten bouwafval (incl. Boetes) GULDENS 71000 52000 23000 38000 18000 202000 
18 Sigma(Totaal aantal herstelpunten bij oplevering) AANTAL 177 
19 Sigma(Totaal aantal herstelpunten na AANTAL 0 

onderhoudsperiode) 
20 Totale kosten klachtenafhandeling GULDENS 1000 13000 
21 Totaal aantal verloonde mandagen direct werkenden DAGEN 2846 5237 3041 3672 2450 17246 
22 Totaal aantal verloonde mandagen DAGEN 3883 8083 3561 4895 3280 23702 

Overige kosten ingevuld GULDENS 255000 464000 246000 187000 1152000 
23 Overige kosten berekend GULDENS 459400 1908360 645580 427500 3440840 
24 Totale kosten GULDENS 3788000 10602000 2696000 3159000 20245000 
25 Bedrijfsresultaat GULDENS 126000 -39000 50000 57000 194000 
26 Betaalde Rente GULDENS 6000 10000 51000 51000 118000 
27 Totale Vermogen GULDENS 954000 4549000 1237000 1451000 8191000 
28 Eigen Vermogen GULDENS 36000 927000 -452000 44000 555000 
29 Voorzieningen GULDENS 9000 658000 38000 56000 761000 
30 Waarde van de debiteuren GULDENS 548000 454000 475000 309000 1786000 
31 Toegevoegde waarde GULDENS 1337000 2695000 1458000 1093000 6583000 
34 Loonkosten GULDENS 1180000 2505000 1289000 . 955000 5929000 
35 Totaal aantal arbeidsjaren JAREN 16,0990998 33,2312602 14,94043 20,3293781 13,61783961 77,88863 
36 Totaal aantal ongelukken AANTAL 0 0 0 2 2 4 
37 Dagen ziekteverzuim DAGEN 262 313 481 93 188 1337 
38 Aantal normen met vernieuwingen in het afgelopen jaar AANTAL 0 3 






