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VOORWOORD 

Dit afstudeerproject is het beruchte laatste loodje in de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur. Het is te vergelij
ken met 'de tocht der tochten', de Elfstedentocht. Het afstudeerproject is te vergelijken met het stuk van Frane
ker, via Dokkum, naar de finish in Leeuwarden. Met weliswaar wind tegen en ijs vol met scheuren, houden wils
kracht en de overgebleven techniek je op de been om uiteindelijk het doe! te bereiken, je eigen grenzen te verleg
gen en met een voldaan gevoel te beginnen aan een nieuwe fase van je !even. 

Dit project heeft als onderwerp het ontwikkelen van prestatie-indicatoren binnen Stork PMT B.V. in Boxmeer. 
De manier waarop dit onderzoek is opgezet en de resultaten van het uitvoeren hiervan, worden in dit verslag 
behandeld. 

1k wil graag zowel Stork PMT als de Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor alle medewerking die ik 
heb ontvangen gedurende het gehele project. Daamaast wil ik de !eden van beide OOP-teams van harte bedanken 
voor hun inzet en enthousiasme, die een belangrijk aandeel hebben gehad in de realisering van dit project. Dit 
geldt ook voor de coach van beide teams, Paul Feldmann, die ik met name waardeer om zijn kritische blik op de 
werkelijkheid, amsterdamse humor en kennis en kunde van zaken. 

Verder wil ik de heren Cees Stal, Anton de Weerd en Theo Hoen bedanken voor hun bijdrage aan dit project, 
vanuit hun eigen optiek. 

Ondersteuning vanuit de TUE heb ik vooral genoten van Dhr. van Eijnatten, die gedurende het gehele project 
openstond voor het geven van alle mogelijke raad en advies, en mij geholpen heeft de lijn in dit onderzoek uit te 
zetten. Hiervoor wil ik hem gaame bedanken. 

1k besef dat het opgestartte traject van ontwikkeling van prestatie-indicatoren niet ten einde is met de afronding 
van dit afzonderlijke afstudeerproject, en ik wens PMT in het algemeen en de OOP-teams in het bijzonder hierbij 
veel succes toe met alles wat de toekomst brengt. 

Paul IJsendoom 
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ABSTRACT 

In this report the process is described of developing a system of performance indicators. This was done in the 
commercial department of Stork PMT.The system which has been developed aims at improving productivity by 
measuring and feeding back group-based performance data. Participation from the end-users of the system has 
been a crucial and necessary factor in this development. 
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SUMMARY 

This report is the result of a graduation project carried out at the Stork PMT B.V. plant in Boxmeer, The 
Netherlands. The project involves the development of performance indicators in two existing teams in the Com
mercial Department. 

Context 

Stork N.V. is an industrial company with worlwide operations in the field of Industrial Systems and Industrial 
Services. Stork PMT (Poultry Processing Machinery and Technology) is an operating company in the Meat and 
Poultry Processing business unit of Stork N.V. 

In order to meet market-demands, Stork PMT reorganised its processes since 1986 based on Socio-technical 
principles. This resulted in 1991 in the introduction of self-managing groups within de parts production. 

To enable maximum use of self-regulating capacity, group performance measurement and adequate feedback are 
required. Therefor, in 1993 two fellow students caried out another graduation project, with the aim to develop a 
system for performance indicators, based on the method of Pritchard, Pro MES (Productivity Measurement and 
Enhancement System). 

It turned out that other parts of the organisation, besides Production, do need feedback about their performances 
as well. This project focusses on the development of performance indicators for two self-regulating teams in the 
Commercial Department. The result of this development, a set of performance indicators, has to be seen as a tool 
for the teams to develop themselves, to set and achieve higher goals and increase productivity by using their own 
forces. 

The development of performance-indicators can be divided into three successive steps: 

1. The formulation of an Information Plan. In this plan, the team describes what they see as the most important 
fields of interest for the process they are responsible for. These fields should contain all the factors the unit 
controls to perform the process and are called the responsibility-fields. 

2. Develop indicators, resulting in a Measurement Plan. An indicator is a concrete measurement of how well a 
unit is generating the product. This measurement has to be decribed in a way the users find it useful for 
controlling their proces and reliable for adjusting it. The management has to agree on the way the perform
ance of the unit is being measured. A part of this plan is to establish contingencies, where a contingency re
presents the relationship between the amount of the indicator and its corresponding score. 

3. Develop feedback reports: These reports serve as a tool encouraging discussion about improving perform
ance. Both the unit and its management are provided with it. 

The whole process of development is based on a bottom-up approach, where the members of the team compose 
the responsibility-fields and the indicators themselves. This is the only way to create a system which will be ac
cepted as their own system. 

Results 

The teams identified the following set of responsibility-fields: 

1. Customer-relations; 

2. Image; 

3. Professionalism; 

4. Internal cooperation; 

5. Flow of information; 

6. Job circumstances; 

7. Intake selection; 

8. Risk management in the acquiry proces; 

9. Quotation; 
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10. Project development; 

11. Training; 

12. Improvements 

Indicators 

After a selection of the five most important fields the team proposed to develop and implement the following 
indicators. There are two indicators for each team operational. The others are still in the proposal-phase, and 
have to be discussed in the teams. 

With the management, there has to be a discussion about the standards and contingencies for the operational 
indicators. The score on a certain indicator has consequences for the result and productivity of the whole team. 
This result should play a part in the reward system of PMT. 

Conclusion 

Although the development of performance indicators for a Commercial Departments Team in a complex, multi
disciplinary environment whith a lot of depencies towards the other departments within the organisation, is seems 
possible to succesfully implement a set ofperformace indicators. The different sets of the different departments 
can be integrated with each other if they are developed in the same format, which gives not only the team a tool 
to control and improve their own proces, but also the management to motivate and trigger the people to do what 
is the best for the whole company. 
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1. INLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

1.1. Stork PMT B.V. binnen bet Stork concern 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd binnen de organisatie van Stork PMT B.V., dat onderdeel uitrnaakt van de 
holding Stork N.V. Dit is een wereldwijd opererende industriele ondememing, waarbij het werkgebied kan wor
den omschreven als "het leveren van complete productiesystemen met de daarbij behorende verbruiksgoederen 
en het verlenen van industriele diensten." 

De productiesystemen waarin Stork zich heeft gespecialiseerd, zijn bestemd voor het bedrukken en coaten van 
textiel en papier voor de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, voor de kunststofverwerkingsindustrie en 
voor vloeistofverplaatsing. 

Binnen de holding kan Stork PMT geplaatst worden onder de Groep Systemen voor Vlees- en Pluimveeverwer
king. Behalve Stork PMT en haar Amerikaanse zusterbedrijf Stork Gamco Inc, bestaat de groep uit nog een aan
tal andere werkmaatschappijen. 

Het werkterrein van deze maatschappijen heeft te maken met de verschillende stadia van Vleesverwerking. Er 
worden systemen voor slachthuizen en snijzalen geproduceerd, evenals vleesverwerkingssystemen en verpak
kingsmachines. Er is ook een werkmaatschappij die slachtafvalverwerkingssystemen maakt. Het pakket produc
ten wordt gecompleteerd door afvalwaterreinigingssystemen en apparatuur voor mengvoederfabrieken. 

1.2. Sociotechniek als leidraad voor procesgericht ontwerp van de organisatie 

Als gevolg van de verscherpte markteisen ten aanzien van prijs, kwaliteit, leveringssnelheid, flexibiliteit en inno
vatievermogen, en de toenemende concurrentie bestaat continu de noodzaak om het bedrijfsproces optimaal te 
laten verlopen en om het vermogen te hebben continu op de eisen in te kunnen spelen. Om dit te bereiken is men 
sinds 1986 bij PMT begonnen om de organisatie meer procesgericht in te richten. Dit leidde onder andere tot de 
invoering van de Hele Taak Groepen binnen de sector Voortbrenging, in de onderdelenproductie. 

Dit herontwerp is gestart met als leidraad de principes die door de Sociotechniek worden aangedragen. Er is 
gekozen voor de Sociotechniek om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen en wensen die de markt stelt, een 
organisatie te creeren die flexibel is, optimaal kan functioneren in een markt die turbulent is, en aandacbt behoudt 
voor de kwaliteit van de arbeid en de mens als belangrijkste schakel in een organisatie ziet. Het toepassen van 
ontwerpprincipes volgens de Sociotechniek wordt onder andere zichtbaar door de vorming van Zelfsturende 
Teams of Hele Taak Groepen (HTG's). 

Onderdeel van de ontwikkeling van deze HTG's is de terugkoppeling en evaluatie van de prestaties die de teams 
verrichten. Een aantal andere afstudeerprojecten is op dit gebied van prestatiemeting opgestart met bebulp van 
studenten aan de Techniscbe Universiteit Eindhoven. Deze richtten zich voomamelijk op de prestatiemeting van 
de HTG's en de wijze waarop met prestatie-indicatoren wordt omgegaan. Introductie en invoering van ProMES 
beeft toen plaatsgevonden. 

1.3. Zelfsturende teams buiten Voortbrenging 

Na de invoering van de HTG's binnen de onderdelenproductie, bleek er behoefte te zijn aan aansluiting van de 
rest van de organisatie. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die de nieuwe organisatie 
biedt, zal de gebele organisatie om moeten kunnen gaan met Zelfsturende Teams. 

Daarom is besloten om buiten de sector Voortbrenging de ontwerpmetbodiek volgens de Sociotechniek ook toe 
te passen in de andere sectoren, waaronder de sector Commercie. Dit afstudeerproject speelt zich voomamelijk 
binnen deze sector af. 

Binnen de Comrnercie bestaat er een tweetal teams, dat zich bezigboudt met het Offerte Order Proces (OOP). 
Kort samengevat houden deze zicb bezig met bet uitbrengen van offertes, bet vertalen van de offerte in orders en 
de voorbereiding voor de productie van de verkochte apparatuur. Tenslotte is een onderdeel van het OOP-proces 
de coordinatie van de inbedrijfstelling (dat wil zeggen de installatie en ingebruikname van de geleverde appara
tuur bij de klant). 
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1.4. Het TKK-project 

Om aan de gestelde markteisen te voldoen, heeft men bij PMT in 1994 een strategie geformuleerd, waarin de 
factoren Tijd, Kwaliteit en Kosten een centrale rol spelen (het zogenaamde TKK-project). 

De essentie van het TKK-project is, dat allereerst alle inteme processen in kaart gebracht en geanalyseerd wor
den wat kan leiden tot een (soms radicaal) herontwerp van de organisatie en / ofwerkwijzen. In veel gevallen 
speelt de ondersteuning door de informatie-technologie een grote rol, om zo te komen tot processen die een kor
tere doorlooptijd (T) hebben, met een kleinere kans op fouten (K) en tegen lagere kosten (K). 

Het doe! van het TKK-project is om de 'hokjesgeest' die er in het verleden bij PMT bestond, te doorbreken en 
meer procesgericht te produceren en de markt te bedienen. 

1.5. Integratie tussen de verschillende sectoren 

De aansluiting tussen de verschillende sectoren is van belang om de gevoerde strategieen te laten slagen en een 
organisatie te realiseren die bestaat uit Zelfsturende Teams die onderling van elkaar athankelijk zijn, maar zo 
optimaal mogelijk functioneert om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften die de klant heeft. 

De aansluiting van de mogelijke verschillende methoden voor prestatie-meting voor de verschillende sectoren is 
een essentieel onderdeel om deze integratie te bereiken. 

Dit zal de tweede invalshoek van dit project zijn, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de mensen bin
nen de teams die met de indicatoren moeten omgaan en deze gebruiken voor hun eigen ontwikkeling (als team), 
maar ook aan de wijze waarop het management en de rest van de organisatie om zal moeten gaan met deze indi
catoren. 

Binnen de OOP-teams bestaat er de behoefte aan handvatten t.b.v. zelfsturing en terugkoppeling. De ervaring die 
men heeft opgedaan in de sector Voortbrening met de ProMES-methode heeft geleerd dat het belangrijk is de 
teams zeer intensief te betrekken bij de ontwikkeling en invoering van de methode voor prestatie-meting; 

Daamaast bestaat er de behoefte van het management aan een kader waarin de ontwikkeling van de zelfsturende 
teams moet plaatsvinden, hoe deze aangestuurd moeten worden en hoe de informatie die gegenereerd wordt door 
de prestatiemeting gei:nterpreteerd moeten worden. 

1.6. Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering bij begin van het project luidt als volgt: 

"Het begeleiden en stimuleren van een teamvormingsproces binnen de OOP-teams, met als doelstelling deze 
teams naar een hoger niveau te brengen volgens het fase-model." 

Behorend bij dit hogere niveau: 

• Het op gang brengen van een leerproces dat binnen de afdeling ontwikkeld en verbeterd wordt; 
• Het ontwikkelen van een systeem van prestatie-indicatoren waarmee de teams een stuurrmiddel tot hun be

schikking hebben ter bevordering van de kwaliteit (en daarmee ook de produktiviteit) van het OOP-proces in 
samenhang met de andere delen van het hele systeem. 

Deze doelen zijn primair voor de OOP-teams bedoeld en dienen dan ook zodanig te worden ontwikkeld. Dit zal 
gewaarborgd worden door het in acht nemen van een participatieve aanpak. 

Er zal een bewustwordingsproces op gang gebracht moeten worden om een leerproces op de lange termijn te 
ontwikkelen. Het team heeft behoefte aan een set van handvatten waarmee het team in de toekomst het verdere 
teamvormingsproces zelfstandig kan voltooien en kan streven naar een autonoom, zelfsturend team, waarbinnen 
'continuous improvement' een grote rol speelt. 

Daamaast zal er een methode van prestatie-indicatoren over de hele keten van de organisatie heen ontwikkeld 
moeten worden. Er bestaat grote athankelijkheid tussen de verschillende delen van de organisatie, en zullen dus 
ook op het gebied van de prestatie-indicatoren op elkaar aan dienen te sluiten. 
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1.7. Opbouw van bet verslag 

Dit verslag geeft een overzicht van de bedrijfsspecifieke en theoretische context waarbinnen een set van presta
tie-indicatoren ontwikkeld is en een basis is gelegd voor de volledige irnplementatie binnen Stork'PMT. Daar
naast wordt het ontwikkelingsproces beschreven en geevalueerd. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van Stork PMT, samen met een beschrijving van het prirnaire 
proces en de plaats die de OOP-teams innemen binnen de organisatie. 

In hoofdstuk 3 worden de theoretische achtergronden van een prestatiesturingssyteem beschreven en welke as
pecten in acht genomen moeten worden bij de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. 

In hoofdstuk 4 en 5 wordt de methode van onderzoek toegelicht om de teamvorming en de ontwikkeling van 
prestatie-indicatoren in goede banen te leiden, waama in hoofdstuk 6 en 7 de resultaten worden gepresenteerd die 
dit proces opleveren. 

Tenslotte zal in hoofdstuk 8 het hele proces van ontwikkelen geevalueerd worden en zullen de belangrijkste con
clusies worden behandeld. 
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2. BEDRIJFSBESCHRIJVING 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de plaats geschetst worden die de OOP-teams innemen binnen de inteme organisatie van 
Stork PMT. Daartoe zal in paragraaf 2.2 een korte beschrijving van Stork PMT gegeven worden, en zal in para
graaf de organisatiestructuur geschetst worden. In paragraaf 2.4 zal het primaire proces van Stork PMT aan bod 
komen en richten de paragraven 2.5 en 2.6 zich vooral op de plaats en het takenpakket van de OOP-teams binnen 
dit proces. 

2.2. STORK PMT B.V. 

Stork PMT produceert, net als haar zuster Stork Gamco in de Verenigde Staten, pluirnveeslacht-systemen. 
Daarbij concentreert Gamco zich op de Noord- en Zuidamerikaanse markt, terwijl PMT de rest van de wereld 
voor haar rekening neemt. Samen hebben beide werkmaatschappijen een marktaandeel van ongeveer 40%. 

Stork PMT richt zich vooral op het leveren van complete slachtlijnen, die technisch en technologisch vooruitstre
vend zijn. In het marketing-beleid wordt de positionering van Stork PMT op de markt als volgt omschreven: 
'Stork PMT is an innovating, reliable expert organisation, capable of offering excellent service to the poultry 
industry on all aspect of poultry processing.' 

Stork PMT is een in 1975 zelfstandig geworden werkmaatschappij. De oorsprong ligt echter al in 1954, toen 
VMF-Stork de machinefabriek 'de Wiericke' ovemam en daarmee een toen nog bescheiden pluimveeslachtpro
gramma in huis haalde. Dit pakket werd oorspronkelijk bij Stork Brabant ondergebracht. 

Stork PMT is de belangrijkste werkmaatschappij van de groep Systemen voor Vlees- en Pluirnvee-verwerking. 
Dit uit zich niet alleen in de ornzet- en winstcijfers, maar ook in de voortrekkersrol in bijvoorbeeld de wijze van 
organiseren en de produktiebesturing. De opdracht van Stork PMT is het ontwerpen, produceren en installeren 
van machines voor de pluirnveeverwerkende industrie over de gehele wereld. 

Het pluirnveeslachtproces heeft zich ontwikkeld van grotendeels hand
werk tot volautomatische verwerking. PMT produceert hiervoor 
klantspecifieke systemen die veelal modulair opgebouwd zijn. Dit wil 
zeggen dat uit een aantal standaardmodules een groter aantal eindpro
ducten kan worden opgebouwd. 

Nevenstaande figuur geeft aan dat er op het niveau van de modules de 
minste complexiteit heerst, wat betreft de hoeveelheid onderdelen I 
producten. Juist op dit niveau vindt de logistieke planning plaats. Een 
klantorder wordt in modules opgedeeld, waarvoor vervolgens fabrica
ge-orders worden vrijgegeven. Een specifieke wens van een klant heeft 
meestal slechts gevolgen voor enkele modules van een compleet sys
teem. De andere onderdelen kunnen dan gewoon ingepland worden als 
ware er sprake van een volledig standaard systeem. 

Eindproducten 

Figuur 1: Meerdere eindproducten uit een 
beperkt aantal modules 

Stork PMT levert een compleet assortirnent pluimveeverwerkende systemen, dat in zeven productgroepen te 
verdelen is: 

I. Aanvoersystemen voor de aanvoer van levend pluirnvee; 
2. Slacht- en pluksystemen; 
3. Machines voor het panklaar-proces, waaronder: 

• Openingsmachines voor het aanbrengen van een opening in het pluimvee; 
• Panklaar machines voor het verwijderen van ingewanden, inclusief krop en longen, samen met de 

eetbare organen; 
• Nekkenknippers; 
• Binnen/buitenwassers voor het reinigen van het panklare product van binnen en buiten; 

4. Deelsystemen voor het in delen snijden van het pluirnvee; 
5. Systemen voor het ontbenen van de verschillende producten; 
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6. Machines voor het koelen, wegen en verpakken; 
7. Besturingssytemen voor de geleverde apparatuur. 

2.3. Organisatiestructuur 

Binnen de organisatie van Stork PMT zijn vier sectoren te onderscheiden, namelijk: 
• Commercie (waar het Order Offerte Proces onderdeel van uitmaakt); 
• Customer Technical Support (waaronder het Onderdelen en Diensten Proces); 
• V oortbrenging; 
• Techniek (dat ook we! het Innovatie-proces ofwel INNOP genoemd wordt). 

De hoofden van deze vier sectoren vormen met elkaar het Management Team, samen met de hoofden van de 
sectoren Financien & Automatisering en Personeel & Organisatie. Tenslotte maakt ook de algemeen directeur 
dee! uit van het Management Team. Vereenvoudigd ziet het organigram eruit zoals weergegeven in de volgende 
figuur, waarbij de hoofden van de grijs gearceerde sectoren tot het Management Team behoren. 

Techniek 

Financien & 
Automatisering 

Directie
secretariaat 

Voortbrenging 

Figuur 2: Organigram Stork PMT 

Directie 

Personeel & 
Organisatie 

Commercie C.T.S. 

Binnen de sector Commercie is een onderscheid te maken in twee secties. De ene sectie betreft de buitendienst 
(de Export Managers), de andere betreft twee teams, OOP-teams genaamd, waarbij OOP voor 'Order en Offerte 
Proces' staat. Deze OOP-teams krijgen ondersteuning van het OOP-management, in de persoon van een coach. 

Ter ondersteuning van deze beide secties bestaat er de Structurele Groep voor Commercie, die uit drie personen 
bestaat. De SG stelt structurele zaken aan de orde en tracht bij problemen een oplossing voor de lange termijn te 
vinden. Aandachtspunt binnen deze groep is bijvoorbeeld het informatievoorzieningssysteem, of de productont
wikkelingen zoals die binnen PMT plaatsvinden of vanuit de markt wenselijk zijn. 
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Secretariaat 

Sectorhoofd 
Commercie 

uitendienst 00PI 

uitendienst 00P2 

SG00P 

00 P-management 

00PI 

00P2 

Figuur 3: Organigram sector Commercie 

2.4. Procesbeschrijving 

Stork PMT B.V. 

Zoals uit de opdracbtfonnulering blijkt, gaat bet bier om een onderzoek naar de mogelijkheid tot ontwikkeling 
van prestatie-indicatoren, zowel vanuit bet perspectiefvan de OOP-teams, als vanuit het perspectiefvan de gebe
le keten. De verschillende afdelingen/produktie-eenheden geven aan dat er geen goed zicht is over de geleverde 
prestatie, en er met name een behoefte bestaat aan prestatie-indicatoren die rekening houden met de atbankelijk
heid tussen de verschillende sectoren van organisatie. 

Het is belangrijk om te bekijken op welke wijze de verschillende afdelingen van elkaar atbankelijk zijn. Als be
gin van deze atbankelijke keten kan men de plaats nemen waar de klantencontacten het eerst plaatsvinden. Dit is 
bij de sector Commercie, waar de Export Managers de koppeling vormen tussen de klant en de interne organisa
tie. De Export Managers functioneren in een nauwe samenwerking met de OOP-teams, die zich bezighouden met 
het opstellen van offertes, en het vertalen van de klantenopdrachten in orders die gefabriceerd en bij de klant 
gei:nstalleerd kunnen worden. 

In figuur 4, die het primaire proces van Strok PMT weergeeft, is duidelijk te zien dat er sprake is van een com
plex prirnair proces, waarbij er grote onderlinge atbankelijkheden bestaan. Wat betreft het Offerte en Order Pro
ces (OOP) wil ik graag opmerken, dat het karakteristieke van deze sector is, dat deze zowel aan bet begin als aan 
het einde van het proces betrokken zijn en relaties onderbouden met de klant. Het is een sector die een dominante 
rol speelt binnen de organisatie en de andere sectoren aanstuurt. 

Dit verslag zal zich met name richten op deze sector, maar de ervaringen die uit dit onderzoek gedestilleerd kun
nen worden, kunnen tevens in de andere sectoren hun waarde bewijzen. 
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Figuur 4: Primaire processen binnen Stork PMT 

2.5. Samenstelling en plaats van de OOP-teams 

Een OOP-team bestaat uit een aantal verschillende disciplines: 
• Sales Engineer (SE) 
• In Bedrijfsteller (IB'er) 
• Project Manager 
• Planner 
• Secretariaat 

Stork PMT B.V. 

KLANT 

De Export Manager (EM) wordt tevens als lid van het OOP-team beschouwd, wat terug te vinden is in zijn fysie
ke aanwezigheid op de werkplek. Deze integratie heeft afgelopenjaar plaatsgevonden en zal zeker het komende 
jaar nog tijd en aandacht vereisen. Deze integratie heeft met name gevolgen voor de beslissingshierarchie, door
dat de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de EM en de OOP-teams opnieuw bekeken en, indien 
nodig, aangepast dienen te worden. 

In figuur 2 is het OOP-team weergegeven met de relaties die bestaan met andere sectoren en disciplines, en zal in 
de volgende subparagrafen worden behandeld. 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren in het Offerte Order Proces Pagina 7 

02 02 695 006 I 



STORK " 

EXPORT 
MANAGER 

C.T .S. 

IN-EN 
UITVOER 

OOP-TEAM 

SALES IN BEDRIJF-

E] X :::~: 
MANAGER 

VOORTBRENGING 

Figuur 5: De omgeving van de OOP-teams 

2.5.1. Relatie met Sector Techniek 

Projectenbureau (PB) 

Stork PMT B.V. 

TECHNIEK 

.... 

Als de Sales Engineer bezig is een offerte op te stellen, kan het nodig zijn een lay-out te laten maken om tot een 
betrouwbare offerte te komen. Het Projectenbureau houdt zich bezig met het maken van deze lay-out en het spe
cificeren van layout-gevoelige delen. Alie relevante gegevens die nodig zijn om deze lay-out te creeren, dient 
aangeleverd te worden door de SE middels een projectendossier. Op basis van een van tevoren door de OOP
teams vastgestelde planning worden opdrachten ten behoeve van orders en offertes verwerkt. 

Indien het bij het opstellen van de lay-out standaard of gangbare machines betreft, dan wordt dit op de bijgele
verde machine-stuklijst vermeld, samen met de bijbehorende specificaties. 

Constructiebureau (CB) 

Het constructiebureau (CB) komt in beeld wanneer er technische specificaties opgesteld dienen te worden van 
machines, die als niet-standaard beschouwd worden of als het machines betreft die door de klant specifiek wor
den geeist. Net als bij het Projectenbureau vindt hier de vertaalslag plaats van de offerte/order op A-niveau (waar 
de lijn als geheel wordt beschouwd) naar machine-niveau (B-niveau), de afzonderlijke machines in de lijn. 

Het CB komt tevens in beeld bij machine-wijzigingen, specifiek door de klant gewenst, of die veroorzaakt wor
den door oplossingen die door de klant gewenst worden. 

Na de ontwikkeling van een nieuwe reeks van machines is het CB die het mogelijk maakt een bepaalde machine
samenstelling te genereren op basis van een combinatie van verschillende modules. Deze modules zijn vooraf 
gespecificeerd, waarvan PB gebruik maakt bij het specificatie-traject als vervolg op het inhoudelijk bepalen van 
een order of offerte. 

Samen met R&D vindt er parallelle ontwikkeling plaats, waarbij bij R&D bet prototype wordt gebouwd en CB 
zich bezighoudt met bet verder ontwikkelen van deze prototypes tot verkoopvrije machines met behulp van 0-
series. 

CB draagt verder zorg voor de documentatie, behorend bij een bepaalde machine, welke onderdeel vormen van 
de levering. 
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2.5.2. Relatie met Sector Commerciele Technische Service 

Onderdelen en Diensten Proces (O.D.P) 

Stork PMT B.V. 

De sector C.T.S. houdt zich bezig met de dienstverlening naar de klanten toe, zowel in het vlak van after-sales als 
het leveren van reserve-onderdelen en uitvoeren van reparaties. De monteurs, die bij Stork PMT in dienst zijn, 
vallen onder de verantwoordelijkheid van O.D.P. De installatie zoals die door de OOP-teams ingepland wordt en 
een onderdeel vormt van de levering van apparatuur bij de klant, vindt tevens plaats met behulp van dezelfde 
groep monteurs. Hiermee is meteen de afhankelijkheid duidelijk die er bestaat tussen de sector Commercie en 
C.T.S. Over deze planning is regelmatig overleg noodzakelijk en worden discussies normaliter niet geschuwd of 
uit de weg gegaan. 

In- en uitvoer 

In- en uitvoer is het onderdeel van de organisatie dat het feitelijke transport organiseert naar de klant toe. Zij 
zorgen er tevens voor dat het transport van de juiste docurnenten voorzien zijn, die nodig zijn om het transport 
vlekkeloos te laten verlopen zodat de goederen bij de douane ingeklaard kunnen worden. 

2.5.3. Relatie met Sector Voortbrenging 

In deze sector vindt de feitelijke productie, inkoop en assemblage plaats. Deze zal in dit verslag niet verder aan 
de order komen. 

2.6. Takenpakket OOP-teams 

~ ORDER-VOORTGANG ~ .---.. 

KLANT KLANT 

Figuur 6: Het primaire proces wat betreft levering nieuwbouw apparatuur 

Figuur 6 geeft in grote lijnen het primaire proces weer van het produceren en installeren van machines voor de 
pluimveeverwerkende industrie. De vlakken achter de verschillende activiteiten in het productieproces, geven de 
plaats aan binnen PMT, waar deze activiteiten plaatsvinden. Binnen de activiteiten die onder de sector 
'Commercie' zijn aangegeven, valt het volgende takenpakket voor de OOP-teams te onderscheiden: 

• het onderhouden van contacten met klant: deze taak vindt gedurende het gehele offerte- en ordertraject plaats; 
• het opstellen van offertes: waaronder het maken van een montagebegroting; 
• het onderhandelen met klant over de aangeboden offerte; 
• engineering: het in detail uitwerken van een order of offerte over het te leveren machinepark; 
• productievoorbereiding: samenwerking met sector Techniek voor het opstellen van layout, specificaties ed.; 
• productieplanning: het afstemmen met Voortbrenging op welke wijze de order wordt uitgevoerd; 
• montageplanning; het afstemmen met ODP over de beschikbaarheid van monteurs; 
• installatie: het plannen en begeleiden van de installatie bij de klant; 
• administratieve werkzaamheden: verzorgen van de correspondentie van en naar de klant toe en archivering; 
• verzorgen van interne opleiding / training klanten bij Stork PMT. 

Dit takenpakket staat aan de basis voor een beschrijving van de huidige situatie binnen OOP, die door het opstel
len van activiteitenschema's gestalte krijgt. Deze activiteitenschema's zijn opgenomen in bijlage H. 
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Middels deze activiteitenschema's is inzicht te verkrijgen in de werksituatie zoals die door OOP ervaren worden, 
en wordt duidelijk op welke wijze de OOP-teams communiceren (zowel binnen als buiten de teams). 
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3. THEORETISCH KADER 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een aantal fragmenten uit de bestaande theorie besproken worden, die in verband kan worden 
gebracht met het begrip prestatiesturing, het begrip dat een centrale rol speelt in dit project. 

3.2. Prestatiemeting 

Het is van vitaal belang voor een onderneming om inzicht te hebben in de productiviteit. Productiviteit komt tot 
stand in de interactie tussen mensen, grondstoffen, rniddelen, producten en diensten. Productiviteit kan worden 
gedefinieerd als de mate waarin gespecificeerde grondstoffen en rniddelen worden aangewend om tijdig doelen te 
realiseren in termen van kwantiteit en kwaliteit [2]. 

Een uitspraak omtrent een gebleken prestatie kan alleen betrekking hebben op het functioneren van de organisatie 
als geheel of een organisatie-eenheid in het bijzonder. Men dient de omstandigheden, waaronder deze prestatie 
tot stand komt, in acht te nemen om de prestatie van de organisatie te vertalen in de prestatie van een persoon op 
het desbetreffende verantwoordelijkheidsgebied. 

Vooruitgang kan pas bepaald worden door allereerst een uitgangspunt vast te stellen en vanuit die positie een 
opvolgings- en terugkoppelingsmechanisme te initieren. Daartoe is het nodig getalwaarden toe te kennen aan 
prestaties en het verloop hiervan in de tijd te volgen. Dit geheel kan worden opgevat als een prestatiemeetsys
teem. 

Een acceptabel meetsysteem moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• het moet uitvoerbaar zijn; 
• het moet consistent zijn; 
• het moet accuraat zijn; 
• het moet billijk zijn; 
• het moet veilig zijn; 
• het moet begrijpbaar zijn; 
• het moet actueel zijn; 
• het moet economisch zijn. 

Het systeem moet uitsluitsel geven aan degenen die het werk uitgevoerd hebben over wat ze goed of niet goed 
hebben gedaan. Het gaat hier om informatie over de kwaliteit van het proces in plaats van informatie over het 
behaalde resultaat. Voorts moet het systeem inspireren om betere prestaties neer te zetten in de toekomst. Deze 
motivatie is de spil waar het systeem van prestatiemeting op gebaseerd is. Bij motivatie spelen drie mechanismen 
een krachtige rol: 

• Doelen stellen; 
• Terugkoppeling; 
• Bekrachtiging; 

Doelen, terugkoppeling en bekrachtiging zullen, om effectief te zijn, moeten voldoen aan een aantal eisen waar
van onderstaande de belangrijkste zijn: 

• doelen moeten specifiek en uitdagend zijn (moeilijk, maar haalbaar); 

• terugkoppeling dient eveneensspecifiek te zijn. Terugkoppeling moet betrekking hebben op beinvloedbare 
grootheden en op alle verantwoordelijkheidsgebieden van de gebruikers. Bovendien moet de terugkoppeling 
snel gegeven worden; 

• bekrachtiging moet consistent gekoppeld zijn aan doelrealisering. 

De ontwikkeling van een systeem, dat voldoet aan bovenstaande eisen, staat of valt met de participatie van de 
gebruikers van het systeem. De gebruikers stellen zelf de verantwoordelijkheidsgebieden vast met bijbehorende 
prestatie-criteria, om zo de acceptatiegraad van het systeem maximaal te laten zijn. Het dient een systeem voor en 
door de gebruikers te zijn. 
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3.3. Prestatie-indicatoren 

3.3.1. Wat zijn prestatie-indicatoren? 

Prestatie-indicatoren geven een beeld van geleverde prestaties, op het gebied van geleverde producten en dien
sten, van uitgevoerde activiteiten en opgestartte verbeteringprojecten, en zijn een zinvolle kwantitatieve en niet
financiele aanvulling op de traditionele financiele rapportages, die in veel ondemerningen (nog steeds) de enige 
vonn van terugkoppeling vonnen. 

Alie inspanningen die gedaan worden om de kwaliteit van producten en de integrate beheersing van de goede
renstroom te verbeteren ( om zodoende de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn en tevreden te stellen), zijn 
kunnen pas beoordeeld worden als de geboekte vooruitgang duidelijk zichtbaar gemaakt kan worden. Prestatie
indicatoren zijn een middel hiertoe: ze verschaffen op een kwantitatieve wijze een gereedschap om de geleverde 
resultaten te vergelijken met de gestelde nonnen, en de spreiding tussen de resultaten te bepalen. Fortuin (3.] 
definieerde een prestatie-indicator als volgt: "Een prestatie-indicator is een variabele die de effectiviteit en/of de 
efficiency aangeeft van een dee! van het proces of systeem, ten opzichte van een ( door de eenheid) vastgesteld 
nonn of doe!." 

Zij geven op een snelle, duidelijke en objectieve manier weer, hoe gezond een groep, afdeling of organisatie 
functioneert. Duidelijk wordt welke verbeteracties, die in het verleden zijn opgestart, het gewenste resultaat heb
ben en in welke mate dit merkbaar en vooral zichtbaar kan worden gemaakt. 

De communicatie tussen afdelingen, of tussen de klant en de leverancier kan beter en directer verlopen indien er 
overeenstemming bestaat over de relevante prestatie-indicatoren. Er kunnen dan discussies plaatsvinden op basis 
van feitenen cijfers, in plaats van vermoedens en gevoelens. Het komt de motivatie van de medewerkers ten goe
de als de uitkomsten van de indicatoren op een snelle en overzichtelijke manier zichtbaar worden gemaakt en als 
deze voor alle betrokkenen begrijpbaar zijn. 

3.3.2. Vereisten voor het ontwikkelingsproces van prestatie-indicatoren 

Vanuit het oogpunt van de gebruiker dient een prestatie-indicator simpel, eenvoudig te begrijpen en duidelijk 
gefonnuleerd te zijn. Dit leidt tot de volgende voorwaarden die in acht genomen dienen te worden bij het partici
patief opstellen van prestatie-indicatoren [5.]: 

• de doelen van de organisatie zijn duidelijk, zowel voor gebruiker als voor alle (in)direct betrokkenen; 
• alle betrokkenen accepteren de prestatie-indicatoren als meetinstrumenten; 
• de prestatie-indicatoren geven inzicht in de gang van zaken; 
• de prestatie-indicatoren kunnen worden bei"nvloed en beheersd door de gebruikers, hetzij zelfstandig, hetzij in 

samenwerking met anderen; 
• gebruikers en betrokkenen zijn het erover eens dat de prestatie-indicatoren inderdaad relevant zijn voor de 

mate waarin de (inteme) klant tevreden wordt gesteld; 
• prestatie-indicatoren moeten consistent zijn, wat betekent dat ze ook in de loop van de tijd hun waarde dienen 

te behouden. 

3.3.3. Jmplementatie en gebruik 

Prestatie-indicatoren zijn geen doe! op zich, ze zijn alleen een instrument om het doe! te bereiken. Het gevaar bij 
de implementatie en ontwikkeling is, dat het bereiken van een goede score op de prestatie-indicatoren de hoogste 
prioriteit van de medewerkers krijgt en een doe! op zich vonnt, terwijl het bereiken van de doelen, waartoe de 
prestatie-indicatoren in eerste instantie een instrument voor waren, uit het zicht geraken. 

Iedere prestatie-indicator heeft betrekking op (een groep van) activiteiten over een bepaalde periode van tijd. Het 
is verstandig om binnen de beschikbare set van prestatie-indicatoren prioriteiten vast te stellen en de aandacht te 
vestigen op een beperkt aantal. Hiennee wordt het gevaar voorkomen dat de gebruiker geen zicht meer heeft op 
de status het proces door een te groot aantal indicatoren en bijsturing van het proces niet meer op een effectieve 
manier kan plaatsvinden. 

De grootste kennis over een bepaald proces ligt bij de mensen die de activiteiten uitvoeren, oftewel de procesei
genaren. Dit is de beoogde groep van gebruikers van het prestatiesturingssyteem. De gebruikers zelf bepalen 
welke indicatoren voor hun belangrijk, karakteristiek en beheersbaar zijn. Om de betrokkenheid van het perso
neel te garanderen, is het noodzakelijk dat de organisatiedoelen voor iedereen duidelijk zijn. Het is essentieel dat 
de resultaten van de prestatie-indicatoren snel vast te stellen zijn en direct teruggekoppeld kunnen worden aan de 
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betrokkenen. Na bekendmaking van de resultaten zal, in het kader 'continuous improvement', een evaluatie 
plaatsvinden waarna eventueel gewenste of noodzakelijke acties ondemomen kunnen worden. 

Vergelijking van resultaten op prestatie-indicatoren is in eerste instantie alleen mogelijk met resultaten op dezelf
de indicatoren in het verleden, en niet zozeer met andere indicatoren op andere gebieden in de organisatie. Pres
tatieverlioging zal blijken uit een vergelijking van het huidige resultaat met dat van een eerdere periode. Trends 
zullen waarneembaar zijn waardoor effectieve beheersing mogelijk is, en gerichte doelstellingen geformuleerd 
kunnen worden. Prestatie-indicatoren zijn niet bedoeld om personen te beoordelen, maar om de algemene effi
ciency van een activiteit te bepalen wanneer er verschillende factoren en personen een rol spelen. 

De geleverde inspanning en tijd voor het ontwikkelen en in stand houden van het prestatiesturingssyteem moet 
door het management van de onderneming gewaardeerd worden, hetzij via fysieke rniddelen, hetzij via niet
fysieke rniddelen. 

3.3.4. De meeste prestatie-indicatoren zijn specifiek 

Iedere toepassing van prestatiesturing vraagt om een eigen en toegesneden ontwikkeling, hetgeen zal leiden tot 
een set van prestatie-indicatoren, gedefinieerd en ontworpen volgens de eisen die door de toepassing bepaald 
worden. Elke prestatie-indicator heeft hierdoor zijn eigen karakteristieken en vrijwel iedere gebruiker (als indivi
du of als groep) beschikt over een uni eke set van indicatoren. 

Een van deze karakteristieken is de weergave van de waarde van de indicator, afhankelijk van de reden waarvoor 
de indicator gebruikt wordt, en de eisen die de gebruiker eraan stelt. De indicator kan voor publicatie naar buiten 
(de eenheid) toe gebeuren via een grafische weergave, terwijl de indicator voor intern gebruik een hogere mate 
van detail moet bezitten, om werkelijk inzicht te verschaffen in het proces, en bijsturing mogelijk te maken. 

3.4. Faseverdeling in de ontwikkeling van een zelfsturend team 

Volgens het model, dat van Amelsvoort en Scholtes [16.] presenteren, kan in de ontwikkeling van een zelfsturend 
team worden onderverdeeld in een viertal fasen, die door het team doorlopen worden. De ene fase hoeft niet 
noodzakelijk te worden afgesloten voordat een volgende fase van start gaat, ze overlappen elkaar voor een ge
deelte, op basis van een aantal aspecten dat aan een fase kan worden toegedacht. De verschillende fasen kunnen 
als volgt omschreven worden. 

Fase 1: Bunde ling individuen 
In deze fase worden de technische condities voor een team gecreeerd, zoals het fysiek veranderen van de lay-out, 
productiemiddelen en dergelijke. Het accent ligt op de vakmanschap van de teamleden en individueel wordt 
gekeken wat de opleidingsbehoeftes zijn om de ontwikkelingen door te kunnen zetten. In deze fase wordt ook het 
werkoverleg gei"nitieerd, dat dient als een soort baken om het groepsproces vorm te geven. 

Fase 2: Groep 
In deze fase wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van de groep. Taakverrijking van de !eden komt aan de orde. 
Verschillende verantwoordelijkheden, zoals de prioriteitsstelling van werkvolgorde, zullen aan de groep worden 
overgedragen en kan integratie van regeltaken als begin naar autonornie plaatsvinden. 

Fase 3: Team 
In fase 3 zal de groep leren, zonder directe tussenkomst van een leidinggevende, zelfstandig te opereren. Effec
tieve samenwerking en besluitvorming op basis van consensus staat centraal in deze fase. Hierdoor zullen de 
gezamenlijke verantwoordelijkheden toenemen. De groep leert om resultaatgericht te werken en maakt met de 
leiding afspraken over de te verwachten groepsprestatie. De ontwikkeling van een set van prestatie-indicatoren 
past in dit beeld. 

Fase 4: Open team 
In deze fase gaat het om de relatie die het team heeft ontwikkeld met de buitenwereld. Doordat het team in deze 
fase beter kan omgaan met de doelstellingen en leert om in termen van klant / leveranciers te werken, ontstaat de 
behoefte om zelf verbeteracties te starten. Eigen initiatief is hier dus een kernbegrip dat bij een open team past. 

Figuur 7 laat de ontwikkeling van een team zien, waarbij de overlap tussen de verschillende fasen duidelijk 
zichtbaar is. Dit model zal worden gebruikt om de teamvorming van de OOP-teams te kunnen beschouwen en te 
evalueren. 
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4. METHODEN VAN ONDERZOEK: HET BEGELEIDEN VAN DE TEAMVORMING 

4.1. Start van bet onderzoek 

Bij de start van het onderzoek bestond er nog geen consensus over de vraag in welke sector dit afstudeerproject 
zich zou gaan afspelen binnen Stork PMT. De eerste contacten vonden plaats met het sectorhoofd Voortbrenging, 
mede door de ervaring die eerder binnen Voortbrenging is opgedaan met het ontwikkelen van prestatie
indicatoren. 

Het sectorhoofd Voortbrenging, dat tevens lid is van het Management Team (MT), heeft binnen het MT de ver
antwoordelijkheid, invulling te geven aan het TKK-project en de ontwikkeling van prestatie-indicatoren binnen 
Stork PMT in brede zin (en niet alleen bij Voortbrenging) te begeleiden. 

Na overleg tussen het sectorhoofd Voortbrenging, de coach van de Offerte Order Proces-teams (OOP-teams), de 
begeleider van de TUE en de afstudeerder, is gekozen voor de OOP-teams als onderzoekseenheden. 

4.2. Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de teams 

Een eerste voorwaarde die gesteld kan worden om het onderzoek tot een goed einde te brengen, is het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie met de verschillende teamleden. Er mag geen wantrouwen of onduidelijkheden be
staan tussen de afstudeerder en de teamleden. Is dit wel het geval, dan zou de participatie van de teamleden in ht 
geding komen. Zoals al eerder vermeld is participatie een van de sleutelwoorden in dit project, en zal daarom 
veelvuldig in de gaten gehouden worden. 
De vertrouwensrelatie zal opgebouwd worden door het houden van individuele gesprekken en het bijwonen van 
bepaalde overlegstructuren, waaronder het teamoverleg van beide teams. Door inviduele gesprekken kan de af
studeerder zich een beeld vormen van de teamleden qua denkbeelden en karakters. Anderzijds kan de afstudeer
der bet doe! en achtergrond van het project duidelijk maken, om zo de motivatie en medewerking te genereren 
die nodig is voor dit project. 

4.3. Het beschrijven van de huidige situatie 

Na de introductiefase van het onderzoek binnen Stork PMT begint de fase waarin inzicht verkregen wordt in de 
processen die zich afspelen binnen Stork PMT in het algemeen en het Offerte Order Proces in het bijzonder, door 
het beschrijven van de huidige situatie. Dit inzicht is noodzakelijk om samen met de mensen een beeld te vormen 
over de belangrijkste invalshoeken voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. De methoden die gebruikt 
worden om dit inzicht te verkrijgen zijn vooral de individuele gesprekken met de teamleden en hun coach, bet 
bijwonen en participeren in het teamoverleg voor beide OOP-teams, het bijwonen van verschillende vormen van 
overleg buiten de OOP-teams zoals die binnen PMT bestaan, en het bestuderen van literatuur over het functione
ren van Stork PMT. 

4.4. Voorbereiding van de teams voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren 

Na de individuele gesprekken ter orientatie en beschrijving van de huidige situatie, dient er een memo rond te 
gaan in de gehele OOP (inclusiefExport Managers), die bestaat uit twee gedeeltes. 

Het eerste gedeelte, opgesteld door de afstudeerder, bevat een beschrijving ter introductie voor het gebruik van 
prestatie-indicatoren als stuurmiddel binnen het teamvormingsproces. Uitgelegd dient te worden op welke wijze 
deze prestatie-indicatoren worden ontwikkeld. De instelling van twee werkgroepen (een per OOP-team) om deze 
ontwikkeling op te strarten is hier onderdeel van. De werking en het doe! moet voor iedereen duidelijk zijn. 

Het tweede gedeelte is een brief, waarin het managment aangeeft dat zij zich geheel achter het project schaart en 
daamaast aangeeft dat de medewerking van alle betrokkenen noodzakelijk is voor het slagen van het project. Het 
management moet duidelijk aangeven dat degenen die een uitnodiging ontvangen om zitting te nemen in de 
werkgroepen, dringend worden verzocht hieraan gehoor te geven. 

Deze memo is opgenomen in bijlage C. 

4.5. Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de OOP-teams, zoals die in de opdrachtformulering naar voren is 
gekomen, kan worden beschouwd als een middel om de teamvorming te stimuleren. 
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Het doe!, dat bij de ontwikkeling van een prestatiesturingssyteem voor ogen staat, is het verbeteren van de pro
ductiviteit. Niet door de tearnleden harder te laten werken, maar door ze efficienter en effectiever te laten werken. 
Dit kan men bereiken door de teamleden te motiveren en te stimuleren hun aandacht te richten op zaken waar het 
in hun werk(gebied) om draait. Door de teamleden intensiefbij de ontwikkeling te laten betrekken, voelen zij 
zich beirokken bij het systeem en wordt het systeem geaacepteerd en gedragen door de teamleden. 

Deze specifieke, en voor iedere situatie unieke, ontwikkeling van prestatie-indicatoren gebeurt in een aantal bij
eenkomsten, waarin de actieve groepsdiscussie centraal staat. Deze discussies blijken vaak meningsverschillen 
over het werk boven water te halen. Het uitpraten van deze meningsverschillen leidt tot duidelijkheid en eenge
zindheid, wat de teamvorming weer ten goede komt. 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren vormt een specifiek gedeelte van de opdracht en speelt een zeer we
zenlijke en bepalende rol in het realiseren van het gehele project en zal in het volgende hoofdstuk verder worden 
uitgewerkt. 

4.6. Het begeleiden bij bet gebruik van geautomatiseerde systemen 

Er blijkt veel behoefte aan ondersteuning bij het gebruik van de geautomatiseerde systemen. Met name met het 
oog op de vervanging van het oude Verkoop Informatie Systeem (een systeem dat specifiek voor PMT ontwik
keld is), naar het gebruik van een een netwerk bestaande uit gekoppelde PC's, vraagt om begeleiding. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de mensen niet in staat zijn effectief met deze systemen om te gaan. Dit komt door door 
onbekendheid met het nieuwe systeem (het gebruik van PC's onder MS-DOS en het gebruik van MS-Windows) 
en het gebrek aan tijd en capaciteit om deze onbekendheid op te heffen. 
1k zal dus trachten om samen met de mensen, de behoefte die ontstaat omtrent de informatiestroom, te bevredi
gen. 
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5. METHODEN VAN ONDERZOEK: ONTWIKKELING VAN PREST ATIE-INDICATOREN 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de methoden aan de orde komen die voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren ge
bruikt zijn. Dit zal gebeuren aan de hand van een beschrijving van het proces dat samen met het team wordt 
doorlopen, om te komen tot het ontwerp voor de prestatie-indicatoren. 

5.2. De opbouw van een set van prestatie-indicatoren 

Volgens Kerklaan, e.a. [11.) kan de opbouw van een set van prestatie-indicatoren kan in drie stadia worden on
derverdeeld: 
I. Het opstellen van een Jnformatieplan; Het gaat hierbij om het traceren van geschikte onderwerpen, aan

dachtspunten, zoekvelden ofwel verantwoordelijkheidsgebieden; 
2. Het opstellen van een Meetplan; Hierin wordt aangeven hoe de meting en kwantificering van deze zoekvel

den plaatsvindt. Dit gaat samen met de keuze van waamemings- en registratietechnieken; 
3. Het opste/len van een Actieplan; Dit geeft aan op welke wijze omgegaan wordt met de interpretatie van de 

indicator ten opzichte van de vastgestelde norm. Een analyse van resultaten dient als basis voor het opstarten 
van verbeteringsprojecten. 

Als men deze stadia vergelijkt met de stadia zoals die door Pritchard [2.] zijn gedefinieerd binnen de ProMES
methode, dan blijkt dat er inhoudelijk weinig verschillen in zitten. Ook bij ProMES worden eerst de verantwoor
delijkheidsgebieden benoemd (de zogenaamde 'products'), die daarna concreet en zichtbaar gemaakt worden via 
indicatoren, 'indicators'. 

Figuur 8 laat de stappen in relatie tot elkaar zien, en zal als basis dienen voor de uitleg van de afzonderlijke stap
pen. 

Stap 1: 
lnformatieplan 

Stap 2: 
Meetplan 

Stap 3: 
Actieplan 

Figuur 8: De opbouw van een set van prestatie-indicatoren 

5.2.1. Het opstellen van een Informatieplan 

Een infonnatieplan zorgt ervoor dat de indicatoren die uiteindelijk ontworpen worden zinvol zijn en alleen die 
prestaties in beeld brengen die essentieel zijn voor een effectieve besturing van het team. 

Een prestatie van een bepaalde organisatie-eenheid bestaat uit verschillende facetten, die alien op een ieder ver
schillende wijze deze prestatie bei:nvloeden. Die gebieden of onderdelen van de prestatie die essentieel zijn voor 
een effectieve besturing van een organisatieeenheid, en in dit geval de OOP-teams, worden verantwoordelijk
heidsgebieden genoemd. 
Verantwoordelijkheidsgebieden kunnen worden beschouwd als de essentiele bijdragen die een eenheid moet 
leveren aan de organisatie. Hieronder vallen de doeleinden die een eenheid moet nastreven opdat de doelstellin
gen van de onderneming worden gerealiseerd. Door het vaststellen van haar kerntaken, kan een eenheid een beeld 
vonnen van de markt waarin zij opereert (zowel internals extern), en welke factoren invloed hebben op de situa
tie waaronder deze taken uitgevoerd worden. 
De belangrijkste criteria voor een goed verantwoordelijkheidsgebied zijn: 
• Als een eenheid precies doet wat in een verantwoordelijkheidsgebied is omschreven, worden daannee de 

organisatiedoelen gediend; 
• De verzameling verantwoordelijkheidsgebieden moet volledig zijn; relevante verantwoordelijkheden mogen 

niet buiten het systeem worden gehouden. 
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Figuur 9 zoomt in op het tot stand komen van een lnformatieplan en geeft aan welke plaats het lnformatieplan 
inneemt in het totale vormingsproces van prestatie-indicatoren. 

Diagnose van 
huidige situatie 

Meetplan 

Genereren 
Verantwoordelijk
heidsgebieden 

Vastleggen 
veramtw. 
gebieden in 
lnformatieplan 

Figuur 9: Het opstellen van een Informatieplan 

5.2.2. Het opstellen van een Meetplan 

Actieplan 

De verantwoordelijkheidsgebieden in het Informatieplan zijn te beschouwen als de onderwerpen waarin we als 
team sterk zijn gei:nteresseerd. Zo sterk dat we ooze resultaten of de stand van zaken op deze gebieden zichtbaar 
willen maken met behulp van indicatoren. Hoe we dit zichtbaar en meetbaar willen maken, komt aan de orde in 
het Meetplan. 

Meetplan Actieplan 

I. Bepaling 
maatstaf 

2. Vaststelling 
norm 

Figuur 10: Het opstellen van een Meetplan 

3. ontwikkelen 
meetsysteem 

Het maken van een Meetplan omvat grofweg vier activiteiten: 
I. Het bepalen van de maatstaven; 
2. Het vaststelling van de normen; 
3. Het ontwikkelen van een meetsysteem en registratiesysteem; 
4. Het maken van afspraken over de rapportage; 

4. afstemmen over 
rapportage 

De manier waarop Kerklaan e.a. [11.] middels bovenstaande activiteiten wil komen tot een Meetplan, is in grote 
lijnen terug te vinden in de ProMES-methode zoals die door Pritchard is ontwikkeld. Het Meetplan geeft aan op 
welke wijze de geformuleerde indicatoren door de betrokken moeten worden gei:nterpreteerd. Dit gebeurt door 
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gebruik te maken van prestatiewaarderingscurven ('contingencies') . Deze geven de relatie aan tussen de prestatie 
op een indicator en de waarde van die prestatie voor het bedrijf. 
Het opstellen van deze relatie vormt onderdeel van beide methoden. Het verschil is, dat ProMES heel direct 
aangeeft op welke wijze deze relaties ontwikkeld dienen te worden, en daarmee dus ook de vorm waarin deze 
relatie zal worden uitgedrukt (een score in ProMES-cijfers). Kerklaan e.a. laat in het midden hoe deze relatie er 
in de praktijk concreet uit moet zien, waardoor het gebruik van andere vormen van relatie-weergave ook moge
lijk is, waaronder het gebruik van rapportcijfers als relatieweergave. 
Er vindt dus in beide gevallen een discussie plaats tussen de betrokkenen, de gebruikers en het management, over 
de norm-prestatie, de maxirnaal haalbare prestatie en de minimale prestatie. 

Als laatste stap in de ontwikkeling van zowel ProMES als enig ander prestatiesturingssyteem wordt het ontwikke
len van het feedback rapport genoemd. Hierin staan de prestaties en de productiviteit van de eenheid beschreven, 
samen met het effect die de prestaties hebben op de gehele organisatie. 
Er moet voor de rapportage duidelijkheid zijn op de volgende punten: 
• Wanner en hoe frequent wordt de feedback gegeven? 
• Voor wie is deze feedback bedoeld? 
• Wat dient er in het feedback-rapport opgenomen te worden genomen? 
• Hoe wordt er vervolg gegeven aan deze rapportage? 

5.2.3. Het opstellen van een Actieplan 

Het gaat hierbij om het opstellen van een plan waarin het accent ligt op het beheersen en verbeteren m.b.v. re
gelkringprincipes. Op welke wijze de normen en de resultaten van de indicator gei'nterpreteerd worden en welke 
acties hieruit kunnen volgen, zal hierin worden venneld. 

Het implementeren van de indicatoren zal een tijdrovende zaak zijn. Een goede evaluatie is noodzakelijk waarna 
bijstelling kan plaatsvinden en vervolgacties kunnen worden gei'nitieerd. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van prestatie-indicatoren is, dat de in de praktijk gebruikte set 
van indicatoren een set is die dynarnisch is en aan te passen aan de wensen van het team. De mening van het team 
over het functioneren van de indicatoren is dus een punt dat zeer sterk de aandacht verdient. Deze aandacht wordt 
gewaarborgd door dit tijdens het teamoverleg als vast agendapunt terug te laten komen. De teamleden kunnen 
dan hun mening en ideeen met de groep delen en bepalen of er acties of bijstellingen noodzakelijk zijn. 

Meetplan 

Figuur 11: Opstellen van een Actieplan 

Actieplan 

Beheersen en verbeteren 
m.b.v. bijvoorbeeld 
Regelkringprincipe 
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5.3. Het opstellen van het Informatieplan 

5.3. I. F ormeren werkgroepen 

Om de \'.erantwoordelijkheidsgebieden te bepalen en het lnformatieplan op te stellen, zal er per team een werk
groep worden gemitieerd. Gezien de grootte van de teams, is het niet verstandig alle teamleden tegelijk in de 
discussie te betrekken. De werkgroepen zullen bestaan uit ongeveer 6 teamleden plus de afstudeerder. 
Deze groep van teamleden moet een zo goed mogelijke afspiegeling van het gehele team zijn, zowel qua aanwe
zige disciplines als qua persoonlijkheden en karakters van de teamleden. Het is door de verscheidenheid aan 
disciplines binnen de teams niet mogelijk om alle disciplines in beide werkgroepen op te nemen. Dit is te onder
vangen door iedere discipline in ieder geval in een van beide werkgroepen vertegenwoordigd te laten zijn. 
De afstudeerder zal een voorstel voor de samenstelling doen, dat aan de coach ter goedkeuring zal worden voor
gelegd. Na goedkeuring zullen de betrokken mensen benaderd en uitgenodigd worden om zitting te nemen in de 
werkgroepen. 

5.3.2. Presentatie werkgroepen en bekendmaking werkwijze 

Na de uitnodiging om in de werkgroep zitting te nemen zal er een algemene bekendmaking van de samenstelling 
van de werkgroepen plaatsvinden. Hierbij dient tevens de manier van rapportage aan de order te komen, zoals die 
door de werkgroepen gehanteerd zullen worden ( openbare notulen, op het prikbord), met daarnaast de manier 
waarop de teamleden, die niet in de werkgroepen zitting hebben, kunnen reageren op de voortgang in de werk
groepen. Deze reacties zullen worden meegenomen in de sessies van de werkgroepen. 

5.3.3. De brainstormsessies 

Met beide werkgroepen zal een viertal sessies worden gehouden, waarbij de verantwoordelijkheidsgebieden per 
team benoemd zullen worden. Iedere sessie heeft het karakter van een brainstormsessie, met als leidraad de 
brainstorm-techniek zoals die is beschreven in de Nominale Groep Techniek [l.]. 
Dit is een techniek waarmee het mogelijk is om binnen een diverse groep veel ideeen te genereren. Het <levies bij 
deze discussies is: eerst divergeren, dan convergeren. De Nominale Groep Techniek beschrijft een aantal richtlij
nen om te komen tot het genereren van ideeen. Deze zal ik nu in het kort hieronder weergeven: 
• het individueel genereren van ideeen, waarbij iedere deelnemer zijn ofhaar ideeen opschrijft; 
• het verzamelen van ideeen, per toerbeurt per deelnemer, totdat iedereen zijn ideeen kenbaar heeft kunnen 

maken; 
• het mogelijk vragen om toelichting van het idee maar deze mag GEEN aanleiding tot discussie zijn; 
• discussie-ronde, waarbij per idee een discussie op gang gebracht wordt omtrent de voor- en nadelen; 
• het stemmen over ideeen, of het bereiken van een consensus binnen de groep; 
• het bekend maken van resultaten. 
Daarnaast zullen reacties van personen, die zich niet in de werkgroep bevinden, bespreekbaar moeten zijn. Ze 
kunnen leiden tot startpunt van een verdere discussies en aanpassing van eerder genomen standpunten. 
De ontwikkelingen en 'resultaten' van beide werkgroepen kunnen onderling met elkaar worden vergeleken om op 
deze wijze elkaar te stimuleren en een koppeling tussen beide OOP-teams tot stand te brengen. 

5.3.4. Thema's van de sessies 

Iedere sessie van l a 1,5 uur vindt plaats met een antler thema als onderwerp. Grofweg is er onderverdeling te 
maken in vier verschillende thema 's, die gezamenlijk een totaalbeeld geven over de plaats van de OOP-tearns in 
de organisatie, de functies en de doelen die de OOP-teams nastreven. Deze vier thema's zijn gebaseerd op de 
perspectieven zoals die in de Balans Scorecard Methode zijn gedefinieerd. 
De Balans Scorecard is een methodiek die door Kaplan en Norton [18.] is ontwikkeld, en als leidraad kan worden 
gebruikt bij de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Kernpunt van deze methodiek is, dater vier verschillende 
perspectieven of invalshoeken worden gebruikt om de prestaties van een organisatie(-eenheid) vanuit een zo 
breed mogelijk gezichtsveld te beschouwen. 

De vier perspectieven zijn de volgende: 
l. Klant-perspectief: 

De prestatie van een eenheid komen pas tot uiting in de beoordeling door de klant (zowel internals extern). 
Het is daarom goed om de prestatie van een eenheid te meten door de bril van de klant. 

2. Inteme organisatie-perspectief: 
In dit perspectiefworden de prestaties gemeten van de processen die de grootste invloed hebben op de klant-
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tevredenheid. In de meeste gevallen betreft het hier de primaire processen van een organisatie(eenheid). De 
achterliggende gedachte is dat efficiency en effectiviteit waarmee deze processen worden uitgevoerd, bepa
lend zijn voor de mate van succes nu en in de toekomst. 

3. Innovatie-perspectief: 
Hierbij wordt getracht aan te geven in we Ike mate de organisatie( eenheid) in staat is continu te verbeteren en 
te innoveren. Zeer zeker in een turbulente markt waarin Stork PMT zich bevindt, is het belangrijk om op ver
anderingen in te springen. 

4. Financieel-perspectief: 
Verbeteringen in de bovenstaande perspectieven zullen uiteindelijk tot uiting moeten komen in de financiele 
resultaten. Het is daarom mede van belang om inzicht te hebben in de manier waarop de processen die bij 
OOP plaatsvinden, een rol spelen bij het financiele resultaat van een opdracht. 

5.3.5. Gelijkschakeling van verantwoordelijkheidsgebieden 

Om tot een goede verzameling van verantwoordelijkheidsgebieden te komen, die door beide teams als 'eigen' 
wordt beschouwd, is gekozen om allereerst per team een verzameling verantwoordelijkheidsgebieden tot stand te 
laten komen, en daarna een afstemming of gelijkschakeling te plegen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de 
wens van het management om uiteindelijk over een verzameling verantwoordelijkheidsgebieden te beschikken 
die als gemeenschappelijke basis voor beide teams kan fungeren. Beide teams werken in het Offerte Order Pro
ces, waardoor het niet verwonderlijk is dat beide teams in grote mate dezelfde gebieden aandragen die bepalend 
zijn voor de prestaties van het team. Deze gelijkschakeling zal dus resulteren in een verzameling verantwoorde
lijkheidsgebieden voor beide teams. De beschrijving van verzameling kan worden opgevat als het Informatieplan, 
zoals dat door de teams wordt nagestreefd. 

5.4. Terugkoppeling management 

Het management zal op de hoogte gebracht worden over de verzameling door de teams benoemde verzameling 
van verantwoordelijkheidsgebieden. Als reactie hierop zal zij op haar beurt goedkeuring of commitment dienen 
te geven. Dit is een essentiele stap in het proces dat moet leiden tot een integraal systeem ter sturing en ontwik
keling van het team. 

5.5. Het opstellen van bet Meetplan 

5.5.1. Bepalen van prioriteit 

Het doel waarnaar gestreefd wordt, is het ontwikkelen van een 'cockpit' voor de OOP-teams, waarin zich een 
aantal meters of indicatoren bevinden waarmee het team haar eigen prestatie kan beoordelen en er op eigen ini
tiatief sturing kan plaatsvinden. Omdat sturen op basis van overzicht op twaalf gebieden niet mogelijk is, is het 
nodig om te bepalen welke eerder benoemde verantwoordelijkheidsgebieden door het team als meest zinvol en 
belangrijk worden ervaren om concreet zichtbaar te maken en op te nemen in een set van prestatie-indicatoren. Er 
zal in de werkgroep per team een discussie plaatsvinden die als resultaat vijfverantwoordelijkheidsgebieden 
oplevert, waaraan men de hoogste prioriteit geeft om deze zichtbaar 'op het bord' te gaan maken. 
Deze prioriteitsstelling zal gebaseerd zijn op bet toegekende belang van de indicator, in samenspel met de ver
wacbte inspanning die gedaan moet worden om de indicator meetbaar te maken (de complexiteit ofrealiseerbaar
beid van de indicator). 
Als deze vijfverantwoordelijkheidsgebieden bekend zijn, zullen de teams op de boogte gebracbt worden over dit 
resultaat en bet verdere verloop van bet project. 

5.5.2. Formulering van indicatoren 

Na de prioriteitsstelling door de teams en de beslissing zich te richten op een vijftal gebieden, wordt ieder be
noemd verantwoordelijkheidsgebied door een kleine groep mensen (maximaal drie personen) onder de loep ge
nomen. 
Het doel van deze subwerkgroepjes is om een voorstel naar de rest van het team te doen op welke wijze het ver
antwoordelijkheidsgebied vertaalt kan worden naar een concreet te bepalen waarde, die in een indicator zichtbaar 
gemaakt kan worden. Voor de samenstelling van deze groepjes is gekozen om per verantwoordelijkheidsgebied 
een klein aantal mensen te betrekken met specifieke kennis en/of ervaring op het desbetreffende gebied 
(waaronder de sterrolfunctionarissen). 
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Deze subgroepen stellen hun verrichtingen en voorstel aan de orde in het tweewekelijkse teamoverleg, waarin 
men probeert over te dragen op welke wijze men invulling denkt te geven aan het betreffende gebied. Tijdens dit 
teamoverleg zal het team een keuze maken, bevestigen dat de invoering in de praktijk zal plaatsvinden en zich 
comm.itteren aan het gebruik van deze indicatoren. 
Als bekend is op welke wijze de indicatoren meetbaar gemaakt worden, zal de feitelijke implementatie plaatsen 
dienen te vinden. Onderdeel van deze implementatie is de bepaling van de prestatiewaarderingscurven, een stap 
die zeer veel tijd en moeite kost, waarbij wederom afstemming en dicussie met het management cruciaal is. 

5.6. Tijdsplanning voor de duur van dit project 

In de onderstaande figuur is de tijdsplanning weergegeven, zoals die aan het begin van dit project is vastgesteld. 

Introductie 

l 
Orientatie 

l 
Samenstellen van de werkgroepen 

l 
Ontwikkeling van verantwoorde-
lijkheidsgebieden 

l 
terugkoppeling naar MT 

l 
r---1 Ontwikkeling indicatoren 

l 
~ 

Afronding en evaluatie 
van het project 

l 
VERVOLGVAN 
HET PROJECT! 

Figuur 12: Tijdsplanning afstudeerproject 
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6. RESULT ATEN BEGELEIDEN VAN DE TEAMVORMING 

6.1. Inl_eiding 

In dit hoofdstuk zal besproken worden op welke wijze de tearnvorming zich binnen de GOP-teams heeft ontwik
keld, naast het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. De volgorde waarin de resultaten worden behandeld !open 
parallel met de volgorde zoals die in hoofdstuk 4:, 'Methoden van onderzoek: Begeleiden van de teamvorming' , 
is gehanteerd. 

6.2. Het beschrijven van de huidige situatie 

De beschrijving van Stork PMT als bedrijf in het algemeen en de teams in het Offerte Order Proces in het bij
zonder, is reeds aan bod gekomen in hoofdstuk 2. 

6.3. Het stimuleren van de mate van zelfsturing 

Met de mate van zelfsturing wordt de mate bedoeld waarin het team zichzelf aanstuurt en input aan zichzelf ver
schaft om de ontwikkeling van het team tot stand te brengen. ODit kan zichtbaar gemaakt worden door het aantal 
irutiatieven te bepalen dat door de teams zelfwordt aangedragen voor verbeteracties. Hoe deze irutiatieven geuit 
kunnen worden en er zorg voor gedragen kan worden dat deze initiatieven ook tot actie leiden, is te ondervangen 
door een ideeenbus in het !even te roepen als een centrale verzamelplaats. Het gaat hier dus niet om de mate te 
bepalen waarin de verbeteracties succesvol zijn, ofwel de output, maar om de mate waarin de teams zichzelf aan 
het werk zetten, ofwel de input. 

De manier waarop met deze irutiatieven wordt omgegaan, is het aandachtspunt van de bijbehorende verbeterpro
cedure. Het doe! van deze procedure is het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen ter verbetering 
van de huidige situatie en ter voorkoming van herhaling in de toekomst. 

De procedure bestaat uit een aantal stappen die bij de behandeling van de inzendingen doorlopen zullen worden: 
I. Identificeren en registreren van klanten-klachten, afwijkingen aan producten of diensten, knelpunten in de 

werkwijze, elke waameming van een situatie die tot een knelpunt zou kunnen leiden, elke handeling of situa
tie die ten nadele kan zijn van de kwaliteit. 

2. Bepalen van de oorzaak 

3. Nemen van corrigerende en/ofpreventieve maatregelen 

4. Verifieren van de doeltreffendheid van corrigerende en/ofpreventieve maatregelen 

In bijlage Al is dit stappenplan in een procedure weergeven, met de bijbehorende informatiestroom zoals die bij 
het doorlopen van dit stappenplan wordt gegenereerd in bijlage A2. 

6.4. Het begeleiden bij bet gebruik van geautomatiseerde systemen 

6.4.1. Het gebruik van een projectenlijst 

Vanuit de GOP-teams bestaat er behoefte aan diensten die door het Projectenbureau (PB) geleverd worden. Dit 
zijn diensten in de vorm van het uitwerken van een klant-specifieke lay-out en het opstellen van specificaties voor 
de te leveren apparatuur. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt middels een projectenlijst. Deze wordt iedere 
week met PB doorgenomen om de prioriteiten te bepalen voor de komende week uit te voeren activiteiten. 

Nadat de projecten door PB afgehandeld zijn, wordt de behoefte afgevoerd van de lijst. In het verleden bestond 
er geen registratie van de afgehandelde projecten en kon er dus geen historie worden opgebouwd. Hierdoor be
staat er geen zicht op de hoeveelheid en aard van de in het verleden geleverde diensten. 

Met het oog op het wijzigingstraject in de ontwikkel- en voorbereidingsfase van het primaire proces, is dergelijke 
informatie van belang voor het aansturen van gelijksoortige projecten. Door automatisch te registreren welke 
projecten meerdere malen door PB behandeld zijn onder invloed van wijzigingen in de offerte- of orderinhoud, 
of de doorlooptijd van een project door het specificatietraject van PB, kan inzicht verkregen worden in de relatie 
tussen beide afdelingen. 
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Met behulp van dit 'historisch archief kan per land of per regio de hoeveelheid benodigde PB-capaciteit worden 
geanalyseerd ten opzichte van het bedrag aan gescoorde orders. Dit kan leiden tot een bepaalde karakterisering 
per land of landengebied om een betere afweging te kunnen maken bij het vaststellen van de prioriteiten. 

De projectenlijst wordt opgesteld door gebruik te maken van een spreadsheet-bestand in Excel. Het betreft een 
bestand, dat bestaat uit drie werkbladen, te weten behoeftes m.b.t. orders, behoeftes m.b.t. offertes en reeds afge
voerde offertes en orders. Dit laatste kan worden beschouwd als het historisch archief. 
Per werkblad worden de volgende zaken geregistreerd.: 
• de inschrijfweek; dit is de week waarin de behoefte kenbaar gemaakt is; 
• de naam waaronder het project bekend is; 
• het land waar het project zich afspeelt; 
• de naam van de betrokken Sales Engineer; 
• een omschrijving van het project; 
• de soort en aard van de behoefte; dit geeft aan of het hier een nieuwe behoefte betreft , of een terugkerende in 

de vorm van een wijziging; 
• het weeknummer waarin de behoefte ingepland is; 
• de scoringskans; dit is het percentage zoals dat in VIS vermeld staat, en welk de status van de offerte aan

geeft. Dit is een handvat om de afweging te maken tussen verschillende projecten bij de prioriteitsbepaling; 
• opmerkingen; Hier kan de aard van de werkzaarnheden vermeld worden of andere relevante opmerkingen 

zoals datum van bezoek (en daarmee de deadline waarop een lay-out gereed dient te zijn). 
• de naam van de Project Engineer van PB, die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden. 

6.4.2. Het he/pen bij de IR-planning (barcharts) 

Om inzicht te verschaffen in het installatie-traject, is het raadzaam om van tevoren een planning en overzicht te 
maken van de verrichten activiteiten of diensten bij de klant om de geleverde apparatuur te installeren. Dit kan in 
de vorm van barcharts, waarbij zowel PMT als de klant inzicht krijgen in de tijdsplanning die met de installatie 
gemoeid gaat, en de behoefte aan monteurs op de site. De belangrijkste rnijlpalen die hierbij een rol van beteke
nis spelen zijn: 
• materiaal on site; dit is de datum waarop het materiaal bij de klant aanwezig dient te zijn; 
• monteursbehoefte; de periode waarvoor de behoefte bestaat en de hoeveelheid benodigde monteurs; 
• behoefte aan specialisme; welke kennis, vaardigheden en kennis dienen de monteurs te bezitten?; 
• datum start montage; 
• aandraaidatum; dit is de datum waarop de gemonteerde apparatuur in werking wordt gesteld; 
• opleverdatum; de datum waarop begonnen kan worden met de productie door de klant. 

Middels interviews en observaties is het duidelijk geworden dat het van groot belang is dat de 1B' er een goed 
overzicht heeft van de planning zoals die voor een project geldt. In de voorbereidende fase is deze planning een 
basis voor discussie met de klant, waarbij het tijdstip en de duur van de installatie en testperiode aan de orde 
komen. 

Om deze discussie op een goede en overzichteljike wijze te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van een 
planningsprogramma, waar de uit te voeren activiteiten in de tijd zijn uitgezet, om hiermee een bar-chart in han
den te produceren die ter goedkeuring aan de klant kan worden voorgelegd. 

Bij het opzetten van deze planning is ook de beschikbaarheid van monteurs van belang. Tesamen met ODP zal 
hier afstemrning over moeten plaatsvinden en het resultaat en eventuele aanpassing van de planning worden te
ruggekoppeld naar de klant. 

Is de begrotings- en voorbereidingsfase achter de rug, dan kan mede aan de hand van de vermelde mijlpalen 
(materiaal on site, aandraaidatum, opleverdatum) de installatie actief en direct begeleid worden en een beeld 
schetsen van de stand van het uitgevoerde werk en de nog uit te voeren activiteiten. 

In bijlage Dis een voorbeeld opgenomen van een bar-chart zoals dat gebruikt wordt bij de installatie van uitgele
verde apparatuur. 

6.4.3. Het maken van de werkplanning 

De werkplanning voor de komende week wordt van oudsher gemaakt in de tekstverwerker van het Verkoop In
formatie Systeem. Dit is echter zeer omslachtig en gebruikersonvriendelijk, mede door het geheel handmatig 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren in het Offerte Order Proces Pagina 24 

02 02 695 006. 1 



STORK " Stork PMT B.V. 

invoeren van de planning. Het gevolg hiervan is, dat er gemakkelijk fouten kunnen ontstaan door verkeerd optel
len, en het veel tijd kost om de planning accuraat te maken en te houden. De motivatie om iedere twee weken de 
planning te maken en aan iedereen zichtbaar te maken is dus ver te zoeken. 

De pla~g wordt gemaakt om aan elkaar duidelijk te maken wat er aan staat te komen aan werkzaamheden, en 
welke werkdruk men verwacht. Alleen dan is het mogelijk om op basis van redelijke argumenten aan te geven dat 
er werkzaamheden over genomen dienen te worden door collega ' s. 

In de eerste plaats is de werkplanning een instrument voor de mensen zelf, om hun eigen prioriteiten te kunnen 
stellen en deze duidelijk te maken aan de andere mensen. Ten tweede is het noodzakelijk om voor iedereen een
zelfde lay-out te gebruiken om de inzichtelijkheid zo groot mogelijk te laten zijn. Deze gemeenschappelijkheid 
van de planningen komt weer terug in het derde ontwerpprincipe, namelijk dat planning door alle collega's in te 
zien moet zijn in het informatiesysteem. 

De werkplanning is voor iedereen beschikbaar op het netwerk waar de OOP-teams gebruik van maken. Een ge
deelte van het netwerk is gereserveerd voor data die door de teams gemeenschappelijk gebruikt wordt. Door de 
planningen van iedereen hierop te plaatsen hebben alle !eden van het team toegang tot elkaars planningen en kan 
de afstemming over over te nemen activiteiten gevoerd worden. 

De planning biedt de mogelijkheid een planningshorizon van drie weken te hanteren. De ingeplande uren worden 
nu in tegenstelling tot in de Tekstverwerker automatisch opgeteld en is er terwille van de gebruiksvriendeljkheid 
een macro in het bestand opgenomen die de kolommen bij wijziging van het weeknurnmer doorschuift naar een 
andere week. 

De planning bevat de volgende data: 
• land; 
• actie; 
• klantnaam; 
• omschrijving; 
• opmerkingen; 
• herplanweek; 
• geplande uren per week; 
• totaal ingeplande uren per week. 

In bijlage E is een voorbeeld opgenomen van een werkplanning zoals die nu voor iedereen beschikbaar is. 
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7. RESULT A TEN ONTWIKKELING VAN PREST ATIE-INDICA TOREN 

7.1. lnleiding 

Het resultaat van het doorlopen proces, dat in hoofdstuk 5 is beschreven, is een verzameling verantwoordelijk
heidsgebieden die door beide OOP-teams al toonaangevend wordt beschouwd voor de prestatie die geleverd 
wordt. Deze gebieden kunnen worden geordend en gepresenteerd in een drietal plannen, te weten het Informa
tieplan, Meetplan en Actieplan, die gezamenlijk een strategisch geheel vormen voor de wijze waarop de gelever
de prestatie beoordeeld worden en welke voor iedereen hanteerbaar en begrijpbaar is. Dit is noodzakelijk om te 
garanderen dat de teams bijstelling en onderhoud kan plegen aan het systeem, en zich eigenaar en beheerder 
blijven voelen van het ontwikkelde systeem. 

7.2. Informatieplan 

De twaalfverantwoordelijkheidsgebieden zoals die naar voren zijn gekomen zijn: 
I. Relatie-beheer; 
2. Imago; 
3. Professionaliteit; 
4. Onderlinge samenwerking 
5. Informatiestroom 
6. Werkomstandigheden 
7. Aanvraag-analyse; 
8. Risico-management in het offerte-trajct; 
9. Begroting; 
l 0. Projectmatig werken; 
11. Opleiding; 
12. Mate van zelfsturing. 

1. Relatie-beheer 
Het opbouwen van een relatie met de klant kan als een van de hoofdzaken van het team worden geschouwd. Niet 
alleen de Export Manager heeft contact met de klant, ook de Project Manager, de Sales Engineer en de Inbe
drijfsteller. Om een klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk zo goed mogelijk op de hoogte 
te zijn van de situatie waarin de klant zich bevindt. Kennis van de klant en zijn omgeving zijn essentiele bijdra
gen voor de prestatie van het team. 

2. Imago 
Welk imago een klant van Stork PMT heeft, is mede athankelijk van de prestatie van Stork PMT in zijn geheel of 
het team in het bijzonder, die aan de klant geleverd wordt. Een klant vormt een beeld door verschillende oorza
ken, uit directe ervaring of via een agent, door het ontvangen van bepaalde goederen en/of diensten, of door in
vloeden van buitenaf ( ervaringen of verhalen van derden). 

3. Professionaliteit; 
Een aandachtsgebied dat meespeelt bij de beoordeling door de klant is de professionaliteit waarmee gewerkt 
wordt door het team. Hieronder valt het vakkundig te woord staan van degene die belt, correct behandeld wordt 
en hetgeen krijgt wat hij vraagt. Het draait er dus om op welke manier met de klant wordt omgegaan. Discipline 
en het nakomen van gemaakte afspraken maakt hier onderdeel van uit. Onder professionaliteit valt ook de mate 
van bereikbaarheid. Als een klant een bepaalde wens heeft, zal het team beoordeeld worden aan de hand van de 
snelheid en de accuratesse waarmee hij geholpen wordt. 

4. Onderlinge samenwerking 
Onder samenwerking wordt hier verstaan de wijze waarop de verschillende leden en disciplines met elkaar om
gaan, elkaar aanvullen, overlappen ofvoor elkaar kunnen inspringen. Vooral de aanvulling speelt een belangrijke 
rol, ook met het oog op overdracht van informatie, kennis en ervaringen. 
De mate waarin de mensen bereid zijn iets voor elkaar te doen en elkaars werk en capaciteiten willen ofkunnen 
verdelen speelt mee. 
Het gaat hier niet alleen over samenwerking van de !eden binnen het team, maar ook over de samenwerking van 
het team met de directe omgeving. De belangrijkste is natuurlijk de samenwerking met de Export Manager, die 
de schakel vormt tussen de klant en het OOP-team. 
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Daarnaast gaat het om de manier waarop men zich houdt aan de manier van werken zoals dat door het team is 
vastgelegd en zich committeert aan standpunten die als team zijn ingenomen. 

5. De informatiestroom 
Wordt d~ essentiele informatie wel goed overgedragen? Hoe vaak is het nodig om misverstanden uit de weg te 
ruimen en alle ins en outs aan elkaar duidelijk te maken. In belangrijke mate is de manier waarop het team zijn 
activiteiten uitvoert, en dus de prestatie van het team, afuankelijk van de wijze waarop gebruik gemaakt wordt 
van de aanwezige informatiesystemen. Hoe wordt omgegaan met het VIS-systeem, de koppeling CAD-VIS, de 
PC's en de laptops? Op welke wijze de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is grotendeels afuankelijk 
van de informatiestroom. In deze informatiestroom kunnen drie stadia ofvormen worden onderscheiden. Aller
eerst de manier waarop informatie verzameld wordt (door wie, op welke manier en wanneer). Hoe wordt met 
deze informatie omgegaan, op welke wijze wordt het in welk systeem ingevoerd? Als het in een systeem is inge
voerd, is het tenslotte van belang op welke wijze gebruik gemaakt wordt van deze informatie. Hoe wordt de in
formatie overgedragen, zodat het gevaar van isolatie van kennis zo klein mogelijk kan worden gehouden. 

6. Werkomstaodigbeden 
Werkomstandigheden bepalen in meer ofmindere mate de randvoorwaarden waaronder een bepaalde prestatie tot 
stand komt. Zaken zoals de ruimte, het geluidsniveau, de onderlinge spanningen, de opstelling (van mensen en 
apparatuur) en klimatologische omstandigheden kan men hierbij benoemen. In hoeverre dit gebied kwantitatief te 
bepalen valt en de prioriteit hieraan gegeven moet worden is een andere afweging die gemaakt moet worden. Het 
is we! verstandig dit punt niet uit het oog te verliezen en er rekening mee te houden. 

7. Aanvraag-analyse; 
Met een aanvraag-analyse wordt hier een analyse bedoeld om, voordat een offerte-aanvraag wordt behandeld, te 
weten te komen wat voor klant het hier betreft, wat voor een project het is en onder welke omstandigheden dit 
project moet worden uitgevoerd. Met andere woorden: Het gaat hier om een zo goed mogelijke selectie aan de 
poort te realiseren. Zo'n analyse kan behulpzaam zijn bij het nemen van de beslissing ofhet de moeite waard is 
de benodigde energie in de offerte-aanvraag te steken, of te concluderen dat het project bij voorbaat al gedoemd 
is te mislukken. 

8. Risico-management in bet offerte-traject; 
Als de offerte-aanvraag lucratief genoeg geacht wordt en er een serieuze offerte gemaakt wordt, is het belangrijk 
om vooraf een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de mogelijke moeilijkheden en valkuilen die 
zich op de weg der voltooiing van het project kunnen voordoen. Men kan hiermee dan rekening houden en pro
beren de problemen te ontwijken of te verhelpen. 
Beschikbare aandacht en energie kan het best besteed worden aan zaken die risicovol zijn. De standaardzaken in 
een project zullen uit ervaring niet veel anders !open dan te verwachten valt, en zijn in de meeste gevallen niet 
het meest kritisch voor het slagen van het project. 
Bij de vraag hoe men omgaat met mogelijke moeilijkheden, valkuilen ofproblemen (oftewel kritische factoren), 
komt vooral de specifieke kennis en ervaring van het desbetreffende teamlid aan de orde, en deze bijdrage vormt 
in feite de werkelijke toegevoegde waarde die de verschillende disciplines aan het project geven. 

9. Begroting; 
Als een project zo goed mogelijk is ingeschat, is de volgende stap het bepalen van de kosten die gepaard gaan 
met de uitvoering van het gehele project, oftewel het maken van een begroting ofvoorcalculatie. De kwaliteit van 
een begroting wordt bepaald door zowel de volledigheid van een begroting als de juiste kwantitatieve inschatting 
van de onderdelen van de begroting. Onder volledigheid valt in principe ook de inschatting van de risico's die 
zich in het project bevinden en de wijze waarop hiermee rekening is gehouden in kwantitatieve zin. 
Het bewaken van een begroting is een punt dat zeer zeker de aandacht verdient, met name als men projectmatig 
te werk wil gaan, waarbij men per project probeert de vinger aan de pols te houden (waaronder het resultaat) . Als 
de kosten niet goed te traceren zijn, dan wordt het schier onmogelijk een reeel resultaat te tonen. 'Hoe wordt 
omgegaan met de gemaakte kosten?' (die soms onvermijdbaar zijn en buiten de invloed van de OOP-teams lig
gen), is een vraag die kan opkomen bij het monitoren van een project gaandeweg de voortgang. 

Voorcalculatie / Nacalculatie; 
Momenteel wordt als financieel kengetal het verschil tussen voor- en nacalculatie gebruikt. Hierin zijn alle kosten 
opgenomen die gedurende het project gemaakt worden en per project kunnen worden toegewezen. Het gaat dus 
ook om kosten die door alle afdelingen of delen van de gehele PMT-keten gemaakt worden. 
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Een analyse op basis van deze informatie naar de oorzaken van opgetreden verschillen, is veel wezenlijker dan 
het kengetal op zich. Zaken zoals 'Waar ging het mis?' en 'Hoe doen we het de volgende keer beter?' leveren 
informatie op die kunnen helpen bij het opbouwen van kennis en ervaring. 
Dit gebied ligt eigenlijk in het verlengde van het vorige gebied. Het is in feite de methode waarop het vorige 
gebied zichtbaar gemaakt kan worden en zal ook op deze manier gei:nterpreteerd moeten worden. De analyse van 
het verschil tussen voor- en nacalculatie kan een indicatie opleveren over de mate waarin de begroting kwalitatief 
goed is geweest en alle onderdelen van het project, zo ver mogelijk, goed ingeschat zijn. 

10. Projectmatig werken; 
PMT wil zijn doelstellingen realiseren door het blijven bevredigen van de behoeften van de klant en de markt. 
Het resultaat (zowel in kwalitatieve en kwantitatieve zin) van een project zal daarom het eerste aandachtspunt 
van de organisatie moeten zijn om klantgericht en projectgericht te werken. Tijd en energie, besteed aan zowel 
orders als offertes, moeten bekeken worden ten opzichte van de werkelijke opbrengst in de vorm van orders, om 
een indruk te krijgen van de prestatie die geleverd is door PMT in het algemeen en het OOP-team in het bijzon-
der. · 
Als vragen zoals 'Wat kost de order ofhet project nu werkelijk?' en 'Waardoor komt het dat het uiteindelijke 
resultaat verschilt van het verwachte resultaat' beantwoord kunnen worden, dan heeft het team een indicator in 
handen, dat als stuurmiddel kan dienen om de projecten goed te laten verlopen en de prestatie te maximaliseren. 

1 I. Opleiding 
Bij de ontwikkeling van een team komt ook het punt aan de orde dat betrekking heeft op de ontwikkeling van 
kennis en kunde van de mensen binnen het team. Dit kan gebeuren in de vorm van opleidingen of cursussen. 
Hierbij kan gedacht worden aan training hoe om te gaan met het informatiesysteem (PC en CAD-station) of bij
voorbeeld een training in vergadertechnieken. 

12. Verbeteracties 
Naast de opleiding van de individuele !eden van het team kunnen er andere aandachtsgebieden zijn die de mate 
weergeven waarin het team zich ontwikkeld en/of vernieuwend (innovatiet) bezig is. Een daarvan kan de mate 
zijn waarin binnen het team initiatieven ondemomen worden om gesignaleerde knelpunten of onvolkomenheden 
proberen op te lossen of te voorkomen door na te denken over de wijze waarop het werk georganiseerd of ge
pland wordt. Dit kan in de vorm van het invoeren van een soort 'ideeenbus', waarin iedereen zijn of haar gedach
ten en suggesties in kwijt kan .. Hiermee wordt een soort verbeterprocedure in het !even geroepen die ervoor zorgt 
dat een onderwerp dat eerst moeilijk grijpbaar en bespreekbaar was, nu meer concreet onderwerp van gesprek 
kan worden tijdens een teambespreking ofproductievergadering. 

7.3. Meetplan 

Vanuit deze 12 gebieden is er per team een vijftal gebieden benoemd die beschouwd worden als meest relevant 
en meest wenselijk om zichtbaar te maken middels een prestatie-indicator. Iedere vormt dus een meter in de 
cockpit voor de OOP-teams. 

Voor OOPl is dit geworden : 
I. Mate van zelfsturing; 
2. Risico-management in het offerte-traject; 
3. Professionaliteit; 
4. Onderlinge samenwerking; 
5. Informatiestroom. 

Voor OOP2 leverde dit op: 
I. Mate van zelfsturing 
2. Projectrnatig werken; 
3. Relatie-beheer; 
4. Onderlinge samenwerking; 
5. lnformatiestroom. 

7.3.1. Meetplan OOPJ 

In OOPI zijn er op dit moment twee indicatoren concreet benoemd, te weten 'mate van zelfsturing' en 'risico
management in het offerte-traject'. Wat betreft de drie andere gebieden bestaat nog geen overeenstemming over 
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de wijze waarop de indicator gemeten zal worden. Dit komt mede door de complexiteit die aan het verantwoor
delijkheidsgebied kan worden toegeschreven, en de geringe ivloed die het team binnen korte termijn op de indi
catoren kan uitoefenen. Dit is onder andere van toepassing bij het gebied 'informatiestroom'. 
Bij 'onderlinge samenwerking' ligt het probleem meer in het concretiseren van de indicator, het meetbaar maken 
van dit gebied. 

Verantwoordelijkheidsgebied 1: Mate van zelfsturing 

Meting 
Definitie van indicator: 
a) Het aantal ideeen dat zich in de ideeenbus bevindt per periode van twee weken, en welke als zinnig door het 

team beoordeelt worden; 
b) Het voortschrijdend gemiddeld aantal nog openstaande ideeen. 

Wijze van meting: 
Iedere twee weken zal de ideeenbus geleegd worden, en worden de formulieren tijdens het teamoverleg behan
deld. Hiermee wordt het aantal zinnige formulieren bepaald en kan indicator a) worden bepaald. 
Tevens wordt gemeld hoeveel en welke ideeen er in de afgelopen periode zijn afhgehandeld en als opgelost kun
nen worden beschouwd, waardoor indicator b) gestalte krijgt. 

Beoordeling van de indicator 
Aan de hoogte van de indicatoren kan een waarde toegekend worden in de vorm van een rapportcijfer. Om dit te 
kunnen doen is er een norm-prestatie, die per definitie gedefinieerd wordt met het rapportcijfer '6'. De slechts 
mogelijke prestatie wordt gewaardeerd met een 'O', en de best denkbare prestatie met een 'IO' . 
Door de indicatoren op basis van een weegfactor met elkaar samen te voegen, is het mogelijk een indicator voor 
bet team te creeeren. 

Ondernemen van acties 
Tijdens een vast agendapunt van het teamoverleg zal de waarde van de indicatoren naar voren komen. De ver
antwoordelijke (sterrol-)functionaris zal de status van de indicator aan het team mededelen, waarna een discussie 
op gang kan komen over mogelijke oorzaken, en welke zal worden afgesloten met een doelstelling voor de ko
mende periode. Deze zal worden opgenomen in de notulen van het overleg. 

Mate van zelfsturing, indicator 1 
Aantal (openstaande) inzendingen per periode van 2 weken 

42 44 46 48 50 52 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

weeknummer 

f-Aantal zinnige inzendingen -+-Voortschrijdend gemiddelde -<e>-Aantal openstaande inzendingen f 

Figuur 13: Indicator la 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren in het Offerte Order Proces Pagina 29 

02 02 695 006 . 1 



STORK " Stork PMT B.V. 

Toe/ichting op indicator 1 a 
Het aantal ingezonden, zinnige, ideeen wordt per periode van twee weken bepaald. Hierdoor kan het voortschrij
dend gemiddelde over drie perioden vastgesteld worden. 
In het teamoverleg wordt tevens aangegeven hoeveel oude inzendingen er zijn afgehandeld. De nog niet afgehan
delde inzendingen (inclusief de nieuw ingediende), worden de nog openstaande inzendingen genoemd. 

Mate van zelfsturing, indicator 2 
Aantal openstaand t.o.v. nonn voor openstaand per periode van 2 weken 

61---------------,-C--------------~--~----.....-'----,-----! 

~5 ·~ ------~-~ -----------------~--------~ 
,:! 

42 44 46 48 50 52 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

weeknummer 

-a--Voortschr. gemiddelde aantal openstaand --Norm aantal openstaand 

Figuur 14: Indicator lb 

Toelichting indicator 1 b 
Bij indicator la is het aantal nog openstaande inzendingen per periode bepaald. Om inzicht te krijgen hoe de 
trend hiervan zich ontwikkelt, wordt hier het voortschrijdend gemiddelde bepaald van het aantal openstaande 
inzendingen over de afgelopen drie perioden van twee weken. 
Dit gemiddelde wordt in de grafiek uitgezet tegen de norm, die gesteld is voor het aantal openstaande inzendin
gen. Deze norm is athankelijk van het voortschrijdend gemiddeld aantal inzendingen over de afgelopen 3 perio
den, uit indicator I. 
De gedachte achter de norm is, dat het aantal nog openstaande inzendingen bijvoorbeeld maximaal 200% mag 
zijn van het gemiddeld aantal inzendingen. Staan er namenlijk meer inzendingen nog open dan deze 200%, dan 
wordt de kans klein geacht dat deze ooit zullen worden opgelost, en wordt als negatief ervaren. Is het aantal 
openstaande inzendingen kleiner dan de norm, dan kan worden geconcludeerd dat het team de inzendingen op 
een constructieve wijze behandelt en de nieuwe stroom aan inzendingen beheerst. 
De afstand tussen het gemiddeld aantal openstaande inzendingen en de norm (gebaseerd op het gemiddeld aantal 
inzendingen), is bepalend voor de beoordeling van oplossend vermogen van het team. Deze beoordeling vindt 
plaats op basis van een logaritrnische transformatie van de prestatie (hier de afstand tussen de twee lijnen) naar 
een beoordeling in de vorm van een rapportcijfer. 
Kort gezegd leidt dit tot een beoordeling, waarbij een verbetering bij een hoge prestatie beter wordt beoordeeld 
dan een verbetering bij een !age prestatie. 
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Verantwoordelijkheidsgebied 2: Risico-management in het offerte-traject 

Meting 
Definitie van de indicator: 
Het aanfal wijzigingen in een offerte vanaf het moment dat een offerte aangemaakt is tot het moment waarop de 
offerte-fase afgerond wordt. 

Wijze van meting 
Via de comuter, door registratie van het aantal versies van een offerte per periode 

]i 8 

I i 
"' 

100,,. 

-· 
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46 48 50 52 

« 46 48 50 

Rlslco-management, Indicator 1 
Aantal ultgebrachte offertes per perlode van twee weken 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 
Weeknummer 

~antal11iillle otl ertes c:=::JAan~gew1p:igde oflerte6 ~ 1/oortschr.g~aantalutgebtachteotlertes l 

52 

Rlslco-management, Indicator 2 
Percentage nleuwe offertes t.o.v. totaal 

10 12 14 16 18 

l!Zc:l o/•nieuw Lo.vtotaal ~ ~ oortach~ g~¾--;;ieuw ~ 

20 22 24 26 
Waeknummer 
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7.3.2. Meetplan OOP2 

Verantwoordelijkheidsgebied 1: Mate van zelfsturing 

Meting 
Definitie van indicator: 

Stork PMT B.V. 

a) Het aantal ideeen dat zich in de ideeenbus bevindt per periode van twee weken, en welke als zinnig door het 
team beoordeelt worden; 

b) Het voortschrijdend gemiddeld aantal nog openstaande ideeen. 

Wijze van meting: 
Iedere twee weken zal de ideeenbus geleegd worden, en worden de formulieren tijdens het teamoverleg behan
deld. Hiermee wordt het aantal zinnige formulieren bepaald en kan indicator a) worden bepaald. 
Tevens wordt gemeld hoeveel en welke ideeen er in de afgelopen periode zijn afhgehandeld en als opgelost kun
nen worden beschouwd, waardoor indicator b) gestalte krijgt. 

Beoordeling van de indicator 
Aan de hoogte van de indicatoren kan een waarde toegekend worden in de vorm van een rapportcijfer. Om dit te 
kunnen doen is er een norm-prestatie, die per definitie gedefinieerd wordt met het rapportcijfer '6'. De slechts 
mogelijke prestatie wordt gewaardeerd met een ' 0', en de best denkbare prestatie met een ' 10' . 
Door de indicatoren op basis van een weegfactor met elkaar samen te voegen, is het mogelijk een indicator voor 
het team te creeeren. 

Ondernemen van acties 
Tijdens een vast agendapunt van het teamoverleg zal de waarde van de indicatoren naar voren komen. De ver
antwoordelijke (sterrol-)functionaris zal de status van de indicator aan het team mededelen, waarna een discussie 
op gang kan komen over mogelijke oorzaken, en welke zal worden afgesloten met een doelstelling voor de ko
mende periode. Deze zal worden opgenomen in de notulen van het overleg. 

Mate van zelfsturing, indicator 1 
Aantal (openstaande) inzendingen per periode van 2 weken 

42 44 46 48 50 52 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

weeknummer 

1-Aantal zinnige inzendingen : Voortschrijdend gemiddelde -e-Aantal openstaande inzendingen 

Figuur 15: Indicator la 

Toelichting op indicator 1 a 
Het aantal ingezonden, zinnige, ideeen wordt per periode van twee weken bepaald. Hierdoor kan het voortschrij
dend gerniddelde over drie perioden vastgesteld worden. 
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In het teamoverleg wordt tevens aangegeven hoeveel oude inzendingen er zijn afgehandeld. De nog niet afgehan
delde inzendingen (inclusief de nieuw ingediende ), worden de nog openstaande inzendingen genoemd. 

Mate van zelfsturing, indicator 2 
Aantal openstaand t.o.v. norm voor openstaand per periode van 2 weken 

1 
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2 

0 
42 44 46 48 

Figuur 16: Indicator lb 

Toe/ichting indicator 1 b 

50 52 2 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

weeknummer 

-e-Voortschr. gemiddelde aantal openstaand --Nonn aantal openstaand 

Bij indicator la is het aantal nog openstaande inzendingen per periode bepaald. Om inzicht te krijgen hoe de 
trend hiervan zich ontwikkelt, wordt hier het voortschrijdend gemiddelde bepaald van het aantal openstaande 
inzendingen over de afgelopen drie perioden van twee weken. 
Dit gemiddelde wordt in de grafiek uitgezet tegen de norm, die gesteld is voor het aantal openstaande inzendin
gen. Deze norm is afhankelijk van bet voortschrijdend gemiddeld aantal inzendingen over de afgelopen 3 perio
den, uit indicator 1. 
De gedachte achter de norm is, dat het aantal nog openstaande inzendingen bijvoorbeeld maximaal 200% mag 
zijn van bet gemiddeld aantal inzendingen. Staan er namenlijk meer inzendingen nog open dan deze 200%, dan 
wordt de kans klein geacht dat deze ooit zullen worden opgelost, en wordt als negatief ervaren. Is het aantal 
openstaande inzendingen kleiner dan de norm, dan kan worden geconcludeerd dat het team de inzendingen op 
een constructieve wijze behandelt en de nieuwe stroom aan inzendingen beheerst. 
De afstand tussen het gemiddeld aantal openstaande inzendingen en de norm (gebaseerd op het gemiddeld aantal 
inzendingen), is bepalend voor de beoordeling van oplossend verniogen van het team. Deze beoordeling vindt 
plaats op basis van een logaritmische transformatie van de prestatie (hier de afstand tussen de twee lijnen) naar 
een beoordeling in de vorm van een rapportcijfer. 
Kort gezegd leidt dit tot een beoordeling, waarbij een verbetering bij een hoge prestatie beter wordt beoordeeld 
dan een verbetering bij een !age prestatie. 
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Verantwoordelijkheidsgebied 2: Onderlinge samenwerking 

Metin 

Stork PMT B.V. 

Meting gebeurt via periodieke invulling van een questionnaire, waarin geprobeerd wordt, de sfeer binnen de 
groep te vertalen naar een score, die de feitelijke indicator vormt. 

Weer ave 
Grafisch, met de score per periode aangegeven, net als het voortschrijdend gerniddelde over de afgelopen drie 
perioden. 

Grafische weer ave 

Verantwoordelijkheidsgebied 2: 
Onderlinge samenwerking 
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NB: In de praktijk blijkt deze indicator niet eenvoudig te meten te zijn. Er is dan ook besloten om deze indicator 
niet meer te gebruiken als weergave van de prestaties van het OOP-team. 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren in het Offerte Order Proces Pagina 34 

02 02 695 .006. I 



ST□At.:; " 

Verantwoordelijkheidsgebied 3: Relatie-beheer 

Meting 
Definitie van indicator: 
Het percentage ingevulde klantprofielen 

Wijze van meting: 

Stork PMT B.V. 

Per periode wordt uit in het VIS-systeem bepaald in hoeveel van de gevallen het klantprofiel gevuld is. 

Weer ave 
Middels een staafdiagram zal het percentage ingevulde klantprofielen grafisch aan de OOP-teams worden dui
delijk gemaakt. 

Ondernemen van acties 
Naar aanleiding van de behaalde score zal door het team besproken worden welke doelstellingen gemaakt kunnen 
worden, en welke acties ondernomen zullen worden om de indicator te bei:nvloeden. 

Grafische weer ave 

Verantwoordelijkheidsgebeid 3: 
Relatiebeheer 
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7.4. Actieplan 

Per verantwoordelijkheidsgebied dat als belangrijk wordt beschouwd, wordt overeenstemming bereikt over de 
wijze waarop deze zichtbaar gemaakt wordt. Hoe er omgegaan wordt met de waarde ofuitkomsten van deze 
indicatoi-en, is een vraag die grotendeels door het team beantwoord dient te worden. Zij zullen bepalen welke 
acties er ondemomen zullen worden om deze indicatoren te bei:nvloeden. 
Per indicator is er iemand in het team benoemd die als 'eigenaar' van de indicator optreedt. Bij deze toekenning 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling van de sterrollen binnen het team. Door de indicatoren 
aan de meest geschikte sterrol-functionaris toe te wijzen, is hiermee gelijk een stuk invulling van deze sterrol 
gerealiseerd. Deze sterrol-functionaris zorgt ervoor dat de indicator per vastgestelde periode ter beschikking aan 
het team komt en de waarde van de afgelopen periode grafisch openbaar kan worden gemaakt. Een onderdeel van 
het onderhoud aan de indicator houdt in dat de sterrol-functionaris in de gaten houdt wat de mening is van het 
team over bet functioneren van de betreffende indicator, en signaleert of het misschien noodzakelijk is aanpas
singen te doen of een compleet andere indicator te definieren. Deze discussie zal verder in het teamoverleg ter 
sprake komen. 

De waarde van de indicatoren kunnen aan de hand van vastgestelde normen per indicator vertaald worden naar 
een bepaald rapportcijfer voor bet team voor de afgelopen periode. Hiermee is een instrument voorhanden dat 
gebruikt kan worden bij het maken van afspraken van onderling athankelijke sectoren of afdelingen (bijvoorbeeld 
het OOP-team t.o.v. het ODP-team). Door deze vertaalslag naar een grootheid die in principe in alle sectoren en 
onderdelen van het bedrijftoe te passen en te begrijpen is, heeft bet management een middel in handen om de 
verschillende organisatie-eenheden aan te sturen op basis van een beeld dat de ontwikkeling van de betreffende 
organisatie-eenheid aangeeft (het al eerder genoemde 'sturen op verbeteringen'). 
De vertaalslag houdt in dat de prestatie die als normaal kan worden beschouwd onder de huidige omstandighe
den, wordt gewaardeerd met het rapportcijfer '6 ' (de zogenaamde normprestatie). 
De maximaal haalbaar geachte prestatie wordt gekoppeld aan bet cijfer '10', en de slechts denkbare prestatie met 
het cijfer 'O'. Hierdoor ontstaat een omrekentabel voor de vertaalslag van indicator-waarde naar rapportcijfer. 
De indicatoren kunnen geagregeerd worden door per indicator een weegfactor toe te kennen, die athangt van het 
belang dat aan de indicator gehecht wordt. 
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8. EV ALUATIE EN CONCLUSIES 

8.1. Inl~iding 

Zoals in de opdrachtformulering is gesteld, is het begeleiden van het teamvormingsproces van de beide OOP
teams onderdeel van het afstudeerproject. De ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de OOP-teams kan 
worden opgevat als een handvat voor het teamvormingsproces. Het teamvormingsproces bevat meer aspecten dan 
alleen de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Dit zijn niet alleen kwantitatieve en duidelijk meetbare aspec
ten, maar ook kwalitatieve, moeilijker meetbare, aspecten. Het aanreiken van instrumenten om de planning te 
verbeteren en meer procesgericht te denken, het gebruik van bar-charts bij de planning voor de installatie van de 
geleverde apparatuur, het opstellen van een projectlijst voor de behoeftes aan het maken van )au-outs en specifi
caties door PB (met daarbij het creeeren van een historisch archiet), het opstellen van procedures voor werk
zaamheden om duidelijkheid binnen het team te verschaffen en de communicatie helderder te maken, zijn zaken 
die min of meer kwantitatief van karakter zijn en betrekking hebben op de structuur waarbinnen de teams func
tioneren. Aspecten zoals de openheid binnen de teams en de werksfeer hebben een meer kwalitatief karakter en 
hebben gevolgen voor de cultuur zoals de teams die ervaren. 

8.2. Het evaluatie-onderzoek 

In deze paragraaf zal ik beschrijven op we Ike wijze ik een evaluatie-onderzoek heb uitgevoerd ten aanzien van 
het teamvormingsproces zoals <lat heeft plaatsgevonden tijdens <lit afstudeerproject. Tevens worden de resultaten 
hiervan aan de orde gesteld. 

8.2.1. Opzet meting van de teamvorming 

Om de ontwikkeling van <lit groepsproces zichtbaar te maken is er een enquete opgezet, waarbij ik heb onder
zocht wat de mening is van de teams op de vraag in welke fase van teamvorming de teams zich bevinden. 

Dit geldt zowel voor de situatie waarin de teams functioneerden aan het begin van het jaar, die resulteerde in de 
zogenaamde voormeting, als de situatie zoals die op <lit moment wordt ervaren, de zogenaamde nameting. De 
inhoud van de enquete, welke is afgeleid van de enquete die door de ST-groep is ontwikkeld om de fase van 
teamvorming vast te stellen [ 16. ], bestaat uit een achttal vragen, ieder met betrekking tot een aspect <lat bij de 
teamvorming aan de orde komt. De enquete is terug te vinden in bijlage F. 

De acht aspecten zijn: 

I . Commitment van de )eden binnen het team; 
2. Onderling vertrouwen; 
3. Bedoelingen I doelen; 
4. Communicatie; 
5. Betrokkenheid; 
6. Groepsproces / besluitvorming; 
7. Invloed I eider/coach bij dagelijkse werkverdeling en probleemoplossen; 
8. Omgang van het team met prestaties. 

Per aspect wordt de medewerker gevraagd een van de vier antwoordmogelijkheden te kiezen. Iedere mogelijk
heid bestaat uit een beschrijving van een werksituatie zoals die in een bepaalde organisatieeenheid kan voorko
men. De medewerker dient die mogelijkheid aan te geven die voor hem het meest overeenkomt met zijn eigen 
werksituatie. De indeling in vier mogelijkheden komt overeen met de faseverdeling zoals die voor de teamvor
rning van een bepaalde organisatieeenheid kan worden beschouwd, en reeds eerder aan bod is gekomen in 
hoofdstuk 3. 

8.2.2. Opzet van het evaluatie-onderzoek 

Door de mensen zowel de voormeting als de nameting onafhankelijk van elkaar te Iaten uitvoeren, is de betrouw
baarheid gewaarborgd. Het bei"nvloeden van de meting door het schetsen van een te positiefbeeld is hierdoor niet 
meer mogelijk. Er zijn drie groepen te onderscheiden: 
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Groep l bestaat uit teamleden die alleen de situatie dienen te beschrijven zoals die voorafgaande aan dit afstu
deerproject bevonden werd (OOP l: 3 respondenten; OOP2: 3 respondenten). Deze gegevens worden uitsluitend 
verwerkt in de voonneting. 

Groep 2 .bestaat uit teamleden die de situatie op dit moment dienen te beschri jven (OOP l: 3 respondenten; 
OOP2: 4 respondenten). De gegevens die hierdoor gegenereerd worden, worden uitsluitend voor de nameting 
gebruikt. 

Groep 3 bestaat uit teamleden die zowel de situatie beschrijven aan het begin van het jaar als de situatie op dit 
moment (OOP l: 5 respondenten; OOP2: 5 respondenten). Deze gegevens spelen zowel in de voonneting als de 
nameting een rol. 

8.2.3. Profielschetsen 
Op basis van de terugontvangen ingevulde enqueteformulieren zal ik zowel per team, per aspect, en per situatie 
een profiel schetsen van de mening van het team. Deze profielen geven inzicht wat betreft twee belangrijke za
ken: 

• De vorm van bet profiel zegt iets over de uniforrniteit of verdeeldheid van de meningen binnen het team over 
de verschillende aspecten. Als de meningen binnen een team verschillend zijn, dan zal de grafiek een breed 
aanzicbt hebben en niet in het bezit zijn van een 'hoge top'. Het is een positiefbeeld als deze top we! aanwe
zig is, omdat dan de eensgezindheid binnen het team hoog is. Dit heeft een positief effect op de manier waar
op ontwikkelingen in gang gezet worden en obstakels overwonnen kunnen worden. Inzet en energie kunnen in 
dit geval effectiever en efficienter ingezet worden. Dit is een conclusie die veel meer een kwalitatiefkarakter 
beeft en daannee ook minder direct in de praktijk te merken is maar we! degelijk als belangrijk moet worden 
opgevat. 

• De plaats van de profielen op de horizontale as geeft aan in welke fase het team zichzelf ziet functioneren. Dit 
is meer een kwantitatieve interpretatie van de resultaten en zal leiden tot een uitspraak in de trant van: ' ... de 
teams bevinden zicb in fase .... .'. 

8.3. Resultaten van bet evaluatie-onderzoek 

Hieronder staan Figuur 17 en Figuur 18 weergegeven die per team aangeven hoe de verschillende profielen zich 
verhouden over alle aspecten gezamenlijk beschouwd. Er is dus af te lezen hoe de situatie aan het begin werd 
ervaren, de voormeting, net als de situatie op dit moment, de nameting. Het verschil tussen de voor- en de name
ting, de verschuiving van de profielen over de horizontale as, geeft de verbetering weer die is opgetredenin de 
tearnvorming. 

Wat betreft de twee perspectieven, waarin de resultaten beschouwd kunnen worden, is bet volgende op te mer
ken: 

• Er heeft een statistische analyse van de waarnemingen plaatsgevonden, waarbij de betrouwbaarheid getoetst is 
aan de hand van de verhouding van concordantie en discordantie, die anders gezegd voor een groep van data 
bepaald in welke mate de zwaartepunten van elkaar afwijken. Dit is zowel per aspect als per team beschouwd, 
en kan worden vastgesteld dat gedurende de tijd van het afstudeerproject, er in beide teams een groepsont
wikkeling heeft plaatsgevonden welke volgens de al eerder genoemde faseverdeling overeenkomt met een 
verscbuiving naar een volgende fase. 

• Wat betreft de vorm van de profielen is op te merken dat vooral in OOP2 de uniformiteit van de meningen 
toegenomen is, waar deze aan het begin van het jaar nog meer verdeeld was. 
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Figuur 18: Weergave resultaat OOP2 

8.4. Conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van prestatie-indicatoren 

Ik heb gemerkt dat, gezien de hectiek die er bij de OOP-teams heerst, het moeilijk is om de stappen, zoals die 
zijn vastgesteld te doorlopen. Ik denk hierbij aan het benoemen van de verantwoordelijkheidsgebieden en het 
geven van de invulling hieraan. Omdat bet zo'n complexe 'wereld' is waarin de OOP-teams zich bevinden, is het 
zeer moeilijk om duidelijk bepaalde gebieden af te schermen en de verantwoordelijkheid direct aan het OOP
team toe te wijzen. Er zijn zoveel factoren die meespelen bij de prestaties die door de teams geleverd wordt. 
Ik heb bemerkt dat hierdoor de verantwoordelijkheidsgebieden moeilijk te benoemen zijn. Na veel moeite is dit 
gerealiseerd, waama de stap naar het concretiseren van deze gebieden een nog veel groter obstakel blijkt te zijn 
De markt bepaalt voor een groot gedeelte de te leveren prestatie, net als de omstandigheden waaronder de pres
tatie geleverd wordt. Het concretiseren van deze complexe en omvangrijke factoren lijkt alleen mogelijk door de 
prestatie op een hoger aggregatie-niveau te bekijken. Het gevolg is dater allerlei andere factoren ook meegeno
men worden, die buiten de invloedsfeer van de OOP-teams liggen en zich meer gaat begeven op het niveau van 
de prestatie van PMT als geheel. 

Desalniettemin is de prestatie van de OOP-teams we! te bepalen voor een aantal gebieden zoals die benoemd 
zijn. Men moet wel beseffen dat dit niet allesomvattende aspecten kunnen zijn, en dat er daamaast altijd andere 
rapportages nodig blijven om inzicht te krijgen in de prestaties van de teams, zoals de financiele afrapportages 
van de gerealiseerde orders. 

Terugkijkend naar het begin van dit project, blijkt het gehele proces van ontwikkeling van prestatie-indicatoren 
trager te verlopen dan was verwacht. Hierdoor zijn we! alle verantwoordelijkheidsgebieden benoemd, maar is het 
niet gelukt alle gebieden te vertalen naar indicatoren. In de gevallen waar dit wel mogelijk was, is op dit moment 
de vertaalslag van een prestatiemeting naar een prestatiebeoordeling in de vorm van rapportcijfers in voile gang. 

Hiervoor moet prograrnrnatuur worden ontwikkeld, die de gegevens in de vorm van de indicatoren kan transfor
meren naar rapportcijfers. Met deze prograrnrnatuur heb ik een begin gemaakt en heb getracht aan te geven op 
welke wijze dit verder moet gebeuren, waarmee ik hoop aan de vraag van Stork PMT te hebben beantwoord. In 
de volgende paragrafen wordt beschreven op welke wijze in de toekomst aan het systeem gebouwd moet worden, 
om het systeem uit te breiden en eventuele valkuilen te voorkomen. 

8.5. De blik naar de toekomst 

Door het benoemen van de verantwoordelijkheidsgebieden en het concretiseren hiervan in de vorm van indicato
ren, is er een basis gevormd die kan leiden tot een compleet prestatiesturingssyteem. Zoals ik ook heb ervaren 
tijdens dit project, is het gevaar aanwezig dat het systeem blijft steken op het niveau van prestatiemeting. Alleen 
door voldoende aandacht en inzet, kan dit gevaar worden ontweken en zal in de toekomst moeten blijken of de 
gelegde basis sterk genoeg is. 
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Onderstaande figuur geeft weer welke fasen er onderscheiden kunnen worden in een prestatiemeetsysteem en een 
prestatiesturingssyteem. Het onderscheid tussen beide is, dat nadat de output van het uitgevoerde proces in de 
vorm van indicatoren wordt weergegeven, deze beoordeeld en uiteindelijk beloond wordt en dat de informatie 
omtrent het proces wordt gebruikt om bijstellingen te doen en dit proces aan te sturen. 

Uitvoeren 
proces 

Belonen 

Prestatie
meet
systeem 

Evalueren 

Prestatie
sturings
systeem 

Figuur 19: Prestiemeting t.o.v. prestatiesturing 

Vooral de laatste fase, het belonen, is een wezenlijke stap om het systeem in stand te houden en de mensen te 
blijven stimuleren en te motiveren om het opgezette systeem te blijven accepteren en aan te passen. Om de me
dewerkers binnen een team te belonen, kunnen er drie soorten van beloning onderscheiden worden: individuele 
beloning, groepsbeloning en gezamenlijke beloning. 

De rapportcijfers die door het prestatiesturingssyteem gegenereerd worden, kunnen een rol spelen bij de groeps
beloning, omdat het hier een weergave van de prestatie van de gehele groep betreft en niet de indivuele presta
ties. 

8.6. Waardering van de output van de indicatoren 

De vraag, die bij de keuze voor een waarderingscurve om de indicatoren te beoordelen centraal staat, is: "Welk 
rapportcijfer moet bij welke prestatie passen?" 

De prestatie van een team komt tot uitdrukking in de output van een indicator. Iedere verandering in deze output 
kan absoluut gezien aan elkaar gelijk zijn, maar kan relatiefheel verschillend zijn. Een verbetering van een indi
cator van IO naar 20 is relatief gezien een hele andere verbetering dan van 90 naar I 00, terwijl dezelfde absolute 
verbetering gerealiseerd is. 

Hetzelfde gaat op als gekeken wordt naar de gedane inspanning, die men heeft moeten doen om deze verbetering 
te laten plaatsvinden. Het blijkt dat het bereiken van steeds hogere scores / resultaten relatief gezien veel meer 
inspanningen vraagt en dus ook zodanig gewaardeerd dienen te worden. 

Het is zaak niet het absolute resulaat te belonen, die in de vorm van de hoogte van de indicator naar voren komt, 
maar de inspanningen die gedaan zijn om dit resultaat te bereiken. 
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Deze transformatie van resultaat naar waardering kan op basis van twee manieren plaatsvinden: 

a) Door een lineaire transformatie, waarbij iedere absolute verbetering van de output (score van de indicator) 
overeenkomt met een gelijke inspanning en zodanig ook wordt gewaardeerd. Figuur 20 laat deze tranformatie 
zien .. 

output van indicator 
(scores in procenten) 96% 

waardering indicator 
in rapporcijfers 6 

Figuur 20: Lineaire tranformatie 
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T lineaire transformatie 

8 9 10 

b) Door een logaritrnische transformatie, waarbij de gedachte dat, dat hoe hoger de output, hoe meer inspannin
gen men geacht wordt te investeren om een verdere verbetering van de output te bewerkstelligen. Dit patroon 
van toenemende noodzakelijke inspanningen wordt via een logaritrnische schaal in de waardering naar voren 
gebracht. Een verbetering van een hoger doe! leidt sneller tot een verbetering in het rapportcijfer, dan een 
verbetering van een lager doe!. Figuur 21 geeft een toelichting op deze transformatie . 
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Figuur 21: Logaritmische transformatie 
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Op dit moment heeft er bij Yoortbrenging een aanpassing plaatsgevonden, waarbij de ProMES-cijfers uit het 
bestaande systeem zijn omgebouwd naar rapportcijfers. De range van de output wordt door de teams zelfbe
paald. De maximaal haalbare output wordt bepaald en gewaardeerd met het cijfer 10, de norm-waarde met een 6, 
en de minmale met een 0. 

De mogelijkheid bestaat echter om de range van mogelijke output aan te passen, waardoor er een bepaald gevaar 
onstaat omtrent de mogelijkheid om de scores met elkaar te vergelijken over de tijd. Er kan dan namelijk ver
troebeling van het beeld van de prestaties ontstaan en is de trend niet meer afte lezen door de verschillende 
waardering van prestaties over de verschillende periodes. 

Mijn mening is dat het beter is het verloop over de tijd weer te geven door de beoordeling van de output gelijk te 
houden en de waardering per periode die hierdoor kan worden afgelezen, en met elkaar kan worden vergeleken, 
zichtbaar te maken. Hiermee gaat dus de voorkeur uit naar een logaritmische transformatie van de geleverde 
prestatie naar een rapportcijfer. 

Hierbij is het wel noodzakelijk om minimaal twee keer per jaar te evalueren of er een aanpassing aan deze be
oordeling noodzakelijk is, oftewel te beoordelen of de waardering nog steeds een reeel beeld geeft van de gedane 
inspanning zoals die in de praktijk onder de huidige omstandigheden nodig zijn om deze waardering te verkrij
gen. 
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8.7. Sturen op verbeteringen 
Onderdeel van bet actieplan is het interpreteren van de indicatoren. Welke gevolgen heeft een bepaalde score bij 
een indicator en op welke wijze wordt hieruit informatie gewonnen? Dit is een vraag die door bet management 
beantwoord dient te worden. Het betreft hier de manier waarop de teams aan de hand van de indicatoren worden 
beoordeeld en aangestuurd. 

Als men bet heeft over de term 'Sturen op verbeteringen', dan is er een karakteristiek dat voomamelijk naar vo
ren komt. Het belangrijkste uitgangspunt bij 'sturen op verbeteringen' is, dat niet het absolute resultaat of niveau 
van belang is maar de manier waarop dat niveau bereikt wordt. Dit houdt verband met de snelheid ofwel de rich
tingscoefficient waarmee men richting een bepaald niveau snelt. Figuur 22 laat dit verschil in opvatting zien. 

oorspronkelijk doe) 

snelheid waarmee 
doe! bereikt wordt (= nieuwe doe)) 

Figuur 22: Het bereiken van een doel; niveau en snelheid 

Door te sturen op verbeteringen wil men grip krijgen op bet werkklimaat waarin het team opereert. Het lijkt in de 
praktijk, en vooral in een organisatie die procesgewijs ontworpen is, niet meer mogelijk om een team puur op een 
resultaat (eenmalige observatie) te beoordelen en aan te sturen. Het is geschikter om dit te doen op basis van een 
beeld dat op de lange termijn ontstaat, en niet alleen bestaat uit direct zichtbare korte termijn effecten. Yoor de 
ontwikkeling van het team is uiteraard bet lange termijn beeld bet meest waardevol. 

Als men wil sturen op bet bereiken van een bepaald niveau, dan is de kans aanwezig dat bet team, na het bereiken 
van dit niveau, blijft steken in de mate waarin bet zich aan het ontwikkelen is. Dit lijkt niet het geval als aange
stuurd wordt op de mate waarin men zich ontwikkelt, de snelheid waarmee men het niveau wil bereiken. Het doe! 
wordt dan de snelheid die men per periode wil ontwikkelen. 

Als men op basis van verbeteringen prestatie-indicatoren ontwikkeld (in dit beeld gezien: verbeteringsindicatoren 
of richtingscoefficienten), dan kan een integratie tot stand gebracht worden tussen de verschillende sectoren, 
afdelingen of elementen in de keten, door deze richtingscoefficienten met elkaar te verbinden of te vergelijken. 
Het is dan mogelijk om een beeld van de gehele organisatie te vormen, die door bet management kan worden 
gebruikt als input-informatie om PMT te besturen. 

Yerbeteren dient een dagelijkse gang van zaken te zijn binnen het team. Het gaat er niet alleen om, om zich niet 
alleen bezig te houden met lopende, actuele en vaak ad hoc situaties, maar ook met structurele, op het eerste 
gezicht energie-verbruikende activiteiten. Dit verschil zal onder tijdsdruk duidelijk worden en vaak op de spits 
gedreven worden. Het is zaak dit niet te laten gebeuren en de druk erop te houden toch aandacht te laten besteden 
aan zaken die niet direct een concreet resultaat opleveren. 

8.8. Integratie van prestatie-indicatoren 

Naast prestatie-indicatoren die meer kwalitatiefvan aard zijn, bestaan er ook de meer traditionele vormen van 
prestatiemeting, zoals de al eerder financiele rapportages en budgettering. Yoor de aansturing van organisatie
eenheden door bet management zullen deze zeker niet losgelaten moeten worden. Beide geven de situatie weer 
waarin de eenheden het proces uitvoeren. W el moet zowel de gebruiker als bet management zich bewust zijn van 
bet verschil in perspectief dat door beide soort indicatoren gegeven wordt. De financiele rapportages geven een 
meer algemeen beeld voor de gehele organisatie, waarbij de verschillende factoren die dit beeld vormen niet 
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afzonderlijk zichtbaar zijn. De gevolgen van al deze factoren vonnen tesamen dit financiele beeld, dat gebruikt 
kan worden voor de dagelijkse operationele bijsturing. 

Mijn gevoel is, dater weinig besefbestaat tijdens de uitvoering van een project, welk effect een bepaalde beslis
sing heeft op het totale resultaat van datzelfde project voor de gehele organisatie. 

Een oorzaak hiervoor kan terug te voeren zijn naar bet feit dat er weinig directe projectmatig gerichte terugkop
peling bestaat. Dit is iets van groot belang lijkt te zijn voor de OOP-teams door het feit dat deze zowel aan het 
begin van de gehele keten van het proces zich bevinden, als aan het einde, in de vonn van installatie bij de klant. 
Een klantgerichte manier van probleemoplossen en het nemen van beslissingen onder klant-athankelijke om
standigheden kunnen alleen verricht worden als ook de mogelijkheid bestaat dit op een directe, betrouwbare 
wijze te onderbouwen. 

8.9. Vaardigheden binnen bet team 

Om ervoor te zorgen dat bet systeem door de teams zelf onderbouden en uitgebreid kan worden, dient er vol
doende bedrijfskundig inzicbt aanwezig te zijn. Hierbij gaat bet niet alleen om de eigen afdeling op de rit te krij
gen, maar ook om het vermogen inzicbt te krijgen in de processen zoals die zicb binnen PMT als totaal afspelen. 
De komende tijd zal bekeken moeten worden ofhet zinvol is om de teams beppalde opleiding te geven in een 
bepaald aspect, zoals bijvoorbeeld vergadertechnieken. Dit is kennis die heel wezenlijk is voor het fnctioneren 
van het team, maar lang niet in alle gevallen bij de teams aanwezig is. Hierdoor loopt de discussie, de besluit
vonning of de acceptatie van een bepaald besluit vertraging op. 
De teams moeten hun eigen plaats kunnen schetsen binnen het bele proces bij PMT, en kunnen inschatten welke 
invloed zij hebben op bet presteren van de organisatie als geheel. Daarnaast is van belang op welke wijze de 
teams met het aanwezige inzicht omgaan. Dit kan vooral intern op het team gericht zijn, maar ook gericht naar 
collega-afdelingen of -sectoren buiten het team, om de plaats van het eigen team te verduidelijken of te verbete
ren. 

8.10. Ondersteuning buiten de teams 

Voor de ontwikkeling van de teams in het algemeen, en het blijven ontwikkelen van de prestatie-indicatoren in 
het bijzonder, is er we! medewerking nodig van ondersteunende afdelingen, zoals de SG OOP. 

De SG OOP richt zich mijns inziens qua functioneren op drie gebieden die te maken hebben met bepaalde ont
wikkelingen. Bij alle gebieden vervult de SG de functie van het geven van structurele ondersteuning en verbete
ringen aan de teams. De drie gebieden zijn: 

I. De marktontwikkeling: Welke ontwikkelingen worden er door de markt verlangd, en in welke mate krijgen 
wij hiennee te maken? 

2. De productontwikkeling: Welke ontwikkelingen vinden er plaats in de apparatuur die door Stork PMT gele
verd wordt? In hoeverre kunnen wij aan de markt de producten leveren die men vraagt? 

3. Organisatie-ontwikkeling: Op welke wijze ontwikkelen de teams zicb, en op welke wijze heeft dit gevolgen 
voor de wederzijdse relatie met de rest van de organisatie? 

1k geloof dat me! name dit derde punt op dit moment onvoldoende vertegenwoordigd is binnen de SG. Een groot 
gedeelte van haar tijd besteedt men aan verbeteringen en ondersteuning op de eerste twee gebieden, die meer 
klantgericht van karakter zijn, en daannee vaak op de korte termijn gericht. 

Ondersteuning is van levensbelang om te voorkomen dat de teams zich we! verder willen ontwikkelen maar niet 
kunnen . Het kan niet zo zijn dat de teams bepaalde (financiele) verantwoordelijkheid willen dragen, maar dit niet 
kunnen omdat de rest van de organisatie, waaronder MT, SG en de andere sectoren, niet om weet te gaan met 
deze verantwoordelijkheid., oftewel de aansturing. Er is hier weer sprake van de wederzijdse bei:nvloeding van 
structuur en cultuur. Het is niet de een die de antler aanstuurt, het is tweerichtingsverkeer. 

8.11. Het slaan van bruggen tussen de organisatie-eenheden 

Om de integratie van de prestatie-indicatoren een logisch en natuurlijk verloop te laten bebben, kan dit het beste 
in drie stappen gerealiseerd worden: 

I. Allereerst begint iedere eenheid met het bepalen van de eigen indicatoren, die sterk gericht zijn op de verbe
tering van het eigen functioneren. 

De ontwikkeling van prestatie-indicatoren in het Offerte Order Proces Pagina 43 

02 02 695 006 . I 



STORK " Stork PMT B. V. 

2. Het bepalen van indicatoren met de dichts bijzijnde 'collega-afdeling'. Er begint hierdoor een netwerk te 
ontstaat van relaties tussen twee eenheden. 

3. Afhankelijke indicatoren tussen de sectoren. Hier is de integratie van indicatoren volledig en is bedrijfsbreed 
operationeel. Het Management Informatie Systeem kan van deze informatie gebruik maken om een oordeel te 
vomien over het functioneren van de eenheden en dit als input-informatie gebruiken bij de aansturing van de 
verschillende sectoren. 

ad I. 
Voor beide OOP-teams geldt dater vijf indicatoren benoemd worden, waarbij het <levies is: smal beginnen, daar
na uitbreiden en geleidelijk meer athankelijkheden inbrengen. De potentie van de verantwoordelijkheidsgebieden 
lijkt het grootst te zijn bij de volgende gebieden: 
• Risico-management in het offerte-traject; 
• Projectmatig werken; 
• Informatiestroom; 
• Professionaliteit I relatiebeheer. 

ad 2. 
Vanuit het Offerte Order Proces zijn de volgende paarsgewijze relaties te onderkennen (zie paragraaf 2.5): 
• OOP - Export Managers: 

Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door indicatoren over de samenwerking, communicatie en aanvulling 
van beide partijen. 

• OOP- ODP: 
Dit kan onder andere resulteren in indicatoren met betrekking tot het doorgeven van behoeftes en het afstem
men van de monteursplanning, en het omgaan met garantie- en service-activiteiten. 

• OOP - Voortbrenging: 
Hier komen zaken aan de orde zoals de leverbetrouwbaarheid en de flexibiliteit naar elkaar toe. 

• OOP - Techniek: 
Wederzijdse beoordeling van de input / output, indicatoren ten aanzien van de doorlooptijd en aard van werk
zaarnheden. 

8.12. Het aggregeren van de prestatie-indicatoren van de verschillende sectoren of teams 

Om de verschillende indicatoren met elkaar te kunnen vergelijken, zullen deze op dezelfde wijze tot stand geko
men moeten zijn. Dit kan door de eenheid, waarin de indicator tot uitdrukking komt, op elkaar afte stemrnen. 
Gezien de voorwaarden die in hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen, dient dit een eenheid te zijn die door alle 
betrokkenen op de juiste en eenduidige wijze geinterpreteerd kan worden. Een eenheid die hieraan lijkt te voldien 
is de alom bekende 'rapportcij fers' . Het is een sys teem dat door iedereen als vertrouwd wordt ervaren en dus die 
prikkel kan veroorzaken die door het prestatiesturingssysteem wordt nagestreefd. 

Als deze gegevens en waarden met elkaar worden geaggregeerd, dan zal het management aan moeten geven op 
welke wijze zij deze gebruikt om de eenheden aan te sturen. Openheid naar de teams en betrokkenen is hierbij 
essentieel. Het besef, dat de set van indicatoren primair door en voor de teams is ontwikkeld, en dat deze niet 
dient ter controlemiddel of afrekenrnechanisme voor het management, zal in alle gevallen moeten blijven bestaan. 
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BIJLAGEN BIJLAGE Al: 
REGISTRA TIE EN BEHANDELING VAN KLACHTEN, AFWIJKINGEN EN OPMERKINGEN 

Doel: 
Het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen ter verbetering van de huidige situatie en ter voorkoming van 
herhaling in de toekomst. 

Middelen: 
• ldentificeren en registreren van klanten-klachten, afwijkingen aan producten of diensten, knelpunten in de werk

wijze, elke waarneming van een situatie, die tot een knelpunt zou kunnen leiden, elke handeling of situatie die ten 
nadele kan zijn van de kwaliteit. 

• Bepalen van de oorzaak 
• Nemen van corrigerende en/ofpreventieve maatregelen 
• Verifieren van de doeltreffendheid van corrigerende en/ofpreventieve maatregelen 

Uit te voeren activiteiten 
I. lnvullen KAO-formulier 

Naar aanleiding van een telefoontje, gesprek of brief van de klant, kan overgegaan worden tot het invullen van een 
zogenaamd KAO-formulier (klachten, afwijkingen en opmerkingen). In eerste instantie dienen in ieder geval de 
vakken I, 2 en 3 ingevuld te worden. Mochten er ideeen bestaan over de mogelijke oorzaken en er suggesties be
staan over hoe dit te verhelpen, dan is men vrij vak 4 en 5 in te vullen. Het is echter niet verplicht. 

2. Legen van ideeenbus 
Voor iedere productievergadering, die een keer in de twee weken plaatsvindt, wordt de 'bus' door de voorzitter van 
die dag geleegd en de formulieren verzameld. De voorzitter zal deze formulieren behandelen tijdens de vergade
ring. 

3. Registeren van formulieren 
Middels een vast punt op de agenda van de productievergadering worden de formulieren behandeld. De zinvolle 
formulieren worden geregistreerd en voorzien van een volgnummer. Aan de hand van het aantal binnengekomen 
formulieren kan een indicator worden geformuleerd, die aangeeft in we Ike mate 'de drang naar verbeteren' leeft 
binnen de groep 

4. Het bepalen van de prioriteit per formulier 
Gezamenlijk wordt besloten of een formulier zinvol genoeg is om te behandelen, welke het eerst aangepakt zal of 
kan worden. 

5. Bepalen van de te ondernemen acties 
Per formulier of onderwerp van verbeteringen wordt door de groep middels een discussie aangegeven welke acties 
ondernemen zullen worden rond dit onderwerp. 
Mocht het blijken dat de probleem te complex is om binnen de groep te behandelen, of als hulp nodig blijkt om het 
probleem te verhelpen, dan kan het noodzakelijk zijn de Structurele Groep daarbij te betrekken ( op basis van tijd 
als een verbetering te lang op zich laat wachten of op bais van capaciteit als het probleem te complex blijkt). 

6. Het benoemen van een coordinator 
Per onderwerp offormulier zal een coordinator (ofactienemer) benoemd worden, die zich met dit onderwerp gaat 
bezighouden. De sterrolfunctionaris is uiteraard een eerste genomineerde om op zijn eigen gebied als coordinator 
te op te treden. Welke partijen zijn bij de invoering betrokken, wie voert het uit en wie coordineert het geheel? Dit 
zijn vragen die in deze fase aan de orde beantwoord zullen worden . 

7. Uitvoeren van corrigerende en/ofpreventieve maatregelen 
In deze stap zal getracht worden, de geplande acties in de praktijk te realiseren. Na realisatie zullen de vakken 4 en 
5 moeten worden ingevuld. 

8. Yerificatie van de implementatie 
De verificatie gebeurt binnen het team. om zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dit voorkomt dat het team het 
gevoel krijgt gecontroleerd te worden . Het kan wel wenselijk zijn om op een langere termijn audits te houden die 
bekijken of de voorgestelde oplossing van het probleem op de juiste manier is gei"mplementeerd en ook het ge
wenste effect oplevert. 

9. Terugkoppelen van de implementatie naar de klant of initiatiefnemer 
Als een klacht behandeld is, dan kan het verstandig zijn de klant of de initiatiefnemer hiervan op de hoogte te 
stellen , om aan te geven dat er werkelijk iets met zijn initiatief is gedaan. 

I 0. Archiveren 
Na behandeling van het formulier en invulling van alle relevante vakken op dit formulier, zal het formulier bij de 
andere formulieren in een map bewaard worden, die vrij ter beschikking op de afdeling staat. 
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Procesbeschrijving 3.1 Verzamelen van verbeteringsvoorstellen 

Klacht / afwijking 
Kiani / opmerking of 
initiatiefnemer suggestie 

ldeeenbus 

KAO-
fonn ulieren 

I. lnvullen 
KAO-formulier 

2. Legen van 
ideeenbus 

3. Registreren 
van formu lie ren 

4. Bepalen van 
prioriteiten 

5. Bepalen te 
ondememen 
acties 

6. Benoemen 

ja 

van coordinator t----11~ 
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Notulen 
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Procesbeschrijving 3.1 Verzamelen van verbeteringsvoorstellen Page 2 / 2 

Page I 

7. Uitvoeren corrige
,---•~rende en/of preventie

ve maatre gel en 

nee 

8.Verificatie van 
implementatie 

9. Terugkoppe
len naar klant / 
initiatiefnemer 

t---t►ITerugkoppel ingt---t►f klant / 
initiatiefnemer 

Archief KAO
formulieren 

I 0. Archiveren t---t►I _ KM?- 11------t\.,\ / --- ~ ~v 
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Origineel : ............ ... ..... ... . 
Kooie: ...... ............... . . 

KLACHT / AFWIJKING / OPMERKING ij Nr: ..... . 

1. KLANT .................................... Contact-persoon: ..... .. ...... .......................... . 

Gemeld per: 0 telefoon D fax O brief O anders 

2. DATUM ... ... / ... .. . / .... . 

3. KLACHT / AFWIJKING / OPMERKING, Beschrijving: 

Vermoedelijke oorzaak I Eigen mening: ................................................................. . 

Gemeld door: .. .............................. ........ . 

4.00RZAAK: 

5. VOORSTEL Corrigerende of Preventieve maatregelen 

Actienerner: ............... ... .. .... ..... ..... .. ..... . 
Afgesproken datum 'Actie gereed': .... . I ...... I .. ... . 

6. VERIFICATIE IMPLEMENT A TIE Datum: .... .. I ...... I ...... . Handtekening: 

Door: ..... .............. ..... ..... ......... ...... .. . . 
OK?: 0 Ja O Nee 
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Procesbeschrijving 'Registratie van klachten, afwijkingen en suggesties' 

Klant OOP-medewerker 

( initiatief ) ( initiatief 

t 
KAO-formulier 

L-----1~ 

___ f 

Voorzitter 
productievergadering Team 

L----•~ Registreren 1-1 ► Bepalen van 
van formulieren prioriteiten 

Evaluatie en overleg over te 
nemen maatre!!elen 

1 ' 

SG Commercie 

6. Benoemen m e 
van coordinator 1-111._-< Hulp SG 

odig? 

ja ~ KAO-formulier 
.... 

Uitvoeren corrige
L----•:::~ rende en/of preventie .. • 

ve maatregelen -"f 

8.Verificatie van 
implementatie -' Terugkoppe
len naar klant / 
initiatiefnemer 

1 ' 

Terugkoppeling...,.•~---------11----------1---' Archiveren 

f '---------~ 
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BIJLAGE Bl: VOORBEELD PROJECTENLIJST WERKBLAD 'ORDERS' 

Projectenlljst Orders OOP2 WEEK 51 

Van: OOP2 

Aan: Koerts, Willems, v.Lith, Hoen , v.d.Bosch , Wolters , (Mulhall , Barker), Sars, Fokkink, 

v .Lanen , Feldmann, de Weerd, v .d.Mark, Romar 

Nr: Ordemr. P~',' s Land SE- Oml!Qhr1lvlna ·t.t,' Soor1 Eng, I Saec Onmertdnaan ,, PE 

1 C1222270 DBM Sandv Croft UK JW ACMMX nieuw 50 52 JK 

2 C1202110 Rajhi KSA EF aanpassing MINI broilers nieuw 51 51 aanpassing lay out JR 

3 C1222110 AIA Verona IT JJ ACMMX wijz. 1 51 1 TW 

4 C1201480 Hearland Noor EF aanpassing pakket wijz 1 51 51 lay-out + spec Bvl 
·r---

5 c12022210 Klatovy Slow EF RCB nieuw 51 51 

6 C1202140 SEG Zwits HH Aanhangtafel 51 51 

7C Stolle Brenz BRD WvdB Verdover 52 52 

8 C1202180 AIA It HH loootbewerking nieuw 52 52 

9 C1201930 AIA Verona It HH Verdover M80 97-02 97-02 lay out schakelkast HH 

10 C1221600 AIA Sival It HH NU Tech+ slacht 97-02 97-02 SK 

___!_!_ & Sun Vallev UK JW RW-T + 3ounts nieuw 97-02 97-02 sam haak ? Lay out ? 

12 C Cafar It HH Nu Tech wiiz 1 97-02 97-02 

13 C Maiocco It HH Nu Tech nieuw 97-02 7-feb 

14 C1270370 Bomadek Pol EF 400/600 kalkoenen 97-02 97-02 JD 

15 C1222310 Vita Fageln Zwe JJ MX / AMF nieuw 97-02 97-03 

16 C1221820 Cooaaa Soa JJ GP systeem wijz. 97-02 verpl. stofafz/schakelkast 

17 C1202110 Vodnanv Tsiech EF loroiect 97-02 97-02 HG 

18 C1221870 IASI Roem EF SlachVPanklaar 97-04 97-04 deel 1 

einde liist 

Figuur 23: Voorbeeld projectenlijst, werkblad 'orders' 
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BIJLAGE 82: VOORBEELD PROJECTENLIJST, WERKBLAD 'OFFERTES' 

Projectenlijst Offertes OOP2 WEEK 51 

Van: OOP2 

Aan: Koerts, Willems, v.L ith , Hoen, v.d.Bosch , Wolters , (Mulhall , Barker) , Sars, Fokkink, 

v .Lanen, Feldmann , de Weerd, v.d.Mark, Romar 

Nr. 1119Chr. Protect Land SE OmschrtJvlng 
,,, .,. 

Sool1 Weelf Sc.% apm;rldnaen . PE 

1 46 SAM It HH 2 x sl /pk nieuw 51 30 Bvl ·----
2 50 Oroshaza Hona EF delen MX Wiiz.1 51 60 PkHz 

3 50 Banham UK JW spec krattenl iin 51 

4 37 Haider Jord EF 2000 bph wiiz.1 52 60 bestaand aebouw 

5 42 Heidemark BRD WvdB Kalkoenen wiiz. wiiz. 3 97-02 70 aannassen JK 

6 37 Kousiakis Griek WvdB 4000 bph nieuw 97-02 50 bestaand aebouw 

7 39 Av. Oradea Roem . JJ 2000 comoleet nieuw 97-02 50 

8 39 Danpo Ars Den. WvdB Nu tech 8000 nieuw 97-02 70 woo 

9 39 Danpo Farre Den. WvdB Weealiin nieuw 97-02 50 woo 

10 39 Gedved Den. WvdB We0llliin nieuw 97-02 50 woo 

11 39 Danpo orback Den WvdB Weealiin nieuw 97-02 50 woo 

12 42 Mocrena BRD WvdB Nu Tech 97-02 woo 

13 18 AIA Cok IT HH suoer HD NU Tech wiiz. 3 97-02 70 

14 43 Stolle BAD HH 1000 Kalkoenen nieuwbouw nieuw 97-02 

15 37 Hermans UK JW 6000 I uitbr. 8000 nieuw 97-02 50 

16 48 Mov Park Ir JW Delenafdel ina 97-02 10/12 bezoek Pk Hz PkHz 

17 50 Vestiiiske Den WvdB 4000 bph 97-02 60 

18 50 Stolle BRD WvdB Kalkoenen oroject 1000 wiiz.1 97-02 70 aanoassen 

19 49 Fakieh KSA EF 3000 mini broilers nieuw 97-03 40 bestaand aebouw 

20 43 Sada Sur SP JJ SI/PK/ koel nieuw 97-03 30 JR 

21 37 Avian Farms Aus. EF Panklaar nieuw 97-03 60 bestaand aebouw - -----
22 37 Svdnava Svr EF 2000 bph nieuw 97-03 30 nieuw aebouw 

23 50 Moorland UK JW GP Kalkoenen 97-03 30 

24 50 Premier UK - JW Over!i_~en 97-03 60 

25 44 Tallea Est JJ Proiect 3000 boh nieuw 97-04 60 bestaand aebouw 

26 39 Salamco Ea. EF 6000 comPleet nieuw 97-04 60 woo 

27 50 R. Turner UK JW 1000 kalkoenen 97-04 40 

28 28 Banham UK JW Nieuwbouw wiiz. 97-05 Aanoassina nlanninn wb 

29 50 Leszek Pol EF 1500 br nieuw 40 ----
einde liist 

Figuur 24: Voorbeeld Projectenlijst werkblad 'Offertes' 
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BIJLAGE B3: VOORBEELD PROJECTENLIJST, HISTORISCH ARCHIEF 

Orders en offertes gereed t.b.v. OOP2 WEEK 51 

Van: OOP2 

Aan: 

Nr. lnschr. Prolect Land SE Omschrljvlng . Soort Week IOpmerldngen PE 
1 37 Padley A UK JW blauwdruk nieuw 97-02 vervallen 

2 C1202110 Vodnany Tsjech EF I project nieuw 97--02 97-02 la~out week 50 -- HC 

3 48 P0tersrdortes/Glatter Oost HH 3ounts + koooensniider Wiiz1 49 Gereed week 50 JJ 

4 45 AQroAlim Ro JJ 3000 kompteet nieuw 97-02 30 Gereed week 50 JJ 

5 37 O'Kane UK JW Uitbr. slacht 6000/8000 nieuw 50 oereed week 50 SK 

6 48 Maiocco It HH P24 V24 Wiiz3 50 70 gereed week 50 SK 

7 49 Borgmever BRO WvdB delen nieuw 50 70 oereed week 50 Bvl 

8 48 Farm Fed UK JW GP + aasverdoven 50 aereed week 50 Bvl 

9 C1222180 DBM Sandy Croft UK JW SI. Nu Tech nieuw 50 50 gereed week 50 JK 

10 C1202160 Frttag Zwits HH Ontvelmodule BR nieuw 51 50 aereed week 50 

11 C Bacau Roem EF CC Modul iom J Cremers wijz. 49 oereed week 49 

12 48 Reserve Eric Wim Div. 49 aereed week 49 SK 

13 48 Jomarsa ISoan JJ GpSysteem nieuw 49 Gereed week 49 JJ 

14 48 Sada Sur IS=n JJ ACMMX wiiz 1 49 Gereed week 49 JJ 

15 43 TVER Rus EF 3000 broeiers nieuw 49 gereed week 49 

16 39 Av. slobozia Roem. JJ 2300 comoteet nieuw 48 loereed week 49 Bvl 

17 37 Wroclaw Pool JJ Kal<oenen nieuw 49 30 I gereed week 49 JR 

18 C1280090 Vindruo Den WvdB AMF BX 48 48 laereed week 48 JK 

19 C1251420 Mitchell UK EF div. wijz. 7 48 49 I gereed week 48 JK 

20 C1222220 Sada Este Sp JJ Nu Tech nieuw 48 48 Ioereed week 48 JR 

21 46 Saarioinen Fin EF 6000 kompleet wiiz 1 48 lgereed week 48 PkHz 

22 44 SEG Zw JJ Kal<oenenkoeling wijz. 1 48 30 toereed week 48 JJ 
t- -

23 40 Koka KroaM EF delen nieuw 47 I aereed week 48 SK 

24 37 Levaditis Griek WvdB Weea + compact nieuw 48 30 I gereed week 48 JJ 

25 C1270270 AIA IT HH Kal<.ACM 47 loereed week 47 JD 

26 C1222170 Movnark Ire JW AMF BX nieuw 46 47 laereed week 47 ?? 

27 C1222040 Stolle Neutrabin BRO WvdB Koeltunnel wijz. 1 47 lgereed week 47 JD --
28 45 Schloss Sletten BRO WvdB Kal<oenen sVpk nieuw 46 70 I oereed week 4 7 JR 

29 44 Aorovic Sp JJ 3000 sVpk/ koel nieuw 46 30 aereed week 4 7 JJ 

30 32 Farm Fed UK JW slacht uitbr. 8000 + GP nieuw 46 oereed week 4 7 SK 

31 C1270400 Bionami IT HH Verdover 45 _gereed week 46 JR 

32 C1201910 Sovereign UK JW doder/klt nieuw 46 gereed week 46 JD 

33 C Gulfageln Zwe EF Aanp. MX (vleugelsnii) 46 oereed week 46 Bvl 

34 45 W ielener BRO WvdB GP svsteem wiiz . 1 46 aereed week 46 Bvl 

35 43 Sada Sur So JJ ACMMX nieuw 46 gereed week 46 JR 

36 39 Av. Brasov Roem EF 2000 compleet nieuw 46 aereed week 46 SK 

37 C1202000 Konsool Pol EF PDC 44 aereed week 45 TW 

38 44 Mutschen BRO WvdB Kal<oenenkoeling nieuw 45 gereed week 45 JD 

39 44 Oroshaza Hano. EF Delen I Koelen broilers nieuw 45 aereed week 45 PKHZ 

40 42 Castemahon Ire JW SlachVPanklaar nieuw 45 aereed week 45 JD 

41 40 AIA Sival It HH Slacht wijz. 1 44 gereed week 45 SK --
42 40 PRZED Pol EF 1000 kal< nieuwbouw nieuw 45 aereed week 45 JR 

43 29 Moorland UK JW GP kalkoenen nieuw 45 gereed week 45 JR 

44 C1270360 Alcarni It HH uitbreidino blooonoot wiiz. 2 44 aereed week 44 JK 

45 42 Rainbow Belv. ZA JW oanklaar cut uo 44 gereed week 44 JR 

46 40 Math.- Turners UK JW kalkoenen wiizioino 1 wiiz.1 43 aereed week 44 JR 

47 39 Av. Babeni Roem EF 4000 comoleet 44 aereed week 44 JD 

Figuur 25: Voorbeeld Projectenlijst werkblad 'Gereed' 
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Bijgaand treft Ude startnotitie aan van P.IJsendoorn. Hierin wordt inzicht gegeven 
in het proces dat gevolgd wordt om te komen van een set van prestatie-indicatoren 
t.b.v. de OOP-teams. 
Deze indicatoren lijken mij van groot belang voor een succesvolle verdere ontwik
keling van de gehele afdeling OOP. 
Dit wordt ook door het Management Team onderkend en men is zich ervan bewust 
dat het een extra inspanning vraagt van alle betrokkenen. Gezien het belang gaan 
we ervan uit dat een ieder zijn medewerking verleent aan P.IJsendoorn. 

Veel succes, 

A. de Weerd 
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lnleiding 

Middels deze brief wil ik u informeren over de voortgang van mijn afstudeerproject. Tot op dit moment 
heb ik met de meeste van u reeds een persoonlijk gesprek gehad, om mij wegwijs te maken in de 
dagelij~se gang van zaken (met alle haken en ogen) van het Offerte Order Proces. 

Prestatie-indicatoren 

Onderdeel van dit afstudeerproject is de ontwikkeling van een set van prestatie-indicatoren als stuur
middel voor de COP-teams. De COP-teams zijn ruim een jaar geleden geformeerd en hebben zich in 
deze tijd flink ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt nog steeds plaats, en zal in de toekomst ook blijven 
plaatsvinden. 

Een kenmerk van een team dat zich in een bepaalde fase van teamvorming bevindt, is de mate waarin 
het team zelfstandig opereert en zelfsturing toegepast wordt. Prestatie-indicatoren spelen hier een 
belangrijke rol in. Een prestatie-indicator (Pl) is een variabele die de effectiviteit en/of de efficiency 
aangeeft van een deel van het proces of systeem, ten opzichte van een gegeven norm of doel. 

Zij geven op een snelle, duidelijke en objectieve manier weer, hoe gezond een groep, team, afdeling of 
organisatie functioneert. Duidelijk kan worden gemaakt welke verbeteringsprojecten, die in het verle
den zijn opgestart, het gewenste resultaat opleveren en in welke mate dit merkbaar en vooral zichtbaar 
kan worden gemaakt . 

De communicatie tussen afdelingen, of tussen de (interne) klant en de (interne) leverancier, kan beter 
en directer verlopen indien er overeenstemming bestaat over de relevante Pl's. Discussies kunnen 
dan plaatsvinden op basis van feiten, en niet op basis van vermoedens. Het komt de motivatie van het 
personeel ten goede als de uitkomsten van de Pl's op een snelle en overzichtelijke manier zichtbaar 
worden gemaakt en iedereen deze kan begrijpen. 

Motivatie is een essentieel aspect bij het succesvol ontwikkelen van een set van prestatie-indicatoren. 
Het moet een stuurmiddel DOOR en VOOR het team zijn, en geen controle-middel voor de hogere 
management-niveaus in de organisatie. Het is een stuurmiddel om als team zelf bepaalde doelstellin
gen te stellen en te constateren of aan deze doelstellingen voldaan is. Na analyse van aanwezige pro
blemen kan actie ondernomen worden om deze problemen op te lossen en 'hogere' doelstellingen 
voor de volgende periode te formuleren. Afstemming en overleg met het management team is nood
zakelijk, net als overleg met andere delen van de organisatie om de samenwerking optimaal te laten 
verlopen. 

De opbouw van een set van prestatie-indicatoren 

Bij het opbouwen van een set van indicatoren kunnen drie stadia onderscheiden warden: 
1. Het opstellen van een lnformatieplan; Het gaat hierbij om het traceren van geschikte on

derwerpen, aandachtspunten of zoekvelden; 
2. Het opstellen van een Meetplan; Hierin wordt aangeven hoe de meting en kwantificering 

van deze zoekvelden plaatsvindt. Dit gaat samen met de keuze van waarnemings- en re
gistratietechnieken; 

3. Het opstellen van een Actieplan; Dit geeft aan op welke wijze omgegaan wordt met de intepretatie 
van de indicator ten opzichte van de vastgestelde norm. Een analyse van resultaten dienen als ba
sis voor het opstarten van verbeteringsprojecten. 

Het instellen van werkgroepen 

We beginnen uiteraard bij het begin, het lnformatieplan. Voor het opstellen van een consis
tent lnformatieplan met bijbehorende zoekvelden is een aantal methode beschikbaar: 
Samen met het team zal bepaald warden welke zoekvelden belangrijk geacht warden voor 
het OOP-proces en het functioneren van het team. Door de grootte van het team lijkt het mij 
om practische redenen niet zinvol om een discussie met iedereen tegelijk aan te gaan. 
Daarom wil ik een werkgroep per OOP-team instellen, die een afspiegeling is van het totale 
team. Onderling overleg met andere leden van het team blijft natuurlijk essentieel en deze 
inbreng moet oak zeker niet over het hoofd warden gezien. 
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Terugkoppeling 

De pur:,ten, die in deze werkgroepen naar voren komen, zullen in de OOP-teams publiekelijk 
bekend worden gemaakt. Van de bijeenkomsten zullen notulen worden gemaakt en voor 
iedereen in te zien zijn. 
Openheid en duidelijkheid lijkt mij belangrijk voor het ontwikkelen van het team, met name 
naar de mensen toe die direct bij de OOP-teams betrokken zijn (zeals Export Managers, PB 
en ODP). 

Afstemming met het team en het management 

Regelmatig zullen de resultaten van de werkgroep worden afgestemd moeten worden met 
het management. Het is de bedoeling dat ook het management achter Uw systeem staat en 
ondersteund. Soms kan deze afstemming leiden tot kleine aanpassingen. Dit gebeurt in on
derling overleg. Het is ook mogelijk dat U tijdens de ontwikkeling tegen bottlenecks aanloopt, 
die alleen met behulp van het management kunnen worden opgelost. Het is dan de taak van 
het management om serieus te kijken naar oplossingen voor Uw probleem. 
Wanneer na er de eerste sessies een (voorlopige) lijst opgesteld kan warden van verantwoordelijk
heidsgebieden, is het bedoeling dat er allereerst een terugkoppeling naar iedereen in het team plaats
vindt, maar dat daarnaast ook de resultaten naar het management toe warden gepresenteerd. Het 
doel van deze presentatie is het vastleggen van een uniforme richting, die we met z'n alien wensen te 
volgen. 

De eerste sessie 

Wat kunt U nu van deze sessie verwachten? De eerste bijeenkomst heeft voornamelijk het 
karakter van een 'brainstorm-sessie'. Het gaat er in eerste instantie niet om of er goede ver
antwoordelijkheids-gebieden genoemd worden, maar dater verantwoordelijkheidsgebieden 
genoemd worden. Geen enkel voorstel is nutteloos. 
In de loop van het project zullen de gespreksonderwerpen echter steeds concreter van aard 
worden. Het is de bedoeling dat na een of twee sessies een voorlopige lijst van verantwoor
delijkheidsgebieden is opgesteld. 
Bij de zoekvelden, ofwel verantwoordelijkheidsgebieden gaat het om de kerntaken van de 
afdeling. Feitelijk zijn dit de 'deeldoelen' die U als medewerker van Stork PMT na wilt stre
ven. Bij het zoeken naar verantwoordelijkheden zou U zich de volgende vragen kunnen 
stellen: 
• waar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor? 
• waar staan we voor? 
• waarmee dragen we bij aan het resultaat van de organisatie? 

De verantwoordelijkheidsgebieden die onderscheiden zijn, moeten voldoen aan de volgende 
criteria: 
• Verantwoordelijkheid: Bent u (mede) verantwoordelijk voor het verantwoordelijkheidsge-

bied? 
• Be"invloedbaarheid: Is het resultaat op het verantwoordelijkheidsgebied door U te be"in
vloeden? 
• Relevantie: Als U een goed resultaat op het verantwoordelijkheidsgebied behaalt, is er 

dan een resultaat voor de organisatie te merken? 
• Volledigheid: Is de lijst van verantwoordelijkheidsgebieden volledig? 
• Duidelijkheid: Begrijpt eenieder precies wat er met een verantwoordelijkheidsgebied be

doeld wordt? Bent U het eens met de formulering? 
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Tot slot 

De eerste sessie zal zowel voor de betrokkenen als mijzelf wel 'even wennen' zijn. Daarvoor 
vraag ik Uw begrip en hoop dat U met evenveel enthousiasme als ik van start zult gaan. 
Macht LI nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt U altijd bij mij terecht. Telefonisch 
ben ik bereikbaar op toestelnummer 234. 

Met vriendelijke groet, 

Paul IJsendoorn 
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BIJLAGE D: VOORBEELD BARCHART T.B.V. IB-TRAJECT 

ID Task Name Start Dur. Finish 

Start Project 26-08-96 0d 26-08-96 

2 Civil engineering / building prov. 26-08-96 19d 

3 Finish eng./bulldlng prov. 13-09-96 0d 

4 Preparations for services 26-08-96 29d 
--+----+--l-----1::::;:::::;:::::-;:::::;:::::::r.::::::::::i 

5 Supervisor & materials on site 18-09-96 0d 

6 Installation of vacuum pumps 18-09-96 2d 

7 Installation of main switch boxes 18-09-96 3d 

8 Wiring up incl. cable trunking 21-09-96 7d 

9 Connections water, air and vacuum 21-09-96 8d 

1 O Beam plan structure 18-09-96 4d 

11 Stork elec. specialist on site 24-09-96 0d 

12 Installation MX modules, AMF-BX inc 21-09-96 6d 

13 Internal transport 25-09-96 2d 26-09-96 

14 Installation Non-Stork equipment 

16 Test Period 

17 Start-up 

18 Commissioning and training 

19 Signing protocol 

21 Training prod.staff at Boxmeer 

23-09-96 

28-09-96 

30-09-96 

30-09-96 

8-10-96 

18-09-96 

4d 26-09-96 

2d 29-09-96 

Od 30-09-96 

9d 8-10-96 

Od 8-10-96 

3d 20-09-96 
i 
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BIJLAGE E: VOORBEELD WERKPLANNING 

NAAM) WEEK 43 

Klantnaam Omschrljvlng Opmerkingen Herplan- Week Week Week 
Week 43 44 45 

Topolcany Koeltunnel tekeningen !!! + orderbladen 50 

Cifer Ami-bx + Acm-mx orderbladen en orderbevestigingen 41 
Kosice Koeltunnel orderbladen + contract 

Szentes combi project Orderbladen etc aanpassen en commissie 

2324 
Lethetal plukker nekontveller controleren/vervolgen 44 45 

Vahldorf aanpassen nav het laatste bezoek 1 244114 
Wielener Gp-systeem offerte en tekeningen 44 414 
Weilheim Ami-BX orderbladen aanpassen I commissie 2441 41 
Storkow Vakuumsvsteem uitbreiding aanbieden 2 14 
Wuehrl GP-systeem orderbevest. + order vervolgen 

Kocher Kalkoenproject vervolgen 

Schloss Stett Kalkoenproject bezoek vervolgen 

Westerscheps Sproeitunnel bezoek 

Neutrebbin Sproeitunnel bezoek + vervolgen 

Fitkost Pk machine aanbieden en vervolgen + bezoek 

Skovsgard Nu-tech offerte Nu-tech in Linco lijn 

Vinderup diversen oplossen meerdere problemen 

Danoo Delensysteem Lordagskyling ACM-MX compact 

Danpo Magenautomaat MG80 

Livadites diversen diversen 
--

2 2 2 
3 4 2 

uren 
2537 uur 

246958 uur 
4 uur 

Figuur 26: Voorbeeld van een werkplanning 
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BIJLAGE F: ENQUETE VOOR HET BEP ALEN VAN DE FASE VAN TEAMVORMING 

Aspect 1: 

Van: 

Aan: 

Copy aan: 

Betreft: 

Paul IJsendoom 
234 

OOPl, OOP2 

P. Feldmann, A. de Weerd 

Afdeling: 

Datum: 

Aantal bladen: 

Meetlijst ontwikkeling zelfsturende teams 

OOP 
18 nov 1996 
3 

Graag wil ik jullie medewerking vragen om onderstaande lijst in te vullen. Deze bestaat uit 
een aantal aspecten die aan de orde komen bij teamvorming. 1k wil jullie vragen een ' I ' in 
het hokje te plaatsen die het beste past bij de situatie aan bet begin van bet jaar en een '2' 
te plaatsen bij de situatie zoals die op dit moment binnen het team is. Doe dit vanuit je ei
gen ervaring en beleving. 

Mochten er nog onduidelijkheden bestaan dan ben ik (uiteraard) bereid deze toe te lichten. 
Tot slot wil ikjullie erop wijzen dat het invullen van onderstaande lijst maximaal twintig 
minuten kost, dus ik hoop dat ik op jullie medewerking kan rekenen. 

Commitment van de leden binnen bet team 

Gering, de rol en 
positie van de leden is 
niet exact bekend. 

□ 
□ 

Aspect 2: 
Onderling vertrouwen 

Afwachten 

□ 
□ 

Vorming van sub
groepen. 

□ 
□ 

Uitproberen, er ontstaat 
'vertrouwen' en 
'wantrouwen', wat kan 
leiden tot subgroepjes. 

□ 
□ 

Gelijkwaardigheid 
van de tearnleden. 

□ 
□ 

Wederzijds respect 
tussen alle teamleden. 

□ 
□ 
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Er is balans tussen de 
organisatie en het 
groepsbelang. 

□ 
□ 

Vertrouwen in de or
ganisatie als geheel. 

□ 
□ 
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Aspect 3: 
Bedoelingen / Doelen 

"Bedoeling begrepen, 
maar het doet me niet 
zoveel." 

□ 
□ 

Aspect 4: 
Communicatie 

Beperkte openheid, 
lnformeren door team
leider, tweegesprekken. 

□ 
□ 

Aspect 5: 
Betrokkenheid 

Gevarieerd per team
lid, wordt bepaald door 
dominante teamleden. 

□ 
□ 

Begrip dat men elkaar 
nodig heeft. 

□ 
□ 

Directe communicatie, 
meer openheid, af en 
toe contlictueus. 

□ 
□ 

Dominante teamleden 
bepalen het groepspro
ces. 

□ 
□ 

Stork PMT B.V. 

Gericht op een zo goed 
mogelijke teampresta
tie. 

□ 
□ 

Openheid over taak
uitvoering. Het is niet 
bedreigend elkaar eer
lijk te vertellen wat er 
(niet) goed gaat. 

□ 
□ 

De teamleden hebben 
hun 'plaatsjes' gevon
den. 

□ 
□ 

Gericht op de prestatie 
van de hele organisatie. 

□ 
□ 

Openheid, ook vanuit 
het team naar buiten 
toe. Zelf-initiatief. 

□ 
□ 

Passieve groepsleden 
worden gestirnuleerd, 
dominante groepsleden 
worden geremd. De 
teamleden zijn betrok
ken met de gehele or
ganisatie. 

□ 
□ 
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Aspect 6: 
Groepsproces / Besluitvorming 

Start van werkoverleg. 
Groepsp.roces bespre
ken is ongewoon, en 
wordt door een aantal 
leden bepaald. 

□ 
□ 

Aspect 7: 

Er ontstaat een werk
wijze die niet door 
ieder lid wordt geac
cepteerd. Niet iedereen 
doet actief mee in de 
besluitvorming. 

□ 
□ 

Natuurlijke samen
werking, iedereen doet 
actief mee in de be
sluitvorming. Conflic
ten worden besproken 
en opgelost. 

□ 
□ 

Invloed leider / coach bij dagelijkse werkverdeling, probleemoplossen ed. 

I - ■ ■ 
!eider team leider team 

□ □ 
□ □ 

Aspect 8: 
Omgang van bet team met prestaties 

De informatie over de 
prestatie wordt mede
gedeeld. De leiding 
bepaalt doe!. 

□ 
□ 

Overleg over doelen. 
Het team bewaakt 
eigen budget(s) . 

□ 
□ 

-!eider team 

□ 
□ 

Opzetten en meten 
prestatiesturings
systeem. Team doet 
voorstel voor doelen. 

□ 
□ 
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Actieve deelname van 
iedereen is nor-maal, 
net als consensus en 
participatie. De positie 
van het team in de 
(besluitvorming van 
de) organisatie is he I
der. 

□ 
□ 

- I 
leider team 

□ 
□ 

Team probeert op eigen 
initiatief doelen (van de 
organisatie) te verbete
ren. 

□ 
□ 
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BIJLAGE G: ACTIVITEITENSCHEMA'S 

In deze bijlage zal het takenpakket verder worden uitgewerkt en weergegeven worden in activiteitenschema's. 

Activiteiten 'opstellen ojfertes' 

Ingaande informatiestroom 

- klantendossier 
- afspraak met klant 

- afgerond gesprek met klant 
- eventueel bedrijfsbezoek 

- projectgegevens 

- 'Aanvraag van klant, inhoudelijk 
concreet genoeg voor aanbie
ding?' 

- 'Commercieel, technisch / techno
logisch, juridisch interessant? ' 

- aanvraag 'niet-volledig' 

- aanvraag 'volledig' 

- aanbieding 

- inteme mogelijkheden 
- complexiteit en grootte van de 

mogelijke order 
- klantafhankelijke situatie 

- groot risico 
- wens of eis van klant of verkoper 

- 'layout gewenst ofnoodzakelijk' 

Activiteit Uitgaande informatiestroom Verantwoordelijke 

Gesprek Export Manager met klant - reactie klant met Export Manager EM 
- reactie klant met SE 
- reactie klant met agent / vertegen-

woordiger 

~I •_ap_p_o_rt_a_g_e_E_M_a_a_n_S_E ____ ~1- pmj<ctgegovens vi, ,fr,pport,g, 
EM 

I 
Verspreiding afrapportage 1- kopie van de reactie/aanvraag aan SE, SECR 

.... ---------------'· area-manager, EM, IB'er of PM 

Beoordelen van aanvraag - aanvraag 'volledig' of 
- aanvraag 'niet-volledig' 

I 
Afmelden 1- afmelding naar EM / klant 

~-------------~ - bijwerken klantendossier 

Bepalen detail van aanbieding 

Opvoeren in Verkoop lnformatie 
Systeem 

- aanbieding op basis van budget of 
gedetai lleerd 1 

- debiteuren nummer 
- scoringskans 
- verwachte levertijd 

,__ ____________ ...., - betalingszekerheid 

Schatten van leverti jd - verwachte levertijd 

Beslissing over maken layout - ' layout gewenst ofnoodzakelijk' 

~------------...., - ' layout niet nodig, schets voldoende' 

~' A_an_m_a_ke_n_pr_o_~e_c_td_o_s_s_ie_r ___ ~1- projectdossier naar PB 

SG, SE 

SE 

SE 

SE 

PLANNER 

SE 

SE 

1 Een budgetaanbieding is een aanbieding waarbij per slachterij-afdeling een prijs aangeboden wordt, en niet 
per apparaat. De basisprijs bestaat uit een gedeelte Lonen + Materiaal met hier bovenop een percentage voor 
'Verpakking en emballage', uren besteed door 'Systemen' en de overhead ter dekking van de indirecte kosten. 
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lngaande informatiestroom 

- VIS 
- stand~ard prijslijst 

- standaard betalingscondities per 
regio / klant 

- afstemming met FEZ 

- transportwijze 
- verzekeringen 
- standaard per klant / land 
- contact met FEZ 

- concept-offerte 

- overleg SE met IB'er en EM 

- begroting installatie (incl. periode, 
tarief, condities en diensten) van 
IB'er 

- concept-offerte 

- offerte 

- geparafeerde offerte 

- ondertekende offerte 
- begeleidende brief door Export 

Manager 

- reactie van klant 

- concept-order 

Stork PMT B. V. 

Activiteit Uitgaande informatiestroom 

I lnventarisatie 1- basis voor aanbiedingsprijs 

Opstellen betalingscondities - tennijnstaten en betalingscondities 

Opstellen leveringscondities - leveringscondities 
- concept-offerte 

Toevoegen verdere condities - offerte-condities waaronder eigen-
domsvoorbehoud, veiligheidsclausu
le, wharehouse-clausule 

Bepalen van aan te bieden diensten - aanvraag begroting aan IB'er 

lnvoegen begroting installatie cq. - concept-offerte 
diensten 

Controleren en paraferen door - ( aangepaste) offerte 
secretariaat 
(bedragen ootellen) 

Controle en paraferen door SE - geparafeerde offerte 
en/ofSG OOP 

Ondertekenen door sectorhoofd - ondertekende offerte 
Commercie 

Aanbieden aan klant - offerte naar klant 

Onderhandelingen tussen Stork - concept-order 
PMT en klant 

Tekenen en bevestigen van order - orderbevestiging 

Verantwoordelijke 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SECR 

SE / SG 

Sectorhoofd 
OOP 

SECR 

EM 

EM / Sectorhoofd 
OOP 
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Activiteiten 'installatie, offerte-stadium · 

Ingaande informatiestroom 

- aanvraag begroting SE 
- projectgegevens 
- VIS diensten 
- standaard reservering aantal uren 

voor montage per machine 

- planning installatie 
- prognose installatie 

- correctiefactoren 
- offerte-condities 

Activiteit 

Opstellen prognose installatie 

Uitgaande informatiestroom 

- prognose installatie 

Verantwoordelijke 

1B 

Vergelijken prognose met planning - aangepaste prognose 1B 
._ ____________ __, - correctiefactoren 

Doorrekenen en doorgeven aan SE - begroting installatie (incl. periode, 1B 
tarief, condities en diensten) naar SE 

Activiteiten 'instal/atie, order-stadium' 

Ingaande informatiestroom 

- orderbevestiging 
- overleg SE, EM en IB'er 
- aanvraag begroting van SE 
- projectgegevenslijst 

- klantendossier 
- begroting installatie 

- opdracht 'aanmaken IB- en 
moot.map' 

- voorcalculatie installatie 

- montage planning 
- overleg met ODP 
- planning ODP 

- planning monteurs ODP 
- regio van project 
- specifieke kennis van monteurs 
- montage planning 

- 18- en monteursmap 
- on-site voorbereiding 
- situationele omstandigheden 

(balkenplan, lucht, water en elec
tra-aansluitingen) 

Activiteit Uitgaande informatiestroom 

Onderhandelen over kenmerken van - fiat van IB'er over installatie-
installatie kenmerken 

Maken detailvoorbereiding - voorcalculatie installatie 
- montage-planning 
- opdracht 'aanmaken IB-map en 

monteursmap' 

Aanmaken 18-map en monteursmap - IB-map en monteursmap 
- klantendossier 

I 
Afstemmen met ODP 1- aangepaste montage planning 

. . - aangepaste planning ODP 

Toewijzen van monteur aan project - naam monteur voor project 
- planning monteurs ODP 
- montage planning 

Voorbereiden installatie - aangepaste planning 
- planning aan klant 
- 18- en monteursmap 

Verantwoordelijke 

SE 

1B 

1B 

18 

1B 

18 

- overleg 18 en Voortbrenging, om ._I E_x__,p'--e_d_it_ie _________ __.l - 'gereedgemeld en vrijgegeven voor VOORTBRENGING 
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Ingaande informatiestroom 
voortgang te bewaken 

- 'gere~dgemeld en vrijgegeven 
voor transport en produktie' 

- 'materiaal verzonden en ontvan-
gen' 

- monteursmap 
- ervaring en werkinstructies mon-

teur 

- 'machines gemonteerd en aange-
draaid' 

- testresultaten en performance 
- tevredenheid klant 

- getekende protocol 
- discussielijst verdere verplichtin-

gen 
- 18-map 
- rapportage Customer Sales Engi-

neer 

Activiteiten 'productiep/anning' 

Ingaande informatiestroom 

- offerte 

- werkoverleg OOP-team 

- harde orders (finan. OK) 
- conc./adm. order (finan niet OK, 

95%, juridische order) 

- (harde) order 
- capaciteitsbezetting assemblage 

- concept order 

Activiteit 

I Transport 

Montage en installatie bij klant 

Tekenen van protocol 

Overdracht aan ODP 

Activiteit 

Bepalen van langlopende delen 

Prognotiseren scoringskans offerte 

Vastleggen Intern Traject 

Stork PMT B.V. 

Uitgaande informatiestroom 
transport en produktie' 

,- 'materiaal verzonden en ontvangen' 
- transport documenten 

- 'machines gemonteerd en aange-
draaid' 

- tevredenheid klant 
- testresultaten en performance 

- getekend protocol 
- discussielijst verdere verplichtingen 

- bijgewerkte 18-map 
- overgedragen order 

Uitgaande informatiestroom 

- lijst langlopende delen 

- scoringskans (harde orders, 
conc./adm. order) 

- (harde) order I ij st 

.... I o_rd_e_r_1_nt_a_k_e_o_v_e_r1_e_g _____ ~1- capaciteitsplanning 
3 

I 

lnkoop 1- bestelling langlopende delen 
- onderdelen tbv voortbrenging (±6 

...._ ____________ __.,_ weken voor due date) 

Verantwoordelij ke 

IN- en UITVOER 

18 

18 

18 

Verantwoordelijke 

PLANNER 

PLANNER 

PLANNER 

GEZAMENLIJK 

PLANNER 

2 KOOP: Er vindt binnen Stork aansturing plaats op het niveau van de modules, die zich in het magazijn bevin
den. Langlopende delen bevinden zich op voorraad, en zijn daarmee niet te herplannen. Dit wordt toegelaten 
door het minimale kapitaalbeslag die deze onderdelen Ieggen ten opzichte van het totale te investeren kapitaal 
in materialen. 

3 De productrnix is per afdeling verschillend, de werklast is toch bepalend voor iedereen ( de besturing van de 
assemblage is dus toonaangevend voor de andere afdelingen. 
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lngaande informatiestroom 

- strategische overwegingen 
- capaciteitsoverwegingen 

Activiteiten 'secretariaat' 

lngaande informatiestroom 
- inkomende faxen 

- binnenkomende post 
- te verzenden post uit 

- offerte / order van SE 
- bij te voegen documentatie 
- tekeningen 
- fiat sectorhoofd Commercie 
- manuals vanaf archief 

- vluchtgegevens 
- boekingsaanvraag 

- reisdossier 

- ticket 

- planning voor programma door 
SE, IB'er 

- correspondentie 
- inteme memo· s 
- offertes 
- tekeningen 

- klantendossier 

- opdracht van IB'er 
- tekeningen 
- paklijst 

Stork PMT B.V. 

Activiteit Uitgaande informatiestroom Verantwoordelijke 

Nemen van 'make or buy-beslissing' - zelf produceren (technisch / techno- CBG, MGT 
logisch specifieke kennis) 

- 0-series 
- ontwikkeltraject 
- behaalde flexibiliteit, door uitbeste-

den i.p.v. zelf doen (door Voort
brenging bepaald) 

,..A_c_ti_v_it_e_it __________ _, Uitgaande informatiestroom I Kopieren correspondentie 1- kopieen aan betrokken personen 

~-----------~- (mgt, SE, IB, EM, PM) 

Verzorgen en verspreiden post in / - verspreide post in 
uit - verstuurde post uit 

Verzamelen complete gegevens - origineel aan klant 
offerte / order - kopie aan agent 

- kopie in archief 

I Boeken van reizen 1- voorlopige boeking reisbureau 
- reisdossier naar hfd OOP 

Ter accordering brengen van boe- - goedkeuring reisdossier 
king bij hoofd OOP - bevestiging boeking 

I Voorbereiden reis 1- klaarleggen reisbescheiden 
- geld voor verblijf op locatie 

Voorbereiden ontvangst bezoekers - boeking hotel 
- aanwezigheid relatie-geschenken 
- aanwezigheid benodigde video's 

I A<ch;,e,eo 1- klanteodo~;" 

I Opruimen klantendossier 1- klantendossier naar archief 

Maken monteursmappen - monteursmappen 
- exemplaar aan IB'er 
- exemplaar aan monteur 

Verantwoordelijke 
SECR 

SECR 

SE 

SECR 

SECR 

SECR 

SECR 

SE 

SECR 

1B 
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lngaande informatiestroom 

- afrapportages EM over klantbe
zoek 

- aanvraag verlof, ATV, snipperdag 

- bereikbaarheid Export Managers 

- VIS 
- wijzigingen adressen van klanten 

Stork PMT B.V. 

Activiteit Uitgaande informatiestroom 

... I _v_e_rs_p_re_i_d_en-afr-ap_p_o_rta_g_e_s ___ ~,- kopie SE, 18, EM 

Registreren ATV, verlof of vakantie, - overzicht naar coach OOP 
... m_a_k_en_aa_n_w_e_z_ig::..h_e_id_s...;.p_la_n_n_in-'g:;...__~ - aanwezigheidsplanning 

Contact onderhouden met Export 
Managers 

Bijhouden adressenlijst klanten 

- correspondentie naar Export Mana
ger 

- gewijzigde adressen van klanten 

Verantwoordelij ke 

SECR 

SECR 

SE 

SECR 
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