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Abstract 

This report deals with the control and improvement of the processes leading to financial 
reports. The goals of the research are to come up with a control structure for the processes 
and earlier delivery times of the reports by shorter leadtimes. A project control structure is 
proposed and leadtime reduction is achieved by process redesign. 
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Summary 

1 The company 

The final project has been carried out at the Centraal Beheer insurance company. Centraal 
Beheer has its seat in Apeldoorn and employs about 2500 people. The company has three 
divisions which each deal with certain product-market combinations. These divisions are 
backed up by some supporting departments, including the department Economic Staff & 
Services (ES&S). ES&S, where the project has been carried out, is responsible for the 
making of financial reports. Since 1991, Centraal Beheer has been cooperating with the 
Avero insurance company in the AVCB insurance group, which has its seat in Naarden. 
Both partners of the A VCB group operate independantly with separate trade marks on the 
Dutch insurance market. Centraal Beheer cooperates on the international level with three 
foreign companies in the Eureko Holding. Furthermore, the AVCB cooperates closely 
with Zilveren Kruis Verzekeringen and from 1 January 1994 it has obtained a controlling 
interest in Staal Bankiers, within the scope of the All Finance idea. 

2 The assignment 

Centraal Beheer compiles reports for internal and external means. These reports are made 
through cooperation of the three divisions, AVCB Investments, the service departments 
General & Technical Services and Information Services and the department Economic 
Staff & Services (ES&S). The departments provide financial information out of which 
ES&S produces the desired reports. The ES&S executive staff is responsible for the 
realization of the reports. The subdepartment Kaleidoscoop has the responsibility for the 
control and maximization of the processes leading to these reports. 

The financial reports used to cover only the legally obligatory information (insurance 
statements, annual reports and fiscal statements), which was available six months after the 
end of the financial year. Over the past few years, the management of Centraal Beheer 
has felt a growing need for financial information. This need has resulted in a substantial 
increase of the number and the publication frequency of the reports. In addition, for an 
effective use the information should be available for the management as soon as possible. 
Therefore the ES&S executive staff wants to be able to present the desired reports earlier. 
Furthermore, as Centraal Beheer is part of the AVCB group, this group requires some 
reports as well. AVCB also makes increasingly higher demands concerning the delivery 
time and reliability of the reports. 
All these factors have led to a growing need for control of the processes leading to 
financial reports. The problems that have to be faced are: 
1 Lack of available information on the processes. 
2 Laborious planning processes. 
3 Deviations from the plannings. 
4 Delivery periods are too long. 
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Besides, increasing competition forces insurance companies to cut back the costs. Because 
of this, the ES&S executive staff wishes to compile the reports more efficiently . 

In order to resolve the problems mentioned above, the project is based on the following 
objectives: 
1 Obtaining more reliability in meeting the agreed deadlines for the concern reports. 
2 Reducing the throughput time of the processes leading to the reports. 
3 Gaining more efficiency in the execution of the processes. 

The assignment is formulated as follows: 
Devise a logistic controlling structure for the processes leading to the reports and make 
some suggestions about an increase in the efficiency and a reduction in the throughput 
time of these processes. 

3 Structure of the project 

The project can be split up into the following five steps: 

1 Describe the present situation 
2 Determine which demands are made to the project situation 
3 Problem analysis 
4 Devise a logistic controlling concept for the project situation. This step is 

subdivided in two parts: 
1 Define the logistic characteristics of the project situation 
2 Devise on the basis of these characteristics a controlling concept which 

allows the logistic control of the processes. 
5 Examine a process that does not meet the requirements and find out if 

improvements in throughput time and efficiency are possible. This step 
incorporates tbe following steps: 
1 Describe the process in detail. 
2 Analyse the process. 
3 Make suggestions for the improvement of this process using the analysis. 

Figure 1 represents the structure of the project in diagram form. 

4 Present situation 

The data processing for the purpose of the financial reports can be subdivided into three 
parts: 
1 
2 
3 

Summary 

Making the operational entries : the operational processes. 
Closing a period and processing the financial data: the closing processes. 
Compiling the reports: the reporting processes. 

111 Ccntraal Bchccr ES&D 



present situation desired situation i 
I 

step 1 step 2 I 
/_ \ 

' . . . 
' '-- •. 

A. \ 

' I \ -
analysis 

step 3 

J L 
control 

step 4 

J l 
improvement 

step 5 

figure 1: structure of the project 

Operational processes 
The company makes operating expenses. These costs are entered centrally and decentrally 
in information systems. The mutations caused by the insurance and investment processes 
are registered in decentral information systems. 

Closing processes 
Before a report can be compiled, the financial data have to be processed. This happens 
during the closing processes. There are two kinds of closing processes: 
1 Closing of the months January, February, April, May, July, August, October and 

November. In these months the closing processes only involve the cost allocation. 
Further, all departments present overviews of the number of staff and of the sales 
during the month concerned. 

2 Closing of the months March, June, September and December. In addition to the 
activities mentioned under 1, the results are determined and the balance sheets are 
drawn up. 

Reporting processes 
By means of the data that the departments present, ES&S compiles the desired reports. 
ES&S combines the data. In combining the data, ES&S transfers the larger part of the 
data manually and it makes comparisons in order to check the internal coherence of the 
data. By means of Lotus or WordPerfect the reports are eventually produced. The 
financial reports are intended for: 
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1 AVCB 
2 External customers 
3 Internal customers 

Figure 2 shows the process of the monthly cost allocation. 

5 Requirements 

Delivery periods 
Once a year A VCB lets ES&S know which reports have to be finished on which 
date. The ES&S executive staff feels that it is important to respect the agreed 
delivery periods. In the future AVCB wants to advance the delivery periods of the 
reports. The Centraal Beheer management receives reports that are used for 
directing the departments for which it has responsibility. These clients need a short 
delivery period, so that they dispose of management-information in time. The 
monthly cost reports have to be finished within six days after the end of the 
month. 

Control 
The planning processes that are currently used take too much time. The ES&S 
executive staff wants to introduce a control structure which makes the automatic 
drawing up of the plannings possible. 

6 Problem analysis 

The problems can be split up into two main problems: 
1 The delivery periods are too long. 
2 There are problems concerning the process control. 

Delivery periods 
The following can be said about the delivery periods: 

Quarterly and annual reports: 
The internal delivery period of the annual and quarterly reports is equal to the delivery 
period that AVCB desires. Any deviation from the process causes a failure in meeting the 
AVCB deadlines'. Besides, the quarterly reports are used in drawing up the strategic 
plans, the budget and the estimates. Advanced delivery periods will make these plans and 
estimates more realistic. 

Monthly reports: 
The objective for the monthly internal cost allocation is that the data on the month 
concerned must be available on the 5th working day of the next month. In the current 
situation the information is available on the 13th working day of the next month. For 
these reports it is important that, in order to achieve the objective, the delivery periods 
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Legend: 

actnr description 

1 Close Credis and comile costreports by ES&S. 
2 Correct costreports and determine the costs of balance by all departments. 
3 Compile definite primary costreports by ES&S. 

figure 2: 

4 Determine the costs of accomodation by G&TS. 
5 Determine the costs of Information Services by IS. 
6 Determine the costs of staff by ES&S. 
7 Determine the mutual charges by the departments. 
8 Compile defintive costreports by all departments. 

monthly cost allocation process 

are advanced. 

Other reports: 
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At this moment it is not necessary to advance the delivery periods of the other reports. 

On the basis of these facts the conclusion can be drawn that the delivery periods of the 
monthly cost allocation, the quarterly balance sheets and the quarterly reports are too 
long. 

Control 
Originally, no demands on shorter delivery periods were made. The planning of the 
reporting processes only involved some delivery dates for data which certain departments 
had to present to other departments. These deliveries resulted eventually in the desired 
reports. Now that a shorter delivery period is demanded, the old plannings are not 
relevant anymore: data have to be available earlier or the processing time has to be 
shortened. It is hardly possible to dispose of the data sooner, because of the fact that a 
large number of data relating to a certain period are only available at the end of that 
period. Further can be said that it may be unclear which processes result in the relevant 
data and which data must be related to each other. There is a lack of insight into the 
processes that lead to certain data components. These factors make it impossible to 
determine which data can or cannot be delivered earlier. Consequently, trying to get a 
complete insight into all the data leads to loss of time during planning. 

8 Solution 

In order to resolve the actual problems, the following procedure will be followed: firstly, 
a control structure will be devised that will also create an insight into the processes that 
have to be improved. On the basis of this structure we can identify the bottlenecks that 
caused the failure in meeting the delivery periods. 

Control structure 
The research situation has a project structure. In order to let ES&S carry out the control 
of the processes, the activities that must be executed and the internal relations between 
these activities have to be determined, after which networks can be drawn up. These 
networks are introduced in a project planning list and eventually the processes that must 
be followed can be planned. The plannings contain information about the delivery periods 
of data components which certain departments send to other departments. Thus, the 
plannings control the coordination between the departments. The departments determine 
the delivery periods by mutual agreement and they gear their activities to one another on 
the basis of the plannings. Figure 3 shows schematically the procedure that should be 
followed. 

Improvements to the cost allocation process 

The throughput time of the cost allocation process is too long. The bottlenecks in the 
process can be identified on the basis of the network that has been drawn up for the 
planning (see figure 2). In order to shorten the throughput time of the process, the 
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figure 3: working model in drawing up the network 

following improvements can be carried out and thus the demanded delivery periods will 
be respected. 

1 By allocating on the basis of rates/tariffs, the sequential order of the activities 3 ,5 
and 7 disappear in the cost allocation process. This brings about a substantial 
reduction in throughput time. 

2 Transferring the data between departments via the ledger system saves the time 
spent in typing. This means that less time can be spent in activity 8 and that 
activity 3 can be left out of the process. 

3 It is possible to dispose of the data relating to the internal allocations within 4 days 
after the end of the month and to process them in the ledger. 

The cost allocation process can then be carried out according to the network shown in 

Summary Vlll Centraal Beheer ES&D 



figure 4. 

NETWORK MONTHLY COSTALLOCATION 

Pri ..... 
2 14 I 

l 
3 I 

2 I~ Inv. 
3 I 

2 1[47 -- I 3 

Compuiioo 2 

It!] 
Ga.TS 

IS 

figure 4: 

Summary 

3 

2 

1t!J 3 

I 2 

I~ 3 

3 14 I 
I I 2 I 

I 
2 4 

lime in workdays 

Legend: 

actnr description 

1 Close Credis and comile costreports by ES&S. 
2 Correct costreports and detennine the costs of balance by all departments. 
3 Determine the mutual charges by all departments. 
4 Compile defintive costreports by all departments. 

network improved allocation process 
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Conclusions 

The clients determine the delivery periods for the reports. The reports cannot be compiled 
until the end of the reporting period. This means that the throughput times of the 
processes determine whether the delivery requirements can be met or not. 
Conclusion: Delivery requirements can only be met if the throughput times of the 
processes are shorter than the demanded delivery periods. 

For the control of the processes succesful use has been made of project control. 
Conclusion: Controlling the reporting processes is possible by using the principles of 
project control and a project planning list. 

By laying down networks of the processes that must be controlled, it is possible to 
identify the bottlenecks in the processes by means of the critical path method. The 
improvements of the processes can then be directly aimed at these bottlenecks. 
Conclusion: In this situation network planning makes it possible to indicate the 
improvements that have to be implemented in the process in order to meet the delivery 
periods. 

If, basically, the following improvements in the cost allocation process are carried out, 
the objective on the throughput time can be fulfilled: 
1 The possibilities that information technology offers must be exploited, so that 

registered data can be processed further without "manual" data transfers. This 
brings about a reduction in throughput time and an increase of efficiency. 
Furthermore, the quality of the process will be graded up, because of the fact that 
the chance of mistakes in data transfers is reduced and that the data are more 
accessible for providing management-information by means of Data-Warehouse, 
which is in the making. 

2 The altering insights in business economics (allocating on the basis of tariffs/rates 
instead of on the basis of real costs) must be incorporated, so that the data for the 
purpose of internal allocation are available earlier and the sequential order of 
allocation disappears. 

Conclusion: Information technology and business economics offer in this situation 
possibilities for the fulfilment of the logistic requirements. 
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Hoof dstuk 1 InleidinK 

1. 1 Bedrij f sbeschrij ving 

1.1.1 Centraal Beheer 

Het afstudeeronderzoek vindt plaats bij de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. 
Deze verzekeringsmaatschappij is gevestigd te Apeldoorn en er werken ongeveer 2500 
mensen. Centraal Beheer is de laatste jaren vooral bekend geworden door de opvallende 
reclamespotjes. Samen met de verzekeringsmaatschappij A vero vormt Centraal Beheer 
sinds 1991 de verzekeringsgroep AVCB, welke gevestigd is in Naarden. De beide 
onderdelen van de A VCB-groep opereren zelfstandig met eigen merknamen op de 
Nederlandse verzekeringsmarkt. Internationale samenwerking vindt plaats met een drietal 
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen in de Holding 'Eureko'. 
Daarnaast werkt de AVCB-groep nauw samen met Zilveren Kruis Verzekeringen en heeft 
per 1 januari 1994, in bet kader van de All Finance gedachte, een meerderheidsbelang 
verkregen in Staal Bankiers. 

1.1.2 Organisatorische structuur 

Centraal Beheer is georganiseerd volgens een divisiestructuur. De divisies opereren 
zelfstandig in bepaalde produkt-marktcombinaties. Centraal Beheer kent de volgende drie 
divisies: 

1 Divisie Particulieren. 
De divisie Particulieren opereert op de particuliere markt. In deze markt worden schade
en levensverzekeringen verkocht. De divisie is intern opgebouwd uit een aantal 

branchegroepen. 
2 Divisie Pensioenen. 

De divisie Pensioenen verkoopt pensioen, arbeidsongeschiktheids- en 
levensverzekeringen op de zakelijke markt. Intern is deze divisie opgedeeld in vier 
Business-Units. 

3 Divisie Bedrijven. 
De divisie Bedrijven verkoopt schadeverzekeringen op de zakelijke markt. Deze 
divisie is opgebouwd uit een aantal branches. 

De divisies hebben naast afdelingen die zich bezighouden met de produkten ook eigen 
stafafdelingen (o.a. financien, automatisering en personeelszaken). Iedere divisie heeft een 
eigen directie. 

Het beleggen van de aan de divisies toevertrouwde financiele middelen wordt gedaan door 
bet directoraat Beleggingen. Dit directoraat is begin 1994 samengevoegd met A vero 
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Beleggingen en beet A VCB Beleggingen. A VCB Beleggingen belegt de financiele 
middelen van de gebele AVCB-groep. 

Naast de divisies, zijn er ook enkele centrale staven en diensten bij Centraal Bebeer: 
Facilitair Bedrijf (FB) 
Centrale Personeelsdienst (CPD) 
lnteme Accountantsdienst (IAD) 
Information Services (IS) 
Bestuurssecretariaat en Juridiscbe Zaken 
Public Relations (PR) 
Concemactuariaat 
Economiscbe Staf en Diensten (ES&D) 

Zie bet organogram van Centraal Bebeer in figuur 1.1. 

AVCB-groep 

Centraal 
Beheer 

Staven en diensten 

ES&D IS 

FB Secr/Jur.zn. 

CPD PR 

IAD Cone. act. 

Figuur 1.1 Organogram Centraal Bebeer 

AVCB 
Beleggingen 

Divisies 

Pensioenen 

Bedrijven 

Particulieren 

N aast de biervoor beschreven organisatoriscbe structuur, is er ook sprake van een 
juridiscbe structuur. Juridiscb gezien bestaat Centraal Bebeer uit een aantal 
werkmaatscbappijen. De belangrijkste zijn: CB Pensioenverzekering N. V., CB Leven 
N. V., CB Scbadeverzekering N. V. en CB Holding N. V. Deze indeling komt niet overeen 
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met de organisatorische structuur van Centraal Beheer. De werkzaamheden van de divisie 
Particulieren hebben bijvoorbeeld invloed op het resultaat van alle hierboven genoemde 
werkmaatschappijen. 

Het afstudeeronderzoek vindt plaats in opdracht van de afdeling ES&D. Deze afdeling is 
onder andere verantwoordelijk voor de financiele rapportages die door Centraal Beheer 
Concern worden verricht. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de afdeling ES&D. 

1.2 Economische Staf en Diensten (ES&D) 

De staf van ES&D is verantwoordelijk voor de volgende concerntaken: 
het verzorgen van de concern-grootboekadministratie; 
het verrichten van externe verslaggeving; 
het verzorgen van verslaggeving naar de hoof ddirectie en de Raad van Bestuur van 
AVCB; 
concern control; 
financial control en 
fiscale zaken. 

Daarnaast verleent ES&D operationele administratieve diensten: 
het geldverkeer tussen Centraal Beheer en de banken (intern wordt er gewerkt met 
een eigen rekening-courantsysteem en voor Centraal Beheer als gebeel zijn er 
rekeningen bij enkele banken); 
het bebeer van financiele concernsystemen (waaronder het grootboek Generaal en 
bet crediteuren informatiesysteem Credis) en 
de financiele administratie van de stafdiensten (met uitzondering van IS en FB). 

ES&D heeft ongeveer 35 mensen in dienst. Voor het uitvoeren van deze taken en diensten 
bestaan de volgende afdelingen: Staf, Operationele Administratieve Dienstverlening, 
Informatica & Automatisering. Daarnaast is bij ES&D onlangs bet team Kaleidoskoop 
opgericht dat diensten voor alle organisatie-onderdelen op het gebied van de 
informatievoorziening verricht. De diensten van Kaleidoskoop bestaan uit: 

het optimaliseren van bedrijfsprocessen; 
het plannen en besturen van verslaggevingsprocessen; 
het opzetten van een Data Warehouse en 
het ontwikkelen van een Management Control Systeem. 

De staf is opgebouwd uit de onderafdelingen Financial Control, Concern Control en 
Fiscale Zaken. De afdeling Operationele Administratieve Dienstverlening bestaat uit de 
onderafdelingen Operationeel Geldverkeer, Stafadministratie en Gebruikers Systeem 
Beheer. Zie biervoor bet organogram van ES&D in figuur 1.2. 
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Figuur 1.2 Organogram ES&D 

1.3 Probleemschets 

Centraal Beheer (CB) maakt voor zijn inteme en exteme verslaglegging een aantal 
rapportages. Deze rapportages komen tot stand door samenwerking tussen de divisies, 
A VCB Beleggingen, de stafdiensten Facilitair Bedrijf en Infonnation Services en de 
afdeling Economische Staf en Diensten (ES&D). De bedrijfsonderdelen leveren financiele 
infonnatie en ES&D verwerkt deze tot de gewenste rapportages. Hierbij is de staf van 
ES&D verantwoordelijk voor de uitvoering. Kaleidoskoop is verantwoordelijk voor de 
besturing en optimalisatie van de processen die leiden tot deze rapportages. 

In het verleden beperkten de financiele rapportages zich tot de wettelijk verplichte 
verslaglegging (WTV-staten, jaarverslagen en fiscale staten), welke een half jaar na 
afloop van een boekjaar geleverd konden worden. De laatste jaren is bij het management 
van Centraal Beheer de behoefte aan financiele infonnatie gegroeid. Deze behoefte heeft 
ertoe gele1d dat het aantal rapportages en de verschijningsfrequentie van rapportages 
aanzienlijk is toegenomen. Daarbij komt dat de infonnatie voor een effectief gebruik zo 
spoedig mogelijk voor het management beschikbaar moet zijn. De directie van ES&D wil 
daarom in staat zijn de financiele rapportages sneller te leveren. Daamaast geldt dat 
Centraal Beheer onderdeel is van de A VCB-groep en CB moet daarom een aantal 
rapportages leveren aan de groep. Ook AVCB stelt steeds hogere eisen aan levertijd en 
leverbetrouwbaarheid van de rapportages. 
Tengevolge hiervan is de behoefte aan beheersing van de processen die leiden tot de 
financiele rapportages gegroeid. De problemen waannee men geconfronteerd wordt zijn: 
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1 Weinig inf onnatie beschikbaar over de processen 
2 Moeizame planningsprocessen 
3 Afwijkingen ten opzichte van planningen 
4 Levertijden van de rapportages zijn langer dan gewenst. 

Daamaast geldt voor verzekingsmaatschappijen dat door groter wordende concurrentie de 
noodzaak is ontstaan om kosten te besparen. Hierdoor bestaat bij de directie van ES&D 
de behoefte om de rapportages met een hogere efficiency samen te stellen. 

1.4 Opdrachtformulering 

Om voor de hierboven geschetste problemen een oplossing te bieden, zijn de volgende 
doelstellingen gefonnuleerd: 

1 Het verkrijgen van meer betrouwbaarheid in het halen van de afgesproken 
levertijden van de concernrapportages. 

2 Het verkorten van de doorlooptijden van de processen die leiden tot de 
rapportages. 

3 Het verhogen van de efficiency bij de uitvoering van de processen. 

De opdrachtfonnulering luidt als volgt: 

Ontwerp een logistieke beheersingsstructuur voor de processen die leiden tot de 
rapportages en doe voorstellen voor doorlooptijdverkorting en efficiencyverbeteringen van 
deze processen. 

1.5 Plan van aanpak 

Het onderzoek is opgebouwd uit de volgende 5 stappen: 

1 Breng de huidige situatie in kaart. 
Deze stap heeft betrekking op het: 
- bepalen welke produkten worden gemaakt. 
- bepalen wat de afnemers van de produkten zijn. 
- bepalen welke processen worden uitgevoerd. 
- bepalen op welke wijze de beheersing plaatsvindt. 

2 Bepaal welke eisen aan de onderzoekssituatie gesteld worden. 
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3 Probleemanalyse. 
Vergelijk de huidige situatie met de gestelde eisen en bepaal de oorzaken van de 
genoemde problemen. 

4 Ontwerp een logistiek beheersingsconcept voor de onderzoekssituatie. 
Dit gedeelte bestaat uit de volgende stappen: 
1 Bepaal de logistieke kenmerken van de onderzoekssituatie. 
2 Ontwerp aan de hand van deze kenmerken een beheersingsconcept, 

waarmee de logistieke beheersing van de processen plaats kan vinden. 

5 Onderzoek van een proces dat niet aan de gestelde eisen voldoet, welke 
verbeteringen mogelijk zijn op bet gebied van doorlooptijd en efficiency. Hiervoor 
worden de volgende deelstappen onderscheiden: 
1 Maak een gedetailleerde beschrijving van bet proces. 
2 Analyseer bet proces. 
3 Formuleer, naar aanleiding van de analyse, verbeteringsvoorstellen voor dit 

proces. 

In figuur 1 . 3 is bet plan van aanpak schematisch weergegeven. 

'ist' situatie 'sol!' situatie 

stap 1 slap 2 
. 

/ . . -. .· ,, ... -~ ,_ r' _, . ----: , , 

I 

Analyse 

I 
stap 3 

J1 

I 
beheersing 

slap 4 

H 
verbetering 

slap 5 

Figuur 1.3 plan van aanpak 

ad 1: 
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De gegevens ten behoeve van de eerste stap worden verzameld door het houden van 
interviews met de concemplanner, en operationele medewerkers, het bestuderen van 
planningen het bijwonen van overlegbijeenkomsten. 

ad 2: 
De gestelde eisen worden aangegeven door de opdrachtgever. 

ad 5: 
Voor het maken van de procesbeschrijving wordt gebruik gemaakt van de · volgende 
hulpmiddelen: 
1 workshops met betrokken functionarissen 
2 interviews met uitvoerende medewerkers 
3 het bestuderen van handleidingen. 
Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van door betrokken functionarissen aangegeven 
knelpunten. 

De eerste drie stappen worden beschreven in hoofstuk 2 van dit verslag. Stap vier wordt 
besproken in hoofdstuk 3. De vijfde stap wordt beschreven in hoofdstuk 4. Tenslotte 
zullen in hoof dstuk 5 conclusies getrokken worden en aanbevelingen gedaan worden naar 
aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 
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Hoof dstuk 2 Huidige situatie en probleemanalyse 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de onderzoekssituatie teneinde 
inzicht in de op te lossen problemen te krijgen. In de volgende paragrafen wordt allereerst 
ingegaan op de rapportages die verricht worden, de afnemers aan wie de rapportages 
worden geleverd en de door hen gewenste levertijden, het uit te voeren proces en de 
beheersing van het proces. Daarna zullen de problemen die in het vorige hoofdstuk 
beschreven zijn, geanalyseerd worden. 

2.2 De produkten 

In het onderstaande overzicht staan de rapportages vermeld die betrekking hebben op een 
bepaald jaar of een gedeelte daarvan. Per rapportage staat, indien van toepassing, 
aangegeven welke periode boekhoudkundig afgesloten moet worden (leveren na) en wordt 
de vereiste leverdatum vermeld. 

RAPPORTAGE LEVEREN NA DATUM 

Ondernemingsplan 01-08 

Budgetplan 10-11 

Maandrapportage januari afsluiting januari 14-02 

Maandrapportage februari afsluiting februari 14-03 

Maandrapportage maart afsluiting maart 18-04 
Eerste kwartaalrapportage afsluiting maart 22-04 
Eerste raming 22-04 

Maandrapportage april afsluiting april 16-05 

Maandrapportage mei afsluiting mei 13-06 

Maandrapportage juni afsluiting juni 14-07 
Tweede kwartaalrapportage afsluiting juni 22-07 
Tweede raming 22-07 
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Maandrapportage juli 

Maandrapportage augustus 

Maandrapportage september 
Derde kwartaalrapportage 
Derde raming 

Maandrapportage oktober 

Maandrapportage november 

Maandrapportage december 
Vierde raming 
Voorl. vierde kw. rapportage 
Vierde kwartaalrapportage 
Aanvullende jaargegevens 
WTV-staten 
J aarverslagen 
Fiscale staten 

afsluiting juli 

afsluiting augustus 

af sluiting september 
afsluiting september 

afsluiting oktober 

afsluiting november 

afsluiting december 

af sluiting december 
af sluiting december 
afsluiting december 
afsluiting december 
afsluiting december 
afsluiting december 

12-08 

14-09 

14-10 
21-10 

14-11 

12-12 

21-01 
12-01 
21-02 
23-02 
23-02 
30-06 
30-06 

21-10 

Het ondememingsplan, het budgetplan en de ramingen zijn ex-ante rapportages. Deze 
rapportages worden gebaseerd op historische gegevens en verwachtingen voor de 
toekomst. Voor het ondememingsplan geldt dat de verwachte financiele situatie voor de 
komende drie jaar wordt opgesteld, bij het budgetplan de verwachte financiele situatie 
voor het komende jaar en bij de ramingen wordt de verwachte financiele situatie voor het 
lopende jaar opgesteld. 
De ramingen per kwartaal worden gebaseerd op: 
-budgetten van het betreffende jaar en eerdere ramingen in dat jaar 
-inschattingen betreffende resterende periode 
-realisaties tot het moment van raming. 

De andere rapportages (maandrapportages, kwartaalrapportages, jaarverslagen, fiscale 
staten en WTV-staten) zijn ex-post rapportages over de betreffende verslagperiode. Deze 
rapportages kunnen verricht worden nadat een periode is af gesloten en de financiele 
gegevens zijn verwerkt. 

De maandrapportage bestaat uit een inteme kostenrapportage en een rapportage naar 
A VCB en de hoofddirectie van de verkopen en de personeelsaantallen. 
De kwartaalrapportage bestaat uit balansen en resultatenrekeningen per werkmaatschappij 
en organisatorische eenheid. 
Jaarverslagen zijn de financiele jaarrekeningen van de bij Centraal Beheer horende 
werkmaatschappijen. 
WTV-staten (WTV = Wet Toezicht Verzekeringswezen) worden opgesteld voor de 
werkmaatschappijen Centraal Beheer Leven, Schade en Pensioenen. De WTV -staten 
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bevatten naast een aangepaste balans en resultatenrekening ook verzekeringstechnische 
informatie. 
Met de fiscale staten wordt aangifte gedaan van de vennootsschapsbelasting. De 
levertijden hiervan worden in overleg met de belastingdienst vastgesteld. 

2.3 De afnemers 

De financiele rapportages worden gemaakt voor de volgende drie categorieen afnemers: 

1 AVCB 
Centraal Beheer is een onderdeel van de A VCB-groep en de rapportages maken 
deel uit van de verantwoordings- en stuurinf ormatie die de groep van haar 
onderdelen wil hebben. Daarnaast verwerkt A VCB bepaalde rapportages tot 
(wettelijk verplichte) rapportages. De eisen die AVCB stelt aan de rapportages wat 
betreft leverdatum en vorm, worden vastgelegd in een handleiding die wordt 
doorgegeven aan ES&D. Deze handleiding (reporting Manual) wordt eenmaal per 
jaar opgesteld door de afdeling Finance en Control van A VCB. In de Reporting 
Manual staat aangegeven wanneer welke rapportages geleverd moeten worden. De 
directie van ES&D vindt het belangrijk om aan deze levertijden te voldoen. De 
levertijden uit de Reporting Manual zijn opgenomen in bijlage 1. Daamaast geldt 
dat AVCB in de toekomst vroegere levertijden gaat vragen. In de huidige situatie 
is Centraal Beheer niet in staat om de levertijden te vervroegen. 

2 Exteme afnemers 
De onder Centraal Beheer vallende juridische eenheden zijn verplicht rapportages 
te leveren aan de volgende instanties: Kamer van Koophandel, Verzekeringskamer, 
CBS en de belastingdienst. Enkele hiervan worden ook aan andere 
geinteresseerden beschikbaar gesteld. De leverdata van deze rapportages zijn 
wettelijk vastgesteld. Voor de rapportages aan exteme afnemers geldt dat zowel de 
WTV-staten als de jaarverslagen binnen 6 maanden na afloop van een jaar 
geleverd moeten worden. 

3 Inteme afnemers 
Het management van Centraal Beheer ontvangt rapportages ter sturing van de 
onder hen vallende bedrijfsonderdelen. Deze afnemers hebben behoefte aan snelle 
levering van de rapportages, zodat zij tijdig over stuurinformatie beschikken. 
ES&D vervult een coordinerende functie bij het opstellen van de rapportages ten 
behoeve van de bedrijfsonderdelen. Voor de inteme rapportages geldt dat het 
management van Centraal Beheer uitspraken doet over de gewenste levertijden van 
deze rapportages. Voor de inteme kostenrapportage is deze gesteld op vijf 
werkdagen na afloop van een periode (maand). 
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2.4 Het proces 

Het gegevensverwerkende proces ten behoeve van de financiele rapportages is te verdelen 
in de volgende drie deelprocessen: 
1 Het verrichten van de operationele boekingen: de operationele processen. 
2 Het afsluiten van een periode en het verwerken van de financiele gegevens: de 

afsluitprocessen. 
3 Het opstellen van de rapportages: de rapportageprocessen. 

2.4.1 Operationele processen 

Tijdens de bedrijfsuitoefening worden kosten gemaakt. Deze kosten worden centraal en 
decentraal ingevoerd in informatiesystemen. De volgende boekingen worden verricht ten 
behoeve van de bedrijfskosten: 

Exteme facturen worden door alle bedrijfsonderdelen geboekt in Credis 
( crediteuren inf ormatiesysteem). 
De salarisadministratie vindt door de CPD plaats in PARIS (personeels 
administratie-, registratie- en inf ormatiesysteem). 
Declaraties worden door de bedrijfsonderdelen geboekt in Declis (declaraties 
inf ormatie systeem). 
De investeringsadministratie vindt plaats in het boekhoudpakket Exact. De 
investeringsadministratie wordt beheerd door ES&D. 
De inkopen worden apart geregistreerd door het Facilitair Bedrijf. 

De mutaties ten gevolge van de verzekerings- en beleggingsprocessen worden 
geregistreerd in decentrale inf ormatiesystemen. 

2.4.2 Afsluitprocessen 

Vooraf gaand aan een rapportage moeten de financiele gegevens verwerkt worden. 
Verwerking vindt plaats in de afsluitprocessen. Er zijn twee soorten afsluitprocessen te 
onderscheiden: 

1 Afsluiting maanden januari, februari, april, mei, juli, augustus, oktober en 
november. In deze maanden beperkt het afsluitproces zich tot het verdelen van de 
kosten. Daamaast verstrekt ieder bedrijfsonderdeel overzichten van het aantal 
medewerkers en van de verkopen van de betreffende maand. 

2 Afsluiting maanden maart, juni, september en december. Naast de onder 1 
vallende activiteiten worden de resultaten bepaald en balansen opgesteld. 
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Ad 1: 
Maandelijks worden de kostenverdelingen gemaakt. De kosten bestaan uit primaire kosten 
(kosten die rechtstreeks op een kostenplaats (afdeling) worden geboekt) en doorbelaste 
kosten (kosten die door een bedrijfsonderdeel bij een ander bedrijfsonderdeel in rekening 
worden gebracht). De primaire kosten worden geregistreerd in de eerder genoemde 
inf ormatiesystemen ten behoeve van de bedrijfskosten. Eenmaal per maand worden de 
geregistreerde kosten geboekt in bet grootboek (Generaal). Deze boeking vindt plaats door 
middel van interfaces tussen deze informatiesystemen en Generaal of door handmatige 
boekingen. Nadat alle gegevens beschikbaar zijn in bet grootboek, wordt hiervan een 
overzicht opgesteld. Hierop kunnen de bedrijfsonderdelen, indien nodig, 
correctieboekingen laten verrichten en balansposten opgeven. De balansposten hebben 
betrekking op reeds geboekte kosten ten behoeve van een latere periode of kosten voor de 
afgesloten periode die nog niet geboekt zijn. Nadat deze zijn verwerkt, ontstaan de 
definitieve primaire kosten. 
De doorbelaste kosten zijn bet gevolg van inteme dienstverlening en worden door de 
bedrijfsonderdelen na afloop van elke maand aan elkaar doorbelast. 

De primaire kosten verrekend met de doorbelaste kosten vormen de definitieve kosten per 
bedrijfsonderdeel. Deze kosten worden verder toegerekend aan afdelingen, branches of 
business-units, produkten en werkmaatschappijen. Na deze toerekening is bet 
kostenverdeelproces af gerond. 

leder bedrijfsonderdeel stelt maandelijks een kostenverdeling op voor het eigen 
bedrijfsonderdeel. De werkwijze verschilt per bedrijfsonderdeel. Het globale proces wordt 
in figuur 2.1 weergegeven. De processen per bedrijfsonderdeel zijn beschreven in bijlage 
2 t/m 7. 
Het kostenverdelingsproces wordt opgestart wanneer het laatste bronsysteem wordt 
doorgekoppeld naar Generaal (Credis, vier werkdagen voor bet einde van een maand) en 
is gereed op de dertiende werkdag van de volgende maand. De doorlooptijd bedraagt 17 
werkdagen. Op dit proces wordt in bet volgende hoofdstuk verder ingegaan. 

Ad 2: 
Ten behoeve van deze afsluiting worden behalve de kostenregistraties ook de registraties 
van de verzekerings- en beleggingsprocessen geboekt in bet grootboek. Hiervoor worden 
interfaces gebruikt en worden gegevens on-line ingevoerd in Generaal. Naast de 
maandelijkse kostenverdeling, worden de resultaten bepaald. Hiertoe worden 
beleggingsopbrengsten naar divisies en werkmaatschappijen toegerekend en daama worden 
deelgrootboeken opgesteld. 
Kosten- en resultatenverdelingen worden in bet grootboek verwerkt door middel van 
deelgrootboeken die door beleggingen, particulieren, pensioenen en bedrijven worden 
opgesteld. Dit proces wordt opgestart na afloop van elk kwartaal. 

De afsluitprocessen worden uitgevoerd door de bedrijfsonderdelen. De gegevensprodukten 
hiervan worden op de volgende manieren beschikbaar gesteld aan ES&D: 
1 boekingen in het grootboek 
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2 aanlevering van Lotus-modellen aan ES&D (op papier en diskette) 
3 aanlevering van overige gegevens op papier 

2.4.3 Rapportageprocessen 

Met behulp van de gegevensprodukten die door de bedrijfsonderdelen worden geleverd, 
worden door ES&D de gewenste rapportages opgesteld. ES&D voegt de gegevens samen. 
Bij het samenvoegen worden gegevens voor een groot gedeelte handmatig overgezet en 
vinden vergelijkingen plaats om de gegevens op onderlinge samenhang te controleren. 
Met behulp van Lotus of Word Perfect worden tenslotte de rapportages opgesteld. 
K wartaalrapportages zijn zes dagen na de eerste en vier dagen na de laatste levering van 
de bedrijfsonderdelen gereed voor de drukker (ten behoeve van de inteme rapportage) en 
voor AVCB. In deze tijd vindt ook de accountantscontrole plaats. Zie figuur 2.2 voor de 
weergave van bet totale proces. Het aantal werkdagen is gebaseerd op de planning van bet 
tweede kwartaal van 1994. 

Recente ontwikkelingen 

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Data Warehouse . Dit Data 
Warehouse zal gebruikt worden om: 
1 standaardrapportages geautomatiseerd te verrichten 
2 ad-hoc rapportages op te stellen 
3 analyses uit te voeren. 

Om deze functies uit te voeren zullen enerzijds brongegevens ingeladen moeten worden in 
het Data Warehouse en anderzijds applicaties gebouwd moeten worden om de 
brongegevens te verwerken tot de gewenste rapportages. De rapportageprocessen van 
ES&D zullen met behulp van het Data Warehouse uitgevoerd worden. Daamaast wordt 
bet Data Warehouse beschikbaar gesteld aan de bedrijfsonderdelen. Het management kan 
dit gebruiken als Management Informatie Systeem. De gebruiker kan naar eigen behoefte 
rapportages opstellen en analyses uitvoeren. 
De consequenties hiervan voor de hierboven beschreven processen zijn: 

1 De produkten van de af sluitprocessen zullen als brongegevens in het Data 
Warehouse opgenomen moeten worden. Dit betekent dat de gegevens zoveel 
mogelijk in bet grootboek verwerkt moeten worden. 

2 De rapportage-elementen moeten herleid worden naar gegevens in bet grootboek. 
Deze gegevens zijn de gegevensprodukten van de afsluitprocessen. 

Er ontstaat hierdoor een duidelijke scheiding tussen de afsluitprocessen en de 
rapportageprocessen. De rapportages kunnen automatisch samengesteld worden als de 
afsluitprocessen zijn uitgevoerd en de gegevens zijn doorgekoppeld naar bet Data 
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figuur 2.2 kwartaalrapportage 

Warehouse. De rapportages worden opgesteld volgens het principe van het 'paperless 
office' (zie figuur 2.3). De logistieke beheersing zal hierdoor voomamelijk op de 
afsluitprocessen gericht kunnen worden. 
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informaticsystemen 

figuur 2.3 Data Warehouse 

2.5 De huidige beheersing van de processen 

Planning 
Voordat een rapportageproces opgestart wordt, wordt een concemplanning opgesteld. 
Deze planning bevat informatie over (1) welke gegevens, (2) door welk bedrijfsonderdeel, 
(3) aan welk bedrijfsonderdeel, (4) wanneer geleverd moeten worden. De concemplanning 
komt als volgt tot stand: Door de concemplanner van ES&D wordt aan de hand van oude 
planningen en door de afnemers gewenste levertijden een voorlopige planning opgesteld. 
De voorlopige planning wordt afgestemd met coordinatoren van de betrokken 
bedrijfsonderdelen. Hierna wordt een definitieve planning opgesteld. De coordinatoren 
stellen aan de hand van deze planning een planning voor hun eigen bedrijfsonderdeel op. 

Monitoring 
De bedrijfsonderdelen geven aan de concemplanner door wanneer gegevens geleverd zijn. 
lndien wordt afgeweken van de planning, wordt dit met reden van afwijking doorgegeven. 
Consequenties van afwijkingen worden, indien noodzakelijk, doorgegeven aan de overige 
bedrijfsonderdelen. 

Evaluatie 
Achteraf worden planningen geevalueerd. Er wordt bepaald of afwijkingen ten opzichte 
van de planning consequenties hebben voor een volgende planningsronde en er wordt 
besproken hoe ongewenste afwijkingen voorkomen kunnen worden. Bij het opstellen van 
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de volgende planning wordt rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie. 

2.6 Probleemanalyse 

De in hoofdstuk 1 genoemde problemen zijn te verdelen in twee hoofdproblemen: 

1 Problemen betreffende de beheersing van de processen. 
2 De levertijden zijn langer dan gewenst. 

2.6.1 Beheersing 

In de oorspronkelijke situatie waren er geen korte levertijdeisen. De planningen van de 
rapportageprocessen bestonden uit een aantal leverdata van gegevens die door 
bedrijfsonderdelen aan andere bedrijfsonderdelen geleverd moesten worden. De leveringen 
leidden uiteindelijk tot de levering van de gevraagde rapportages. 

Nu er behoefte is aan snellere levering van rapportages, voldoen de oude planningen niet 
meer: de gegevens moeten eerder geleverd worden of de bewerkingstijden moeten verkort 
worden. Eerdere levering is niet zonder meer mogelijk, omdat een groot aantal gegevens 
die gebaseerd zijn op een bepaalde periode, niet voor het einde van zo'n periode geleverd 
kunnen worden. Daamaast geldt dat de uit te voeren bewerkingen om de gegevens te 
leveren en de afuankelijkheidsrelaties niet altijd bekend zijn. Het inzicht in de processen 
die leiden tot bepaalde gegevenscomponenten ontbreekt. Hierdoor is het niet mogelijk om 
te bepalen welke gegevens wel en welke gegevens niet eerder geleverd kunnen worden en 
de achterliggende redenen daarvan. 

Vorig jaar heeft men met behulp van een projectplanningspakket de planning van de 
jaarafsluiting en -rapportage opgesteld. Dit bood geen bevredigende oplossing om de 
volgende redenen: 
1 De presentatie van de opgestelde planning schoot tekort. 
2 Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten was niet mogelijk, waardoor de 

planning niet duidelijk was voor betrokkenen. 
3 Het was voor de planner zeer lastig om het activiteitennetwerk van het proces vast 

te stellen omdat er niet voldoende inzicht in het proces was. 
4 Aanvullende gegevens die van belang zijn voor de planningen konden niet in het 

pakket vastgelegd worden. 

De bovenstaande redenen rechtvaardigen het niet om te concluderen dat projectplanning 
niet voldoet om betrouwbare planningen op te kunnen stellen. Wat wel geconcludeerd kan 
worden, is dat er geen goede pakketselectie heeft plaatsgevonden (reden 1, 2 en 4) en dat 
niet aan de voorwaarde voor beheersbaarheid is voldaan, namelijk inzicht in de te 
beheersen processen (reden 3). 
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Afwijkingen ten opzichte van de opgestelde planning bleken de volgende oorzaken te 
hebben: 
1 Het netwerk geeft het proces niet juist weer. 
2 Ten gevolge van het controleren en beoordelen van de samengestelde financiele 

gegevens kunnen wijzigingen ontstaan, waardoor werkzaamheden opnieuw 
uitgevoerd moeten worden. Hiervoor is geen tijd opgenomen in de planning. 

2.6.2 Levertijden 

Voor de levertijden geldt: 

Kwartaal- en jaarrapportages: 
De inteme levertijd van de kwartaal- en jaarrapportages is gelijk aan de door AVCB 
gewenste levertijd. lndien er afwijkingen in het proces optreden heeft dit tot gevolg dat de 
levertijden voor A VCB niet gehaald worden. Daamaast worden de kwartaalrapportages 
gebruikt bij het opstellen van het ondememingsplan, het budgetplan en de ramingen. 
V roegere levertijden van de kwartaalrapportages vergroten de realiteitswaarde van deze 
plannen en ramingen. 

Maandelijkse rapportages: 
Voor de maandelijkse inteme kostenverdeling is de doelstelling geformuleerd dat de 
gegevens op de vijfde werkdag van de volgende maand beschikbaar moeten zijn. In de 
huidige situatie wordt deze informatie op de dertiende werkdag van de volgende maand 
geleverd. Voor deze rapportages is het, teneinde aan deze doelstelling te voldoen, van 
belang dat de levertijden vervroegd worden. 

Overige rapportages: 
Voor de overige rapportages is geen directe noodzaak om de levertijden te vervroegen. 

2. 7 Afsluiting 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de levertijden van de maandelijkse 
kostenverdeling en de kwartaalafsluiting en -rapportage te lang zijn. Het is echter niet 
bekend of de doorlooptijden van de onderliggende processen verkort kunnen worden, 
omdat er niet voldoende inzicht in deze processen is. 

In het vervolg van dit verslag wordt onderzocht hoe de logistieke beheersing van de 
rapportageprocessen plaats kan vinden. Hierbij is vooral van belang dat bepaald wordt 
welk inzicht in de processen nodig is en hoe dat inzicht verkregen kan worden. Dit wordt 
onderzocht met het raamwerk voor produktiebeheersing als leidraad. Het onderzoek zal 
beperkt worden tot twee processen: 
1 Het proces van de WTV-statenrapportage. Dit proces kan als pilot gebruikt worden 
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voor de beheersing van andere processen. 
2 Het proces van de maandelijkse kostenverdeling. Voor dit proces is het belangrijk 

dat het beheerst wordt, omdat er grote waarde wordt gehecht aan aanzienlijke 
doorlooptijdverkorting. 

Dit zal beschreven worden in hoofdstuk drie van dit verslag. 

Het inzicht in het proces van de kostenverdeling zal in hoof dstuk vier gebruikt worden 
voor het onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden voor dit proces. 
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Hoof dstuk 3 Logistieke beheersing voor rapportageprocessen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de logistieke beheersing van de rapportageprocessen. 
Allereerst wordt een typering van de situatie gegeven. Daama wordt ingegaan op de 
functie van de afdeling ES&D ten behoeve van de logistieke beheersing. Hieraan wordt 
invulling gegeven met behulp van twee voorbeeldprocessen. 

3.2 Typering van de onderzoekssituatie 

. Er zijn twee hoofdfactoren die bepalend zijn voor de logistieke kenmerken van een 
produktieafdeling. Deze factoren zijn de complexiteit van de materiaalproblematiek en de 
complexiteit van de capaciteit. Aan de hand van deze factoren zijn vier uiterste 
afdelingssituaties te onderscheiden: Job-shop fabricage, projectgewijze fabricage, 
procesgewijze fabricage en massa-assemblage. Zie de indeling in figuur 3 .1. 

CAP ACITEITS- hoog Job shop Projectgewijze 
COMPLEXITEIT fabricage 

laag Procesgewijze Massa-assemblage 
fabricage 

laag hoog 

MATERIAALCOMPLEXITEIT 

Figuur 3 .1: indeling in produktiesituaties. 

Voor de onderzoekssituatie geldt ten aanzien van de materiaal- en capaciteitscomplexiteit: 

Materiaalcomplexiteit: 
Een groot aantal gegevens wordt bewerkt. Om een bewerking uit te voeren zijn unieke 
gegevens nodig. Bij de bewerking zijn parallelle trajecten en knooppunten te 
onderscheiden. Verschillende gegevenscomponenten worden voor meerdere rapportages 
gebruikt. Hierdoor is er sprake van een hoge materiaalcomplexiteit. 
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Capaciteitscomplexiteit: 
De onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende capaciteitsbronnen is groot. Er kan 
door een capaciteitsbron vaak pas aan een produkt gewerkt worden nadat bepaalde 
gegevens door een andere afdeling of bedrijfsonderdeel zijn geleverd. De werkzaamheden 
hebben geen repeterend karakter, omdat de produkten slechts eenmalig opgeleverd hoeven 
te worden. 
Daarnaast moeten ook werkzaamheden die niet tot de rapportageprocessen behoren, 
verricht worden. De capaciteitscomplexiteit is hoog te noemen. 

Volgens de indeling in figuur 3.1 is er sprake van projectgewijze fabricage. 

Andere kenmerken die voor logistieke beheersing van belang zijn: 

Doorlooptijden zijn bepalend voor de levertijden 
De gegevensverwerkende processen worden opgestart nadat een bepaalde periode is 
verstreken. De rapportages zijn gebaseerd op financiele gegevens die beschikbaar komen 
tijdens of na afloop van een bepaalde verslagperiode. Korte levertijden kunnen hierdoor 
alleen gerealiseerd worden als de doorlooptijden van de bewerkingen die na afloop van 
deze periode plaats moeten vinden, kort zijn. 

Controlewerkzaamheden in bet produktieproces 
De controle vervult een belangrijke rol in het produktieproces. Controle-activiteiten 
vinden niet integraal plaats, maar zijn apart gedefinieerd: Voordat een bedrijfsonderdeel 
gegevens levert, worden deze gecontroleerd. De controle kan leiden tot het wijzigen van 
de basisgegevens en het opnieuw uitvoeren van een gedeelte van het proces. 

Betekenis van voorraden 
Het uitvoeren van een proces levert gegevens op die voor meerdere rapportages gebruikt 
kunnen worden. Deze gegevens kunnen moeiteloos gereproduceerd worden. Een proces 
hoeft hierdoor maar eenmalig uitgevoerd te worden. Voorraadbeheersing en 
seriegroottebepaling is voor deze situatie niet relevant. De kosten van voorraden zijn 
minimaal. 
Het proces van de kostenverdeling bijvoorbeeld levert maandelijkse management
informatie. Daarnaast leveren de kostenverdelingen van de drie maanden in een kwartaal 
gegevens voor de resultatenrapportage van dat kwartaal. Om de resultatenrapportage op te 
stellen, hoeft het kostenverdelingsproces niet opnieuw uitgevoerd te worden, maar kunnen 
de gegevensprodukten van de kostenverdeling gebruikt worden. 

Mate van standaardisatie 
De gegevens die opgeleverd moeten worden, kunnen tengevolge van veranderende 
informatie-eisen wijzigen. Hierdoor kunnen wijzigingen in de processen ontstaan. 
Ook tengevolge van de gebruikmaking van informatie-technologische ontwikkelingen 
kunnen de processen aangepast worden. 

Bekendheid van de vraag 
De vraag naar produkten is bekend. Er is geen onzekerheid over de grootte en de 
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levertijden van de vraag naar rapportages door de afnemers. 

3.3 Logistieke beheersing 

Logistiek omvat alle activiteiten die gericht zijn op de integrale beheersing van de 
goederenstroom. Logistieke beheersing komt neer op het voortdurend in overeenstemming 
brengen met elkaar van voorraden, produktiecapaciteiten en afzet. 

Er zijn drie niveau's waarop beslissingen worden genomen ten aanzien van de logistieke 
beheersing: 
1 Aggregaatplanning 
2 Logistieke coordinatie 
3 Produktie-eenheidsbesturing 

In het onderstaande wordt aangegeven wat de beslissingen op dit niveau inhouden en 
wordt ingegaan op de relevantie hiervan voor de onderzoekssituatie. 

1 Aggregaatplanning 

Op het niveau van de aggregaatplanning wordt bepaald welke produkten gemaakt moeten 
worden en hoe groot de capaciteit moet zijn om deze produkten te maken. Voor deze 
situatie waarin een beperkt aantal produkten eenmaal geproduceerd moet worden en 
bekend is wanneer deze produkten geleverd moeten worden, is op aggregaatniveau een 
gedetailleerd leveringsprogramma op te stellen. De benodigde capaciteit om deze 
produkten te leveren wordt door de bedrijfsonderdelen beschikbaar gesteld. Het 
capaciteitsbeslag voor de rapportages komt naast de inzet voor eigen werkzaamheden van 
de bedrijfsonderdelen. Op aggregaatniveau worden geen beslissingen genomen over de 
capaciteit. Bij de bedrijfsonderdelen is globaal bekend welke capaciteitsinzet benodigd is. 
Indien echter het aggregaatplan aanzienlijk wijzigt, zullen de consequenties hiervan wel 
van te voren met de bedrijfsonderdelen moeten worden doorgenomen. Ter illustratie: 
Indien de verzekeringskamer de WTV -Staten in plaats van op 30 juni op 31 maart wil 
hebben, heeft dat gevolgen voor de inzet van de capaciteit van de staf van ES&D. In de 
huidige situatie wordt de beschikbare capaciteit vanaf het begin van een jaar tot begin juni 
ingezet voor het ·opstellen van de jaarverslagen en de WTV-staten. Bij levering van de 
WTV -staten op 31 maart zullen dezelf de werkzaamheden in drie maanden moeten worden 
uitgevoerd. Zonder aanpassingen leidt dit dan tot overbezetting gedurende de eerste drie 
maanden en tot onderbezetting tijdens de drie daarop volgende maanden. 
Omdat de levertijden van de rapportages bepaald worden door de doorlooptijden van de 
processen na afloop van de te rapporteren periode, moet bij het afspreken van de 
levertijden afstemming plaatsvinden met het coordinerende niveau. Indien de 
doorlooptijden korter zijn dan de levertijden is het aggregaatplan haalbaar. Wanneer de 
doorlooptijden langer zijn, moeten of langere levertijden overeengekomen worden met de 
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afnemers of moeten inteme maatregelen genomen worden, waardoor de doorlooptijden 
van de processen verkort worden. 

2 Logistieke coordinatie 

Logistieke coordinatie bestaat uit het coordineren van de vraag naar en het aanbod van 
capaciteiten (capaciteitscoordinatie) en het coordineren van gegevensbeschikbaarheid. 

Capaciteitscoordinatie 
De vraag naar capaciteit bestaat uit het beslag dat op verschillende capaciteitsbronnen 
wordt gelegd voor het verrichten van activiteiten voor de rapportageprocessen en van 
andere activiteiten die door de betreffende capaciteitsbron worden verricht. 

Het aanbod van capaciteit is de grootte van iedere capaciteitsbron. 

Hoge efficiency wordt behaald door het aanbod van capaciteit even groot te laten zijn als 
de vraag naar capaciteit (hoge capaciteitsbezetting). Een hoge capaciteitsbezetting heeft in 
het algemeen lange doorlooptijden tot gevolg. De doorlooptijden nemen toe door het 
ontstaan van loketwachttijden. 
De verantwoordelijkheid van de afweging tussen capaciteitsbezetting en doorlooptijd ligt 
grotendeels bij de bedrijfsonderdelen. 
Hoge efficiency en korte doorlooptijden kunnen alleen samengaan als de vraag naar 
capaciteit goed te voorspellen is en het aanbod van capaciteit daarmee in 
overeenstemming kan worden gebracht. Dit verdient dan ook aandacht bij de centrale (ten 
behoeve van concernrapportages) en decentrale logistieke besturing (ten behoeve van 
concernrapportages en andere activiteiten voor de betreffende divisies/bedrijfsonderdelen). 

Gegevenscoordinatie 
Gegevenscoordinatie houdt in het ten gevolge van de vraag naar rapportages en 
af gesproken levertijden hiervan, bepalen wanneer en waar bepaalde gegevens of 
gegevenscomponenten beschikbaar moeten zijn voor verdere verwerking. Goede 
gegevenscoordinatie heeft minirnale doorlooptijden tot gevolg (geen 
completeringswachttijden) en daamaast hoge capaciteitsbenutting omdat er door een 
capaciteitsbron niet gewacht hoeft te worden om een bewerking uit te voeren. In deze 
situatie (projectstructuur) is gegevenscoordinatie van groot belang. De afhankelijkheid van 
capaciteitsbronnen ten opzichte van gegevens die door andere capaciteitsbronnen moeten 
worden geleverd is groot. De mogelijkheden om buffers tussen capaciteitsbronnen te 
leggen, zijn beperkt. Het meestgenoemde knelpunt bij het proces van de kostenverdeling 
is het afhankelijk zijn van gegevens van andere bedrijfsonderdelen. 

3 Produktie-eenheidsbeheersing 

De produktie-eenheden spreken levertijden af met de logistieke coordinatie. Hiervoor is er 
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interactie tussen deze twee niveau's van logistieke beheersing. De produktie-eenheden 
moeten gegevens leveren op de afgesproken tijdstippen en hiervoor capaciteitsbronnen 
inzetten. De capaciteitsbezetting bestaat uit inzet voor de rapportageprocessen welke een 
discontinu karakter heeft en inzet voor de dagelijkse af delingstaken. De produktie
eenheidsbeheersing houdt in het vrijgeven van werkorders aan capaciteitsbronnen om aan 
de overeengekomen levertijden te voldoen. Hiervoor is informatie nodig over de 
beschikbare capaciteit en over de tijdstippen waarop basisgegevens beschikbaar komen om 
verwerkt te worden. Vanuit logistieke coordinatie moet aangegeven worden wanneer 
basisgegevens van andere bedrijfsonderdelen beschikbaar komen. De produktie-eenheid 
(bedrijfsonderdeel) is zelf verantwoordelijk voor de levering van de basisgegevens die 
door het eigen bedrijfsonderdeel beschikbaar gesteld moeten worden. De inzet van 
capaciteit ten behoeve van de rapportages kan plaatsvinden door prioriteit te geven aan 
deze werkzaamheden boven de dagelijkse werkzaamheden. 

3 .3 .1 Verantwoordelijkheden per beslissingsniveau 

De aggregaatplanning wordt vastgesteld door de directie . Voor inteme rapportages is dat 
het ABC. Dit is het overlegorgaan van de financieel directeuren van Centraal Beheer. 
Voor de exteme rapportages wordt dit gedaan door de afdeling Finance en Control van de 
AVCB-groep in Naarden, deze afdeling valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. 

ES&D is verantwoordelijk voor de beheersing van de processen zodanig dat het 
aggregaatplan wordt gehaald. Het coordinerende niveau ligt hierdoor bij ES&D. 
De logistieke functie van ES&D bestaat uit het af geven van levertijden aan de produktie
eenheden. 

De bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen binnen 
de gestelde levertijden. De produktie-eenheidsbeheersing valt onder de 
verantwoordelijkheid van de financiele af delingen van de bedrijfsonderdelen. 

3.4 De logistieke functie van ES&D 

In de vorige paragraaf zijn de verantwoordelijkheden wat betreft de logistieke beheersing 
besproken. ES&D is verantwoordelijk voor de coordinatie van de gegevensstromen. Het 
bepalen wanneer gegevens beschikbaar moeten zijn en in aanvulling hierop wanneer de 
bewerkingsstappen om deze gegevens te leveren uitgevoerd moeten worden, is in deze 
situatie niet voldoende. De te leveren gegevens zijn vaak het resultaat van bewerkingen 
die niet voor een bepaalde tijd uitgevoerd kunnen worden. De vroegst mogelijke 
startdatum ligt in deze gevallen vast. Vanuit de gewenste levertijd terugplannen levert 
daarom niet altijd het gewenste resultaat. Dit kan worden genlustreerd aan de hand van 
het beheersingsconcept van MRP. 
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MRP houdt in bet besturen van processen als gevolg van (verwachte) behoefte aan een 
aantal eindprodukten en bestaande voorraden eindprodukten, halffabrikaten en 
grondstoffen. MRP vertaalt de behoefte aan eindprodukten in produktie-orders voor bet 
maken van halffabrikaten en eindprodukten en in inkooporders voor grondstoffen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van vaste doorlooptijden voor bewerkingsstappen. Wat opgeleverd 
wordt per activiteit kan gezien worden als halffabrikaat of produkt. De tijd benodigd voor 
een activiteit, is de doorlooptijd. 
De produktie van halffabrikaten is afhankelijk gemaakt van de vraag naar eindprodukten 
en de voorraad halffabrikaten. MRP is bedoeld om voorraden te verkleinen en de 
servicegraad te verhogen. 
Voordeel van MRP is dat er stuklijsten worden opgesteld van de produkten. Het nut 
hiervan voor deze situatie is dat bij bet opstellen van stuklijsten voor iedere rapportage 
bet gemeenschappelijk gebruik van grondstoffen en halffabricaten achterhaald kan 
worden. Dit leidt tot verhoging van de efficiency, omdat voorkomen wordt dat 
halffabricaten meerdere malen worden geproduceerd. 
Nadeel van MRP is dat ervan uitgegaan wordt dat -mits tijdig gesignaleerd- aan de 
voorspelde behoefte kan worden voldaan. Dit kan aan de hand van een voorbeeld 
verduidelijkt worden: Stel dat een bepaalde rapportage X bestaat uit halffabricaten A en B 
en dat halffabricaat A opgebouwd wordt uit de gegevens 1 en 2. Halffabricaat B bestaat 
uit gegevens 7 en 8. De voorraad van de genoemde gegevens, halffabricaten en rapport is 
nul. De assemblagetijd bedraagt 2 dagen en de produktie van de halffabricaten bedraagt 5 
dagen. Er wordt op 1 juni een behoefte aan rapportage X verwacht voor 1 juli. Dit 
betekent dat bet MRP systeem aangeeft dat de halffabricaten A en B gereed moeten zijn 
voor assemblage op 29 juni en dat de gegevens 1, 2, 7 en 8 op 24 juni moeten worden 
geleverd. Volgens bet systeem kan aan de behoefte worden voldaan. Als de gegevens 
betrekking hebben op de gehele maand juni kan de produktie echter niet op de 
voorgestelde manier plaatsvinden. Het MRP systeem bestuurt in deze situatie bet proces 
niet op een goede manier. 

3.4.1 Netwerkplanning 

Bij projectgewijze fabricage wordt vaak gebruik gemaakt van netwerkplanning. 
Bij netwerkplanning moet voor deze situatie de volgende informatie per proces 
achterhaald worden: 

1 onderscheiden van afzonderlijke bewerkingen 
2 de benodigde tijd per bewerking 
3 de benodigde gegevens voor een bewerking 
4 de gegevens die per bewerking geproduceerd worden 
5 bepalen voor welke andere bewerkingen de geproduceerde gegevens gebruikt 

worden 
6 de begin- of eindtijd van het proces. 

Op basis van deze informatie kan een netwerk van bet proces opgesteld worden: 
De benodigde gegevens voor een bewerking bestaan uit gegevensprodukten van andere 
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bewerkingen, waardoor volgorde-relaties tussen de bewerkingen ontstaan en uit gegevens 
die op een bepaald moment uit bronsystemen beschikbaar gesteld worden (het moment is 
bepalend voor de begintijd van een bewerking). Aan de hand van dit netwerk kan een 
planning opgesteld worden. 
Met behulp van de planning wordt de levertijd van een rapportage bepaald en kan 
aangegeven worden of de door de afnemers gewenste levertijd gehaald kan worden. 
Indien de levertijd niet gehaald kan worden, dan moet onderzocht worden welke 
veranderingen in het proces noodzakelijk zijn om wel aan de gewenste levertijd te 
voldoen. Dit kan gedaan worden door activiteiten op het kritieke pad anders in te richten 
of in andere volgorde uit te voeren. Voordelen van de kritieke pad methode: 

1 Het netwerk kan nuttige projectdocumentatie presenteren, zoals 
verantwoordelijkheden en relaties tussen activiteiten. 

2 Het helpt nadruk te leggen op de kritieke activiteiten. 
3 Nuttig hulpmiddel bij het plannen en controleren van grote projecten. 
4 Het concept is niet complex en kan daardoor gemakkelijk begrepen worden. 

N adelen kritieke pad methode: 

1 Activiteiten moeten duidelijk benoemd worden en relaties tussen activiteiten 
moeten stabiel zijn. Dit is vaak lastig. 

2 Volgorde relaties zijn vaak moeilijk aan te geven en kunnen daarom fout 
weergegeven worden. 

3 N adruk bij het beheersen van het proces wordt vaak alleen gelegd op kritieke 
activiteiten. Ook de activiteiten die bijna op het kritieke pad liggen, moeten goed 
gevolgd worden. Onverwachte afwijkingen bij deze activiteiten kunnen effecten 
hebben op de voortgang van het gehele project. 

4 Doorlooptijden zijn vaak subjectief. 

Wat betreft de nadelen kan het volgende opgemerkt worden: De projecten worden 
herhaaldelijk uitgevoerd. Van de uitvoering van een project kan men leren voor het 
volgende. De nadelen genoemd onder 1,2 en 4 kunnen hierdoor geleidelijk verdwijnen. 

3.4.2 Logistiek informatiesysteem 

Een informatie-systeem bij one-of-a-kind produktie heeft de functie om op basis van 
gegevens van vroegere klantorders referentiele informatie te leveren voor nieuwe 
klantorders. De mate van detail die daarin nagestreefd wordt, is atbankelijk van het 
niveau en initiatief dat op de uitvoerende niveau's aanwezig is. 
Voor deze situatie betekent dit dat informatie over de uitvoering van een proces om een 
bepaalde rapportage op te stellen, later gebruikt wordt om de uitvoering van een nieuw 
proces te kunnen beheersen. Hierbij moet in ieder geval de coordinatie van leveringen 
tussen de bedrijfsonderdelen ondersteund worden. Aangezien de processen herhaaldelijk 
worden uitgevoerd, kan de historische informatie goede ondersteuning bieden bij het 
plannen van een uit te voeren proces en bij het afstemmen van de aggregaatplanning. 
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De volgende gegevens moeten vastgelegd worden om de processen te besturen: 

1 De activiteiten in het proces definieren. 
2 De doorlooptijd van elke activiteit bepalen. 
3 De uitvoerende/verantwoordelijke afdeling van een activiteit bepalen. 
4 De benodigde gegevens die als input voor een activiteit dienen, benoemen. 
5 De gegevensprodukten van een activiteit benoemen. 
6 De volgtijdelijke relaties tussen activiteiten bepalen. Deze relaties ontstaan 

als een gegevensprodukt van een activiteit ook een benodigd gegeven is 
voor een andere activiteit. 

7 Het bepalen van de (gewenste) begintijd van het proces. 
8 Het bepalen van de (gewenste) eindtijd van het proces. 
9 Aangeven aan welke afdelingen de gegevensprodukten geleverd worden. 
10 Aangeven welke af delingen de benodigde gegevens leveren. 

SAS projectplanner 

Tijdens het onderzoek is gewerkt met een projectplanner van SAS. Deze projectplanner 
gebruikt datasets waarin relevante planningsinf ormatie opgeslagen wordt. In de 
Operational Research module wordt deze informatie gebruikt om planningen op te stellen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kritieke pad methode. De OR module stelt aan 
enkele variabelen inrichtingseisen. De overige variabelen kunnen naar eigen inzicht 
bepaald worden. De databasestructuur maakt het mogelijk om gegevens te sorteren. 

Functies van de projectplanner: 

1 Op basis van vastgelegde gegevens ondersteuning bieden bij het opstellen van 
planningen. 

2 Opslaan .van documentatie over de te besturen processen. 
3 Ondersteuning bieden bij het identificeren van knelpunten ten aanzien van het 

bereiken van doelstellingen. 
4 Ondersteuning bieden bij het zoeken van gegevenscomponenten die voor nieuwe 

rapportages benodigd zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat gegevens meer dan een 
keer geproduceerd worden. 

De eerste twee functies van het projectplanningspakket worden gebruikt voor de logistieke 
besturing van de processen. De logistieke besturing bestaat uit de volgende onderdelen: 

1 Het opstellen van planningen. 
Op basis van een activiteitennetwerk, de overeengekomen doorlooptijden en het 
startmoment van een rapportageproces wordt voor iedere activiteit de geplande start
en levertijd bepaald. Aan ieder bedrijfsonderdeel wordt doorgegeven wanneer en 

aan wie bepaalde gegevenscomponenten geleverd moeten worden. Daamaast krijgt 
elk bedrijfsonderdeel informatie over wanneer en van welk bedrijfsonderdeel 
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gegevenscomponenten ontvangen worden. 

2 Het monitoren van de lopende planningen. 
De afdelingen geven de werkelijke levertijden door. Bij afwijkingen kan het 
noodzakelijk zijn de planning aan te passen. 

3 Het evalueren van de planningen. 
Het kan noodzakelijk zijn de gegevens in het informatiesysteem aan te passen. 

De derde functie van het pakket ondersteunt het verbeteren van de logistieke prestatie 
(doorlooptijdverkorting) van de primaire processen. Het informatiesysteem is in staat om 
knelpunten aan te geven door middel van kritieke paden. De activiteiten die op het 
kritieke pad liggen, kunnen in onderlinge samenhang gepresenteerd worden (netwerk). 
Voor de knelpunten kunnen oplossingen gezocht worden. De oplossingen resulteren dan in 
aanpassingen van het primaire proces waarmee de doorlooptijd wordt verkort (zie figuur 
3.2). 

De activiteiten in een proces leveren produkten. Als aanvullende informatie is per 
activiteit aan te geven welke produkten opgeleverd worden. Ten behoeve van het Data 
Warehouse worden produkten benoemd. Met behulp van de informatie die in SAS
projman wordt vastgelegd is te achterhalen hoe en wanneer deze produkten worden 
opgeleverd (vierde functie). 

3.4.3 Projectorganisatie 

lndien in een organisatie projectrnatig gewerkt wordt, zijn er voor de projectorganisatie 
twee uiterste organisatievormen. Het ene uiterste is de zuivere projectorganisatie: voor de 
uitvoering van een project wordt een aparte organisatorische eenheid opgezet. Het andere 
uiterste is de overlegstructuur: de organisatorische structuur blijft gehandhaafd en de 
projectactiviteiten worden door bestaande afdelingen uitgevoerd. 

lndien een netwerk goed bekend is, kan men een zuivere projectorganisatie ontwerpen die 
toegesneden is op dit netwerk. Dit zal alleen plaatsvinden als men gedurende langere tijd 
voor een groot gedeelte van de mensen werk heeft in het kader van het project. Indien dit 
niet mogelijk is, kan de overlegstructuur ook uitkomst bieden: Op basis van het netwerk 
kunnen tussen bestaande organisatiedelen afspraken gemaakt worden, waardoor het project 
ook naar tevredenheid kan worden uitgevoerd. 
De projecten die uitgevoerd worden ten behoeve van de rapportages voldoen niet aan de 
voorwaarden om hier een zuivere projectorganisatie voor op te richten. Er is namelijk niet 
voor langere tijd continue werk. De organisatie rondom de processen die leiden tot de 
rapportages kan als volgt gekarakteriseerd worden: De bestaande organisatorische 
eenheden blijven intact. Over de uitvoering wordt overleg gevoerd tussen de mensen die 
ingezet worden voor de processen en een coordinator. De coordinator vervult de 
projectleidersfunctie. Hij stelt planningen op in samenwerking met mensen van de 
bedrijfsonderdelen en ziet toe op de uitvoering. Afwijkingen ten opzichte van de planning 
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worden aan hem teruggekoppeld, waarna hij bij kan sturen. Er is in deze situatie sprake 
van een projectorganisatie volgens een overlegstructuur. 

Binnen de project-organisatie is het belangrijk om er zorg voor te dragen dater 
duidelijkheid is over het uit te voeren proces. Hiervoor is de medewerking van de 
uitvoerende mensen belangrijk, omdat zij inzicht hebben in het proces dat uitgevoerd 
moet worden. Daamaast moet de coordinator er voor zorgen dat de verschillende delen 
van het proces op de juiste manier aan elkaar gerelateerd worden. Op deze wijze ontstaat 
er een juist netwerk, dat met behulp van netwerkplanning gebruikt kan worden om de 
planning van het proces op te stellen. 

3.5 Toepassing van netwerkplanning 

In deze paragraaf wordt door middel van twee voorbeelden aangegeven hoe met behulp 
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van netwerkplanning de besturing van de processen plaats kan vinden en wordt 
aangegeven op welke manier de gegevens hiervoor verzameld kunnen worden. De hierbij 
gevolgde werkwijze is schematisch weergegeven in figuur 3.3. 

historischegegevens 

bestuderen 

voorlopig netwerk 

opstellen 

afstemmen netwerk 

I 
L 

definitief netwerk 

opstellen 

l 
voorlopige planning 

opstellen 

afstemmen planning 

L 

definitieve planning 

opstellen 

Figuur 3.3: werkmodel bij opzetten netwerkplanning 

3.5.1 Netwerk tbv WTV-staten 

Met behulp van informatie van het voorgaande jaar over wanneer welke gegevens 
geleverd zijn, zijn activiteitennetwerken opgesteld. Deze netwerken zijn besproken met de 
medewerker van ES&D die verantwoordelijk is voor de WTV-staten van Centraal Beheer 
Leven, Centraal Beheer Pensioenverzekeringen en Centraal Beheer Schadeverzekeringen. 
Hiema konden de definitieve netwerken opgesteld worden. Deze netwerken zijn met 
behulp van een projectplanningspakket verwerkt in voorlopige planningen voor de WTV -
staten van het boekjaar 1993. De voorlopige planningen zijn besproken met de betrokken 
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bedrijfsonderdelen en voor uitvoering accoord bevonden. 
In figuur 3 .4 is als voorbeeld het opgestelde netwerk van het proces van de WTV -staten 
van Centraal Beheer Leven (CBL) opgenomen. De voorlopige planning van CBL is 
opgenomen in bijlage 8. 
De doorlooptijd van het proces bedraagt 50 werkdagen. Met behulp van een 
projectplanner wordt van iedere activiteit berekend op welke dag de activiteit opgestart en 
afgerond moet worden. De dag waarop activiteit 15 afgerond moet zijn, is door de 
verzekeringskamer vastgesteld op 30 juni. De eerste activiteiten moeten dan op 19 april 
opgestart worden. De niet kritieke activiteiten (act. nr. 4 en 5) kunnen op de vroege 
startdatum opgestart worden, waardoor de kans op afwijkingen door uitloop van niet 
kritieke activiteiten voorkomen kan worden. 

3.5.2 Netwerk tbv maandelijkse kostenverdeling 

Bij ES&D was onvoldoende inzicht in het proces van de kostenverdeling om een 
activiteitennetwerk op te stellen. De kostenverdeling vindt pfaats door samenwerking 
tussen alle bedrijfsonderdelen. Tijdens workshops waarin de medewerkers van de 
verschillende bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd waren, is het netwerk van dit proces 
vastgesteld. Hiervoor is een opzet van het proces per bedrijfsonderdeel voorgelegd aan de 
groep. Vervolgens heeft iedere vertegenwoordiger van de bedrijfsonderdelen een grafische 
weergave van het proces bij hun bedrijfsonderdeel gemaakt en aan de groep 
gepresenteerd. Hierdoor ontstond inzicht in de uit te voeren activiteiten en in de relaties 
tussen de verschillende activiteiten. De tijdens de workshops opgestelde schema's zijn 
verder uitgewerkt (zie bijlage 2 t/m 7) met behulp van informatie die tijdens interviews 
met de operationele medewerkers is opgeleverd. Het inzicht kon gebruikt worden om het 
activiteitennetwerk ten behoeve van de planning op te stellen. In figuur 3.5 is het netwerk 
weergegeven. In dit overzicht zijn alleen de relevante (kritieke) relaties door middel van 
pijlen aangegeven. 
De doorlooptijd van het proces bedraagt 17 dagen. Dit proces heeft een vastgesteld 
begintijdstip. De activiteiten kunnen vanaf dat tijdstip gepland worden. Voor de maand 
april was de begindatum 25 april. Het proces wordt 17 werkdagen later af gerond op 18 
mei. Dit betekent dat de doelstelling voor dit proces niet gehaald kan worden bij de 
huidige inrichting van dit proces. In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht op welke 
manier dit proces verbeterd kan worden om aan de doelstelling te voldoen. 
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NETWERK WTY-STATEN CENTRAAL DEBEER LEVEN 
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beschrijving van de activiteit 
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1 Bepalen verlies en winstgegevens tbv het Actuariaat 
2 Opstellen staat 1.130, 1.150 en 1.240 
3 Opstellen staat 1.100,1.101, 1.110, 1.111, 1.200, 1.201, 

1.210 en 1.211 
4 Opstellen staat 1.121 t/m 1.126 
5 Opstellen staat 1.123 
6 Bepalen verdeling collectief/individueel 
7 Opstellen staat 1.301 en 1.310 
8 Controle 
9 ()pstellen staat 1.212, 1.213, 1.220, 1.221, 1.223, 1.300 

1.400, 1.410, 1.500, 1.530 
10 Accountantscontrole 
11 Bijwerken 
12 Drukken 
13 Laten ondertekenen door Hoofddirectie 
14 Waarmerken 
15 Aanbieden aan de verzekeringskamer 

Figuur 3.4: netwerk WTV-staten CBL 
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NETWERK MAANDELIJKSE KOSTENVERDELING 
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Legenda: 

actnr beschrijving 

1 Afsluiten Credis en opstellen kostenoverzichten door ES&D. 
2 Corrigeren kostenoverzicht en bepalen balansposten door de 

bedrijfsonderdelen. 
3 Opstellen definitieve primaire kostenoverzicht door ES&D. 
4 Bepalen en leveren van de door te belasten huisvestingskosten aan de 

bedrijfsonderdelen door FB. 
5 Bepalen en leveren van de door te belasten IS-kosten aan de 

bedrijfsonderdelen door IS. 
6 Bepalen en leveren van de door te belasten stafkosten aan de 

bedrijfsonderdelen door ES&D. 
7 Bepalen en leveren van de door te belasten kosten van de divisies. 
8 Opstellen definitieve kostenverdeling door alle bedrijfsonderdelen. 

figuur 3.5: netwerk maandelijkse kostenverdeling 
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Hoof dstuk 4 Verbeteringen voor kostenverdelingsproces 

4.1 Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de doorlooptijd van het kostenverdelingsproces 
te lang is om aan de voor dit proces gestelde doelen te voldoen. In dit hoofdstuk wordt 
onderzocht welke verbeteringsmogelijkheden er zijn om de doorlooptijd te verkorten en de 
efficiency te verhogen. 
Naast deze twee aspecten is er ook een kwaliteitsaspect. Het 'produkt' van de 
kostenverdeling is financiele informatie ten behoeve van het management. Het proces 
moet zodanig uitgevoerd worden dat de gewenste financiele informatie wordt geleverd. 
Verbeteringen van het proces mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van de informatie. De kwaliteit van de informatie kan als volgt gedefinieerd worden: 
Het voldoen aan de door de afnemers geformuleerde eisen wat betreft juistheid van 
gegevens. 

De kwaliteit van het produkt wordt be1nvloed door: 
1 De wijze waarop de kosten worden verdeeld (verdeelmethode). 
2 De kwaliteit van de inputgegevens. 
3 De kwaliteit van de bewerkingen tijdens het proces. 
4 De controle op zowel de inputgegevens als de bewerkingen. 
Bij informatieprodukten is tijdigheid van de informatie ook een onderdeel van de 
kwaliteit. Immers, hoe eerder de informatie, hoe groter de waarde. Dit onderdeel van 
kwaliteit vormt het uitgangspunt van het onderzoek en wordt dientengevolge per definitie 
positief door verbeteringen be1nvloed. 

De werkwijze bij het verbeteren van de inrichting van het kostenverdelingsproces, heeft 
de vorm van beheerste verbetering. Op basis van inzicht in het huidige proces en door het 
management geformuleerde doelstellingen worden knelpunten gesignaleerd die opgelost 
moeten worden om aan geformuleerde doelstellingen te voldoen. Deze werkwijze staat in 
contrast tot de nieuwe bedrijfskundige benadering Business Proces Redesign (BPR), 
waarbij het nieuwe proces geheel los van het huidige proces wordt ingericht volgens van 
te voren bepaalde (ingrijpende) doelstellingen die mede door informatietechnologische 
mogelijkheden worden bepaald. BPR wordt door organisaties toegepast op 
hoofdbedrijfsprocessen, waarvan de noodzaak tot verbetering door de gehele organisatie 
wordt gedragen. De twee punten zijn voorwaarden voor het mogelijk succesvol uitvoeren 
van een BPR verbeteringsproject. Voor deze organisatie zijn de onderzochte processen 
niet van primair belang en heeft niet de gehele organisatie de behoefte om deze processen 
te verbeteren. Om deze redenen is het riskant om BPR toe te passen. Beheerste 
verbetering is minder ingrijpend ten opzichte van de huidige situatie en zal daardoor 
minder snel op weerstand stuiten. 
In de volgende paragraaf wordt het bestaande proces geanalyseerd. In paragraaf 4.3 en 
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4.4 zullen verbeteringsmogelijkheden voor bet proces besproken worden. In paragraaf 4.5 
zal bet proces beschreven worden, waarmee aan de doelstelling voldaan wordt. 

4.2 Analyse van knelpunten in bet proces 

Het proces van de kostenverdeling beeft een doorlooptijd van 17 dagen en · bestaat voor 
elk bedrijfsonderdeel uit de volgende drie (volgtijdige) stappen: 
1 Bepalen primaire kosten 5 dagen 
2 Verricbten van onderlinge doorbelastingen 10 dagen 
3 Inteme kostenverdeling. 2 dagen 
Hinnen de doorlooptijd per stap vindt uitvoering, controle en eventueel correctie plaats. 

De volgtijdigbeid van stap 2 na stap 1 wordt veroorzaakt door de verdeeelmethode van de 
divisie Bedrijven en de stafdienst IS. Deze bedrijfsonderdelen belasten kosten door op 
basis van werkelijke kosten. IS is hierdoor voor bet verricbten van onderlinge 
doorbelastingen afhankelijk van de primaire kosten. De divisie Bedrijven is hierbij 
afhankelijk van zowel de primaire kosten als de doorbelaste kosten van andere 
bedrijfsonderdelen (waaronder IS). In bet activiteitennetwerk in boofdstuk drie (figuur 
3.5) is dit als volgt te zien: activiteit 7 (doorbelasting divisies) volgt op activiteit 5 
(doorbelasting IS) en activiteit 5 volgt op activiteit 3 (opstellen def. primaire 
kostenoverzicht). 
De volgtijdigbeid van stap 3 na stap 2 komt doordat alle kostencomponenten onderdeel 
vormen van de kostenverdeling. In het netwerk volgt activiteit 8 (opstellen def. 
kostenverdeling) op activiteit 7. 

4.2.1 Doorbelastingsmethodes 

Er zijn drie manieren waarop kosten van onderlinge dienstverlening doorbelast kunnen 
worden: 

1 Doorbelasting volgens een voorcalculatoriscb tarief en een voorcalculatoriscb 
aantal eenheden. Van tevoren wordt een inschatting van de kosten en de omvang 
van onderlinge dienstverlening gemaakt. De doorbelasting van de kosten wordt aan 
de hand van deze inscbatting gedaan. Bij deze methode ontstaat een 
efficiencyresultaat bij bet doorbelastende bedrijfsonderdeel. 

2 Doorbelasting op basis van een voorcalculatorisch tarief en bet werkelijke aantal 
eenheden. Van tevoren wordt een prijs per eenheid overeengekomen. De 
doorbelasting vindt plaats volgens deze prijs en het aantal afgenomen eenheden 
tijdens een periode. Bij deze methode ontstaat een efficiency- en een 
bezettingsresultaat. 

3 Doorbelasting op basis van de werkelijke kosten. Deze doorbelastingsmethode is 
volledig nacalculatorisch. De kosten worden eerst toegerekend aan de dienst en 
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(volgens de verhouding in het aantal afgenomen eenheden) doorbelast aan de 
afnemers. Bij deze methode ontstaat geen resultaat op de dienstverlening. 

De methode van doorbelasting is bepalend voor welke gegevens beschikbaar moeten zijn 
om de doorbelasting plaats te laten vinden. De gegevensbeschikbaarheid per methode is 
als volgt: 
1 Nadat budgetten zijn vastgesteld. 
2 Nadat het aantal afgenomen eenheden gedurende een periode is bepaald. 
3 Nadat de totale kosten van dienstverlening en het aantal afgenomen eenheden van 

de dienstverlening is bepaald. 

Binnen Centraal Beheer worden meerdere methodes gebruikt. In onderstaande tabel (tabel 
4. 1) is per bedrijfsonderdeel de gehanteerde methode weergegeven. 

Doorbelastingsmethode Gegevensbeschikbaarheid tbv 

1 2 3 
maandelijkse doorbelasting 

Bedrijfsonderdeel 

ES&D X oktober voorgaande jaar 

FB X na bepaling aantal eenheden 

IS X na bepaling primaire kosten 

Beleggingen X X X na bepaling primaire kosten 

Particulieren X na bepaling aantal eenheden 

Bedrijven X na doorbelaste kosten 

Pensioenen X na bepaling aantal eenheden 

abel 4.1: Uehanteerc e ctoorbel astm smethodes g p er bedn ifsonderdeel. J 

De methode van doorbelasting is bepalend voor de volgorde-relaties bij het verrichten van 
de doorbelastingen. 

Ten aanzien van de kwaliteitsaspecten wordt door de vergadering van financieel 
directeuren gesteld dat methode 2 bedrijfeconomisch gezien de beste kosteninformatie 
oplevert. De consequentie hiervan is dat er voor het verrichten van de doorbelastingen 
niet meer gewacht hoeft te worden op de primaire kosten en dat er meer met 
eenhedenregistraties gewerkt zal worden die benodigd zijn voor het bepalen van de 
doorbelastingen. Voor het netwerk betekent dit dat de volgtijdigheid tussen de activiteiten 
3 (opstellen def. primaire kostenoverzicht), 5 (doorbelasting IS) en 7 (doorbelasting 
divisies) komt te vervallen en deze activiteiten onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen 
worden. 
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4.2.2 Controle van gegevens 

Primaire kosten 
De primaire kosten worden iedere maand ingevoerd in registratiesystemen. Deze systemen 
worden voor het einde van een maand doorgekoppeld naar het grootboek (Generaal). 
Hiema zijn per bedrijfsonderdeel overzichten van de primaire kosten beschikbaar. Deze 
overzichten worden door de bedrijfsonderdelen gecontroleerd. Nadat de controles zijn 
uitgevoerd, geven de bedrijfsonderdelen eventuele correctieboekingen en balansposten 
(reeds geboekte kosten die in een volgende periode geboekt moeten worden en nog niet 
geboekte kosten die in de afgelopen periode moeten worden geboekt) op. ES&D verwerkt 
deze correctieboekingen en balansposten in Generaal, waama de definitieve primaire 
kostenoverzichten beschikbaar komen. 

Definitieve kosten 
Nadat de primaire en doorbelaste kosten zijn bepaald, worden de kosten binnen een 
bedrijfsonderdeel verder verdeeld. De verdeelde kosten worden door de financiele 
afdelingen en de directies gecontroleerd. Deze controles achteraf bepalen meer dan de 
helft van de doorlooptijd van activiteit 8 ( opstellen definitieve kostenverdeling) en 
eventuele correcties hebben incidenteel gevolgen voor reeds afgeronde activiteiten 
(bepalen primaire kosten en verrichten onderlinge doorbelastingen). 

4.2.3 Gegevensoverdrachten 

Tijdens het kostenverdelingsproces vinden vele gegevensoverdrachten tussen 
bedrijfsonderdelen en tussen systemen plaats. Deze overdrachten hebben tot gevolg dat 
gegevens vaak overgetypt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

1 Correcties en balansposten worden door de bedrijfsonderdelen via de electronische 
post doorgegeven aan ES&D. Bij ES&D worden deze ingevoerd in het grootboek. 

2 Primaire kosten worden geboekt in het grootboek. De kosten worden bij de meeste 
bedrijfsonderdelen verdeeld in Lotus-modellen. 

3 Doorbelastingen aan andere bedrijfsonderdelen worden op papier geleverd. Het 
ontvangende bedrijfsonderdeel moet de doorbelastingen weer invoeren in hun eigen 
Lotus-model. 

4.3 Verbeteringsmogelijkheden voor bet proces 

1 Doorbelasting IS-kosten en divisie Bedrijven 

De stafdienst IS en de divisie Bedrijven belasten kosten door aan andere 
bedrijfsonderdelen op basis van de werkelijke kosten (methode 3). 
Hierdoor vinden de activiteiten 3, 5 en 7 in het netwerk sequentieel plaats. Doorbelasting 
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van kosten op basis van tarieven (methode 2) heeft tot gevolg dat de doorbelastingen 
tegelijkertijd met het bepalen van de primaire kosten kan plaatsvinden. De activiteiten 5 
en 7 kunnen parallel aan de activiteiten 1, 2 en drie plaatsvinden. 

2 Boeken van correcties en balansposten op de primaire kosten 

2.1 Correcties en balansposten worden door de verschillende bedrijfsonderdelen 
doorgegeven aan de kostenadministratie van ES&D (activiteit 2). Bij ES&D 
worden deze correcties verwerkt in het grootboek (activiteit 3). Door de correcties 
en de balansposten bij de bedrijfsonderdelen rechtstreeks in het grootboek te laten 
boeken, verdwijnt er een gedeelte van activiteit 2 in het kostenverdeelproces (het 
leveren van de gegevens aan ES&D) en wordt bewerking 3 opgedeeld in 7 
parallelle bewerkingen. 

2.2 Het aantal balansposten dat geboekt moet worden, is mede afhankelijk van de 
afsluitdatum van Credis, het systeem waarin exteme facturen worden geboekt. Hoe 
eerder Credis wordt af gesloten hoe meer facturen die al wel ontvangen, maar nog 
niet verwerkt zijn als balanspost opgegeven worden door de bedrijfsonderdelen. 
Dit pleit ervoor om Credis zo laat mogelijk af te sluiten, waardoor het aantal te 
verwerken balansposten af kan nemen. 

3 Vergroten aantal af sluitingen ten behoeve van controle van de primaire kosten 

In de buidige situatie worden alle boekingen van de primaire kosten aan bet einde van een 
maand gecontroleerd. Hierdoor is er sprake van perronwacbttijden: Alie boekingen 
moeten wacbten tot bet einde van de maand om gecontroleerd te worden. 
Door tijdens de maand de gedane boekingen al te controleren, kan een gedeelte van de 
werkzaamheden eerder uitgevoerd worden, waardoor de werkzaamheden na afloop van de 
maand minder omvangrijk worden en een gedeelte van de wijzigingen in een vroeg 
stadium verwerkt kan worden. De boekingen die voor de primaire kosten worden verricbt 
zijn de volgende: 

1 Exteme facturen. 
Boekingen vinden on-line plaats in Credis. Deze boekingen worden gedurende de 
bele maand verricbt. Credis wordt batch-gewijs doorgekoppeld naar Generaal. 

2 Salarissen. 
De salarisadministratie wordt eenmaal per maand doorgekoppeld naar Generaal. 
De salarissen worden rond de twintigste van de maand overgemaakt. De 
doorkoppeling naar Generaal vindt balverwege de maand plaats. 

3 Declaraties. 
Declaraties worden in Declis ingevoerd. Na autorisatie wordt Declis 
doorgekoppeld naar PARIS voor de uitbetaling en naar Generaal voor de 
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kostendoorberekening. De declaraties worden tegelijk met het salaris uitgekeerd. 
Declis wordt evenals de salarisadministratie halverwege de maand doorgekoppeld 
naar Generaal. 

4 lnvesteringskosten (afschrijvingen) 
De investeringsadministratie wordt bijgehouden in een apart systeem. De kosten 
worden ingevoerd in Generaal en worden gepresenteerd in het primaire 
kostenoverzicht. 

Gesteld kan worden dat halverwege een maand de kosten van salarissen en declaraties 
geboekt zijn. Daarnaast kan een meer dan evenredig gedeelte van de kosten verbonden 
aan de investeringen geboekt zijn en een evenredig gedeelte van de kosten als gevolg van 
exteme facturen. 
Een extra kostenoverzicht tijdens de maand, nadat de salarissen en declaraties zijn 
geboekt, zal een groot gedeelte van de primaire kosten laten zien. Hiervoor moet Credis 
doorgekoppeld worden en de investeringsadministratie ingevoerd worden in Generaal. 
lndien rond de twintigste van een maand een extra kostenoverzicht wordt opgesteld, kan 
een groot gedeelte van de te controleren boekingen tussen de twintigste en het einde van 
de maand gecontroleerd worden. Na afloop van de maand resteren de boekingen van 
investeringen die in de tussenliggende periode gedaan zijn en de exteme facturen die in 
deze periode nog zijn verwerkt. Zie figuur 4.1. Op deze manier is het mogelijk om een 
gedeelte van de activiteiten 2 en 3 voor het einde van de maand 'op voorraad te leggen'. 

Dec t 1s 

I)",; JI)()", 

Figuur 4.1 

4 Controle en analyse kostenverdeling 

Controle en analyse (zowel door de F&A-afdeling als de directie van een 
bedrijfsonderdeel) vindt na afloop van de kostenverdeling plaats. Hierdoor kunnen 
wijzigingen ontstaan in de kostenverdeling. Wijzigingen be1nvloeden de levertijd. De 
rapportages moeten aangepast worden. Getracht moet worden om in een zo vroeg 
mogelijk stadium analyses uit te voeren. Dit kan door de voorlopige primaire kosten en 
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een raming voor de doorbelastingen te nemen. Verwerkingsslagen moeten zodanig goed 
zijn dat hierin geen fouten ontstaan. Analyse achteraf zal dan minder snel tot 
veranderingen in de kostenverdelingen leiden, waardoor de levering volgens planning 
plaats kan vinden. 

5 Eenhedenregistratie tbv interne verdeling en externe doorbelastingen 

De tendens is dater in plaats van met vaste verdeelsleutels, meer met eenheden gewerkt 
zal worden om kosten te verdelen en doorbelastingen te bepalen. Hierdoor is het van 
belang dat de eenhedenregistratie snel en eenvoudig verwerkt kan worden in de 
kostenadministratie. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze van de divisie pensioenen. 
Hier worden de gewerkte uren op de afdelingen gebruikt voor de kostenverdeling en de 
doorbelastingen. De medewerkers houden hun gewerkte uren bij in een 
urenregistratiesysteem wat maandelijks op de derde werkdag van de nieuwe maand 
doorgekoppeld wordt naar de kostenadministratie, waarna de kosten automatisch verdeeld 
worden. De stafdienst IS heeft in de huidige situatie 8 dagen nodig om de 
eenhedenregistraties te verwerken in de kostenadministratie en de doorbelastingen te 
verrichten. Koppeling tussen de verschillende systemen maakt voor deze doorbelastingen 
een doorlooptijdverkorting mogelijk. 

6 Gebruikmaken van bet grootboeksysteem voor de doorbelastingen 

Bedrijfsonderdelen belasten kosten van inteme dienstverlening door aan andere 
bedrijfsonderdelen. De afnemers van de diensten zijn afdelingen binnen een 
bedrijfsonderdeel. De dienstverlenende afdeling belast kosten door op divisieniveau. Het 
ontvangende bedrijfsonderdeel verdeelt de kosten over de afdelingen die de diensten 
hebben af genomen op basis van specificaties van de doorbelaste kosten en op basis van 
inteme grondslagen (zie figuur 4.2). 

Deze werkwijze kan als volgt verbeterd worden: 
Bedrijfsonderdelen belasten kosten van inteme dienstverlening direct in het, bij alle 
bedrijfsonderdelen beschikbare, grootboeksysteem door aan de afnemende afdelingen. Het 
ontvangende bedrijfsonderdeel hoeft de kosten dan niet meer te verdelen over de 
afdelingen (zie figuur 4.3). 

De voordelen van deze werkwijze zijn: 
Efficiency verbetering: Het invoeren van de specificatie van doorbelaste kosten in de 

kostenverdeelstaat bij de bedrijfsonderdelen komt te 
vervallen. 

K waliteitsverbetering: Intikfouten worden voorkomen. 
De cost-driver van de dienst wordt gebruikt voor de 
verdeling binnen een bedrijfsonderdeel. Nu wordt voor 
sommige diensten een vaste verdeelsleutel gebruikt. 
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Figuur 4 .2: Huidige situatie bij onderlinge doorbelastingen 
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Figuur 4. 3: Verbeterde situatie bij onderlinge doorbelastingen. 

Doorlooptijdverkorting: Het invoeren van de doorbelastingen en de specificaties 
hiervan bij de ontvangende bedrijfsonderdelen komt te 
vervallen. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden die het grootboeksysteem 
Generaal biedt voor het verrichten van de doorbelastingen. 

4.4 Gebruik van Generaal voor doorbelastingen 
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In paragraaf 4. 3 zijn twee verbeteringsmogelijkheden voor het verrichten van onderlinge 
doorbelastingen besproken. Enerzijds moeten eenhedenregistraties snel in de 
kostenadministratie verwerkt kunnen worden, anderzijds moeten de doorbelastingen 
onderling uitwisselbaar zijn (eenduidig systeemgebruik). Dit betekent dat bij het 
verrichten van onderlinge doorbelastingen in het grootboek, de eenhedenregistraties ook 
hierin verwerkt moeten kunnen worden. 

Het door Centraal Beheer gebruikte grootboek biedt de volgende mogelijkheden om 
onderlinge doorbelastingen te verrichten: 
Allocatiemodule 
Entry Creation 
Shell Journal 
Repeating Journal 

Allocatiemodule 
De allocatiemodule van Generaal biedt de mogelijkheid om kosten te verdelen. De 
werkwijze is als volgt: 
Allereerst wordt aangegeven welke kosten over welke kostenplaatsen verdeeld moeten 
worden. Voor deze verdeling worden vervolgens cost-drivers per kostenplaats ingevoerd. 
Hierna kunnen de kosten automatisch verdeeld worden. 
Voor onderlinge doorbelastingen en interne verdelingen volgens vaste verdeelsleutels biedt 
de allocatiemodule voordelen omdat de cost-drivers eenmalig ingevoerd worden en de 
maandelijkse doorbelasting daarna automatisch in Generaal plaats kan vinden. 

Entry-creation 
Entry-creation is een mogelijkheid binnen Generaal om aan de hand van afgenomen 
eenheden en een standaard tarief kosten door te belasten aan andere afdelingen. Hiervoor 
moeten van iedere dienst de af genomen eenheden per afnemer als journaalpost ingevoerd 
worden. Met entry creation kan het bedrag dat doorbelast moet worden, uitgerekend 
worden. Nadat de journaalpost met het aantal eenheden is ingevoerd, kan de doorbelasting 
automatisch plaatsvinden. 

Het invoeren van journaalposten met afgenomen eenheden kan op de volgende manieren 
plaatsvinden: 

1 Volledig opstellen van een journaalpost. Dit is omvangrijk omdat naast de 
afgenomen eenheden ook een aantal aanvullende gegevens ingevoerd moet worden. 

2 Het creeren van een standaardjournaalpost (mbv Shell journal). Dit is interessant 
voor terugkerende journaalposten waarbij de meeste gegevens gelijk blijven. De 
gegevens die niet veranderen worden vast opgenomen in de journaalpost. Bij het 
opstellen van de journaalpost, hoeven alleen de af genomen eenheden en de datum 
waarop de doorbelasting plaats moet vinden ingevoerd te worden. 
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3 Registratiesystemen met behulp van een conversiesysteem inladen in het 
grootboek, zodat de joumaalpost automatisch aangemaakt kan worden. 
Doorbelastingen kunnen dan volledig geautomatiseerd plaatsvinden. In het 
registratiesysteem wordt bijgehouden aan welke kostenplaatsen of produkten de 
af genomen diensten gekoppeld moeten worden. Het conversiesysteem zorgt voor 
de juiste doorkoppeling naar Generaal. Vergelijk met de doorkoppeling van de 
salarisadministratie naar het grootboek. 

Schematisch: 

Bij automatische doorkoppeling: 

Registratie
systemen tbv 
kosten 

Doorkoppelen 
~==> naar Generaal 

Invoer met behulp van standaardjournaalposten: 

Registratie
systemen tbv 
kosten 

Shell journal 

Invoeren eenheden 
1----> op journaalposten 

in Generaal 

Bij Shell journal wordt eenmalig een joumaal opgesteld met daarop alle vaste gegevens. 
De per periode varierende gegevens kunnen in de 'Shell' ingevoerd worden. 

Repeating journal 
Repeating journal kan gebruikt worden voor doorbelasting van bedragen die maandelijks 
gelijk zijn. Het vaste bedrag wordt iedere maand automatisch geboekt. 

Per door te belasten dienst moet bepaald worden welke van bovenstaande methodes 
geschikt is om de doorbelasting mee plaats te laten vinden. Voor de diensten van het 
Facilitair Bedrijf is dit uitgezocht. Zie bijlage 9 doorbelasting van de diensten van het 
Facilitair Bedrijf. 

4.5 Afsluiting 

Door de doorbelastingen volgens tarieven plaats te laten vinden, verdwijnt de 
volgtijdigheid van de activiteiten 3, 5 en 7 in het kostenverdelingsproces (zie figuur 3.5). 
Hierdoor wordt de doorlooptijd aanzienlijk verkort. 
Door de gegevensoverdrachten tussen bedrijfsonderdelen op het grootboeksysteem plaats 
te laten vinden komen overtikwerkzaamheden te vervallen. Hierdoor is 
doorlooptijdverkorting van activiteit 8 mogelijk en kan activiteit 3 vervallen. 

Afstudccrverslag Logistieke behccrsing rapponageprocessen 43 Centraal Behccr ES&D 



Het is mogelijk om de gegevens ten beboeve van de onderlinge doorbelastingen binnen 4 
werkdagen na afloop van een maand bescbikbaar te bebben en te verwerken in bet 
grootboek. 
Het kostenverdelingsproces kan dan plaatsvinden volgens bet netwerk in figuur 4.4. 
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Legenda: 

actnr beschrijving 

1 Afsluiten Cred.is en opstellen kostenoverzichten door ES&D. 
2 Corrigeren kostenoverzicht en bepalen balansposten door de 

bedrijfsonderdelen. 
3 Bepalen en leveren van de door te belasten kosten aan andere 

bedrijfsonderdelen door de bedrijfsonderdelen. 
4 Opstellen definitieve kostenverdeling door alle bedrijfsonderdelen. 

figuur 4.4 netwerk verbeterd proces kostenverdeling 
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Hoof dstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

Aan de doelstellingen van bet onderzoek: bet verkrijgen van meer betrouwbaarbeid in de 
af gesproken levertijden van de financiele rapportages en verbeteringen wat betreft de 
doorlooptijden en efficiency van de processen zijn twee enigszins gerelateerde 
oplossingsricbtingen ontleend. Enerzijds de bebeersing van de processen en anderzijds bet 
verbeteren van deze processen. In paragraaf 5.2 worden conclusies getrokken ten aanzien 
van de werkwijze en de bevindingen naar aanleiding van bet uitgevoerde onderzoek. In 
paragraaf 5. 3 worden tenslotte enkele aanbevelingen gedaan. 

5.2 Conclusies 

De afnemers bepalen levertijden voor de rapportages. De rapportages kunnen ecbter pas 
opgesteld worden na afloop van de rapportageperiode. Dit betekent dat de doorlooptijden 
van de processen bepalend zijn voor bet kunnen voldoen aan de levertijdeisen. 
Conclusie: Levertijdeisen kunnen alleen gebaald worden indien de doorlooptijden van 

de processen korter zijn dan de gevraagde levertijden. 

Tijdens bet onderzoek zijn de voor de planning noodzakelijke gegevens van bet WTV -
statenproces en bet kostenverdelingsproces verzameld en verwerkt in een 
projectplanningspakket. Hiermee zijn voor de concemplanner en operationeel betrokken 
medewerkers bevredigende planningen opgesteld. De vastgelegde gegevens kunnen -
zolang de processen niet wijzigen- gebruikt worden voor bet opstellen van nieuwe 
planningen, waardoor voor de concemplanner de inspanning voor bet opstellen van 
planningen af kan nemen. Tevens biedt bet pakket mogelijkheden gegevens ten beboeve 
van monitoring en evaluatie vast te leggen en te verwerken. 
Conclusie: Het gebruikte projectplanningspakket biedt voldoende mogelijkheden om 

voor de logistieke bebeersing gebruikt te worden. Randvoorwaarde is wel 
dat de te bebeersen processen inzicbtelijk moeten zijn. 

Door bet vastleggen van netwerken van de processen is bet mogelijk om met bebulp van 
de kritieke pad metbode knelpunten in deze processen aan te geven. Verbetering van de 
processen kan bierdoor gericbt op deze knelpunten plaatsvinden. 
Conclusie: Netwerkplanning biedt in deze situatie mogelijkheden om aan te geven 

welke veranderingen in bet proces doorgevoerd moeten worden om aan 
doorlooptijddoelstelling te voldoen. 
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Bij de uitvoering van het onderzoek was duidelijke weerstand merkbaar bij de 
bedrijf sonderdelen ten aanzien van de door ES&D geformuleerde doelstelling van levering 
van de kosteninformatie op de vijfde werkdag van de volgende maand. Tijdens de 
interviews om informatie te verkrijgen over de huidige uitvoering van het proces ten 
behoeve van beheersing van het proces, werden echter wel ideeen ter verbetering 
aangedragen waarmee aan de doelstelling voldaan kan worden. 
Conclusie: De werkwijze van beheerste verbetering sluit aan op de bereidheid in de 

organisatie om medewerking te verlenen aan het verbeteringsproject. 

De verbeteringen voor het kostenverdelingsproces die resulteren in het voldoen aan de 
doelstelling wat betreft doorlooptijd (van 17 dagen naar 5 dagen), bestaan hoofdzakelijk 
uit: 
1 Het benutten van mogelijkheden die informatietechnologie biedt, waardoor 

vastgelegde gegevens gebruikt kunnen worden voor verdere verwerking zonder 
'handmatige' gegevensoverdrachten. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het 
proces verkort en de efficiency verhoogd. Daarnaast geldt dat de kwaliteit van het 
proces wordt verhoogd doordat de kans op fouten vermindert bij het ovememen 
van gegevens en dat de gegevens gemakkelijker beschikbaar zijn voor het 
verstrekken van sturingsinformatie met behulp van het in ontwikkeling zijnde 
Data-Warehouse. 

2 De wijzigende bedrijfseconomische inzichten ( doorbelasting op basis van tarieven 
in plaats van op basis van werkelijke kosten) waardoor de gegevens ten behoeve 
van de onderlinge doorbelastingen eerder beschikbaar kunnen komen en de 
volgtijdelijkheid bij het verrichten van deze doorbelastingen komt te vervallen. 

Conclusie: Door het toepassen van mogelijkheden op het gebied van 
informatietechnologie en bedrijfseconomie is de doorlooptijd van het 
onderzochte proces tot minder dan een derde van de oorspronkelijke 
doorlooptijd verkort. 

5.3 Aanbevelingen 

Het kostenverdelingsproces heeft binnen Centraal Beheer van oudsher de functie om 
gemaakte kosten boekhoudkundig te verwerken. De laatste tijd groeit de behoefte om met 
behulp van gegevens uit het kostenverdelingsproces de organisatie van stuurinformatie te 
voorzien. Op technisch gebied wordt hieraan gewerkt door het ontwikkelen van een Data 
Warehouse. Het verdient aanbeveling om ook de inhoudelijke kant van deze behoefte te 
ontwikkelen, namelijk het in samenwerking met de bedrijfsonderdelen bepalen aan welke 
stuurinformatie behoefte is en te bepalen wat de gevolgen van sturing met behulp van 
deze informatie zijn wat betreft de optimalisatie van de resultaten van zowel de 
bedrijfsonderdelen als Centraal Beheer als geheel. 

Het grootboeksysteem Generaal wordt als gebruikersonvriendelijk ervaren op het gebied 
van de invoer van gegevens in het grootboek vanwege de arbeidsintensieve manier waarop 
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de invoer plaatsvindt. Het systeem biedt echter een aantal mogelijkheden om de invoer 
van gegevens minder arbeidsintensief te maken. Deze mogelijkheden zijn onvoldoende 
bekend bij de gebruikers. Aanbevolen wordt om de gebruikers ook hierin op te leiden. 

Draag zorg voor een juiste definiering van gegevens ten behoeve van rapportages en 
vastlegging van de gegevens volgens deze definiering in de informatiesystemen, daama is 
het mogelijk om de rapportages geautomatiseerd op te stellen. 
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Bijlage 2: Proces kostenverdeling stafdiensten 
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Door de controller stafdiensten warden de volgende activiteiten verricht voor het opstellen van de 
kostenverdeling: 

1 corrigeren kostenoverzicht 
2 doorgeven van balansposten aan ES&D kostenadministratie 
3 verrichten van doorbelastingen aan bedrijfsonderdelen 
4 controleren en verwerken doorbelastingen van bedrijfsonderdelen 
5 opstellen definitieve kostenverdeling. 

ad 1: 

Door ES&D kostenadministratie warden kostenoverzichten van de primaire kosten opgesteld door 
middel van FOCUS procedures en als FOCUS-bestand aan de bedrijfsonderdelen ter beschikking 
gesteld. Deze overzichten warden door de controller gecontroleerd en eventuele correcties warden 
doorgegeven aan de kostenadministratie van ES&D. ES&D kostenadministratie verwerkt deze 
correcties. 



ad 2: 

De controller vraagt aan de hoofden F&A van de stafdiensten of er balansposten opgenomen 
moeten warden. lndien dit zo is, geven zij deze door aan de controller. De controller geeft dit 
vervolgens weer door aan ES&D kostenadministratie. 

Als gevolg van activiteit 1 en 2 kan door ES&D kostenadministratie een definitief overzicht van de 
primaire kosten warden gemaakt. Dit overzicht wordt in de vorm van een FOCUS-bestand aan de 
controller stafdiensten ter beschikking gesteld. 

ad 3: 

Nadat de jaarbudgetten zijn opgesteld, is tevens bekend wat de maandelijkse doorbelastingen van 
de stafdiensten voor het komende jaar zijn. De maandelijks door te belasten bedragen warden in 
ORCA geboekt. Tevens warden specificaties over de doorbelaste bedragen aan de 
bedrijfsonderdelen verstrekt. 

ad 4: 

Maandelijks verstrekken andere bedrijfsonderdelen specificaties van de door hen door te belasten 
bedragen aan de stafdiensten en aan andere onderdelen van de AVCB-groep die buiten CB liggen. 
Deze specificaties warden gecontroleerd door de controller stafdiensten. De bedragen warden door 
de bedrijfsonderdelen in ORCA (RC-code 4020) geboekt. Aan de hand van de specificaties die 
door de bedrijfsonderdelen zijn geleverd warden deze bedragen toegerekend aan de verschillende 
stafdiensten of indien het een ander AVCB-onderdeel betreft, geboekt in ORCA (RC-code 4025). 

ad 5: 

De definitieve kostenverdeling wordt opgebouwd uit drie componenten: 
1 definitieve primaire kosten 
2 doorbelaste kosten van andere bedrijfsonderdelen 
3 doorbelaste kosten aan andere bedrijfsonderdelen 
Het verschil tussen 1+2 en 3 wordt maandelijks in ORCA (RC-code 4021) geboekt. Voor dit 
verschil is een bedrag gebudgetteerd. Dit gebudgetteerde bedrag wordt door de 
concernadministratie ten laste van de divisies geboekt. Het verschil tussen het gebudgetteerde 
bedrag en het werkelijke bedrag wordt ten gunste of ten laste van CB-Holding geboekt. 

In LOTUS wordt per afdeling en per kostenrekeningnummer een overzicht gemaakt van de kosten. 
Het bedrag dat naar CB-Holding wordt geboekt, is het resultaat van de afdelingen. 



Bijlage 3: Kostenverdeling IS 
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2 Op basis van 1 worden doorbelastingen naar kostendragers buiten IS gedaan. 
3 Na 2 ontstaan dekkingsverschillen. Samen met indirecte kosten worden deze dekkings

verschillen doorbelast op basis van CPU's naar kostendragers buiten IS. 



schematisch: 

Kosten IS I 

Interne Dekkings verschillen 
Doorbelasting 

doorbelasting 
buiten IS 

Indirecte 
Kosten 

De indirecte kosten (niet direct toewijsbare kosten en dekkingsverschillen) warden in de tweede 
boeking doorbelast naar de bedrijfsonderdelen. 

Doorlooptijden en levertijden van het proces: 

MUS mensuren : 
MUS machineuren: 
Terminallijst : 
Cursusadministratie: 
T elefoonspecificatie : 
Controleren en 

op de derde werkdag beschikbaar 
op de tweede werkdag beschikbaar 
na het eerste weekend van de maand 
op de tweede of derde werkdag van de maand beschikbaar 
halverwege de voorgaande maand komt de telefoonlijst beschikbaar 

Verdelen: Voor dag 5 of 6 gereed 
Eerste boeking : 1 dag 
Tijd tussen boekingen: 0-1 dag 
Tweede boeking: 1 dag 
Doorbelasting: 1 dag 

De totale doorlooptijd bedraag 7 tot 10 werkdagen. De doorlooptijd is opgebouwd uit: 

2 dagen voor verzamelen eenheden. 
2 tot 3 dagen voor controle en verdeling van de eenheden. 
2 tot 3 dagen om de boekingen te verrichten. 
1 dag om de doorbelasting te verrichten. 



Bijlaqe 4: Kostenverdeling Directoraat Beleqqinqen 
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1 Bepalen primaire kosten 

Nadat het bestand met de primaire kosten door ES&D beschikbaar is gesteld, is het voor de 
kostenadministratie van het directoraat beleggingen mogelijk om dit overzicht te controleren. 
Eventuele correcties worden aan ES&D doorgegeven. Tegelijkertijd met het bestand van de 
primaire kosten kan de 'lijst 510 uit Generaal' uitgedraaid worden . Op deze lijst is per afdeling 
iedere geboekte regel te zien. Deze uitdraai wordt vergeleken met de opgave van de 
balansposten die door de afdelingsmanagers worden gedaan. Daarna kunnen de balansposten 
doorgegeven worden aan ES&D. De kostenadministratie van ES&D verwerkt de correcties en de 
balansposten in Generaal waarna het bestand met de definitieve primaire kosten beschikbaar 
wordt gesteld. 

Tijdens de jaarafsluiting geldt dat aan het bepalen van de balansposten veel aandacht wordt 
besteed. Hiervoor zijn twee dagen nodig . Deze doorlooptijd wordt bepaald door het overleg dat 
met afdelingsmanagers moet worden gevoerd over de op te geven balansposten. Bij de andere 
afsluitingen is minder tijd benodigd. 

Het bestand met de definitieve primaire kosten wordt ingeladen in een LOTUS model. 

2 Verrichten van doorbelastingen 

Het LOTUS-overzicht met de definitieve primaire kosten wordt gebruikt om de kosten van het 
Treasury project voor AVCB Naarden te bepalen. 

Voor de doorbelasting aan Huisvesting door Vastgoedbeheer is een budget opgesteld. Per maand 
wordt 1 /12" van dit budget doorbelast aan het Facilitair Bedrijf . 

Voor de doorbelasting aan AVCB-bank worden treasury kosten doorbelast. Voor deze kosten is 
een budget bepaald. Hiervan wordt maandelijks 1 /12" deel doorbelast aan de divisie 
Particulieren. 

Voor de doorbelasting aan PR is een uurtarief afgesproken. Aan het einde van de maand geeft 
de betreffende persoon het aantal uren dat voor PR is gewerkt door aan de kostenadministratie. 
Uren *tarief is het bed rag dat per maand doorbelast wordt aan PR. 

Nadat de door te belasten bedragen zijn bepaald worden de volgende handelingen verricht voor 
het doen van de doorbelastingen: 
1 Opstellen van de specificatie per bedrijsonderdeel. (AVCB Naarden, FB, Div. 

Particulieren, PR) 
2 Verzenden specificatie aan betreffende bedrijfsonderdeel. 
3 lnboeken van het bedrag per bedrijfsonderdeel in ORCA. 
4 lnvoeren van de doorbelastingen in het LOTUS-model. 



3 Ontvangen van doorbelastingen 

leder bedrijfsonderdeel verstrekt een specificatie van de doorbelasting aan het directoraat 
Beleggingen. Het bedrag wordt via ORCA overgeboekt aan het directoraat. 

Aan de hand van de specifatie wordt het bedrag verdeeld naar afdelingen . Voor een gedeelte 
wordt deze verdeling volgens vaste verdeelsleutels gedaan . 

Het resultaat van de verdeling wordt ingevoerd in het LOTUS model. 

4 Definitieve Kostenverdeling 

Nadat de doorbelaste kosten ingevoerd zijn in het LOTUS model, ontstaat het kostenoverzicht 
van Beleggingen. In dit overzicht zijn per afdeling kostensoorten opgenomen waarover intern 
gerapporteerd wordt. Voor de rapportage aan ES&D ten behoeve van externe rapportages wordt 
een aangepast LOTUS overzicht opgesteld. Dit overzicht wordt automatisch door LOTUS 
gemaakt. 

Voor de doorbelasting aan werkmaatschappijen zijn tarieven opgesteld. Deze tarieven moeten de 
kosten van het Directoraat Beleggingen dekken. 
Voor eventuele verschillen tussen de werkelijke kosten en de doorbelaste kosten is geen 
bestemming bepaald. De filosofie is dat Beleggingen een dienstverlenend orgaan is. De diensten 
warden verkocht voor vastgestelde prijzen. Verschillen tussen verkoopprijs en werkelijke 
kostprijs is de verantwoordelijkheid van Beleggingen. 



Bijlaqe 5: 
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De divisie bedrijven werkt voor de kostenverdeling met FOCUS en LOTUS. Verdelingen vinden 
plaats in LOTUS. De resultaten hiervan worden in de FOCUS-applicatie ingevoerd. 



1 Primaire Kosten 

Het bestand met de primaire kosten wordt gecomprimeerd tot een overzicht, zoals het voor de 
divisie gewenst is. Dit overzicht wordt ingeladen in het LOTUS model. 

2 lnterne lnformatie tbv verdeelsleutels 

De meeste verdeelsleutels worden jaarlijks vastgesteld en eventueel in de loop van het jaar 
herzien (raming van de omzet). Enkele verdeelsleutels moeten maandelijks ingebracht worden. 
Deze zijn: 
-Gemiddelde TPL per afdeling 
-Urenbesteding l&A per maand 
-Urenbesteding van Schade Expertise/Risico Management 
-Urenbesteding van het Actuariaat 

3 Doorbelastingen van andere bedrijfsonderdelen 

Aan de hand van specificaties en de bedragen van de doorbelastingen van andere 
bedrijfsonderdelen worden de doorbelastingen in LOTUS verdeeld over de afdelingen. Dit wordt 
gematcht met het FOCUS bestand. 

4 Kostenverdeling 

Nadat de primaire kosten, de doorbelaste kosten en de verdeelsleutels zijn ingevoerd, worden de 
totale kosten per afdeling doorbelast naar andere afdelingen, branches, andere divisies en 
uiteindelijk naar produkten . De doorbelastingen aan andere divisies worden ingevoerd in het 
FOCUS bestand. 

5 Analyse 

Tijdens het proces van de kostenverdeling is er geen tijd voor het uitvoeren van analyses. 
Analyses worden na dit proces uitgevoerd. Correcties komen tot stand tijdens de analyses. 
Wijzigingen in de primaire kosten warden opgenomen in de kostenverdeling van de volgende 
maand . lndien in de kostenverdeling aanpassingen ontstaan, wijzigen ook de doorbelastingen 
aan andere bedrijfsonderdelen. Deze doorbelastingen kunnen dan echter niet meer gewijzigd 
warden. De kostenverdeelsystematiek kan dit echter niet aan. 

Bij de jaarafsluiting is het van groter belang dat er geen wijzigingen achteraf meer optreden. Dit 
betekent dat er tussentijds controlemogelijkheden moeten bestaan om de gegevens die verder 
verwerkt worden op juistheid te controleren . lndien dit niet kan gebeuren heeft dit consequenties 
voor de kwaliteit van de output. 



Bijlage 6: Kostenverdeling Divisie particulieren 
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De divisie particulieren werkt met een kostenverdeelstaat in LOTUS (KVD). Hierin worden 
maandelijks de volgende gegevens ingevoerd: 

1 De totale primaire kosten per afdeling uit het FOCUS overzicht. Het totaalbedrag per 
afdeling wordt ingetypt in het LOTUS-model. Om de definitieve primaire kosten te 
bepalen worden correcties en balansposten opgegeven. Correcties onstaan gedurende 
een maand door analyses. Balansposten worden aan het einde van een maand door de 
afdelingen doorgegeven aan de kostenadministratie van de divisie. De 
kostenadministratie geeft de balansposten en correcties door aan de kostenadminstratie 
van ES&D. 

2 Doorbelastingen van CPD, ES&D en FB. De totaalbedragen per kostensoort (meerdere 
voor FB) worden ingevoerd in het LOTUS model. De kosten worden volgens van te voren 
ingevoerde verdeelsleutels verdeeld over de afdelingen. 

3 Urenopgaves eigen afdelingen. In deze urenopgaves wordt aangegeven voor welke 
andere afdeling en/of ander bedrijfsonderdeel is gewerkt. Hiervoor zijn uurtarieven 
vastgesteld per afdeling. lnvoeren van de urenopgaves in het LOTUS model genereert de 
interne (andere afdelingen) en externe (andere bedrijfsonderdelen) doorbelastingen. 

4 De bedragen en afgenomen eenheden per kostensoort van de doorbelasting van IS 
worden ingevoerd in een apart LOTUS model (IS model). Hiermee worden de IS-kosten 
verdeeld over de afdelingen en de produkten. De resultaten van deze verdeling worden 
ingelezen in het LOTUS model. 



5 De gewerkte uren van de eigen systeemontwikkelafdeling 611 worden ingevoerd in een 
apart LOTUS model (model 611 ). Voor deze uren zijn tarieven opgesteld. In het model 
611 worden de bedragen per afdeling(kostenplaats) en/of produkt (kostendrager) 
bepaald. Het resultaat wordt ingelezen in KVD. 

6 Doorbelastingen van andere bedrijfsonderdelen. Per bedrijfsonderdeel wordt het bedrag 
ingevoerd. Dit wordt in KVD verdeeld naar kostendragers. 

7 Opgave afdelingen ten behoeve van de verdeelsleutels. Een aantal verdeelsleutels om 
kosten naar kostendragers te verdelen is variabel. De informatie voor die verdeelsleutels 
wordt door afdelingen aangeleverd. Hierna kunnen dan de variabele verdeelsleutels 
ingevoerd worden. Dit geldt voor de volgende afdelingen: 
617 Machinekosten 
61 0 Automat. -support 
61 3 Operations 
634 Telemarketing 
635 Reclamekosten 
687 Woonfonds 

De urenopgaves en de informatie voor de verdeelsleutels die door de interne afdelingen worden 
aangeleverd, moeten uiterlijk op de tweede werkdag van een maand beschikbaar zijn. lndien 
bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn, wordt hiervoor een raming genomen zodat de 
kostenverdeling toch plaats kan vinden. Aan het einde van het jaar moet wel alle informatie 
beschikbaar zijn, voordat de kostenverdeling plaats kan vinden. Hierdoor is het voor de divisie 
particulieren niet mogelijk om volgens dezelfde planning te werken als voor de normale 
maandafsluiting. Vergelijk met werkwijze divisie Pensioenen, waar urenregistraties in een 
systeem plaatsvinden en verdeling van de kosten automatisch plaats kan vinden. 

Bij het bepalen van de balanskosten voor de jaarafsluiting zijn twee componenten te 
onderscheiden: Allereerst de nog te ontvangen facturen volgens opgave van de afdelingen. 
Daarnaast de nog niet in Credis ingevoerde facturen. Deze component wordt steeds groter 
naarmate de afsluitdatum van Credis verder naar voren wordt gehaald. 

Voor het verdelen van de IS kosten is een LOTUS model gemaakt. Dit model bestaat uit 26 
kolommen (kostensoorten) en 155 rijen (infonummers). leder infonummer is gekoppeld aan een 
kostenplaats. Per kostenplaats worden zo de IS-kosten berekend. IS levert de bedragen per 
kostensoort en het aantal afgenomen eenheden per infonummer. Deze gegevens word en 
handmatig ingevoerd in het LOTUS model. Dit is tijdrovend en er kunnen invoerfouten gemaakt 
worden. lndien de output van IS gekoppeld wordt aan de kostenverdeelstaat van de divisie 
particulieren verdwijnen deze nadelen. 



Bijlage 7: Kostenverdeling Divisie Pensioenen 
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1 Bepalen primaire kosten 

ES&D verstrekt maandelijks een kostenoverzicht van de primaire kosten. De financiele 
administratie kan hier correcties op uitvoeren en balansposten opvoeren. De balansposten 
komen van de afdelingen binnen de divisie. Hiervoor wordt door de afdelingshoofden gebruik 
gemaakt van een kostenoverzicht per afdeling van de voorgaande maand. Balansposten en 
correcties warden doorgegeven aan de kostenadministratie van ES&D. Na verwerking van de 
balansposten en de correcties wordt het bestand met de definitieve primaire kosten aan de 
financiele administratie beschikbaar gesteld. 

2 lnvoerstromen in ALKAID 

ALKAID is een systeem, waarmee de kosten van de divisie pensioenen verdeeld warden. Om 
deze verdeling te maken warden er maandelijks gegevens ingevoerd: 
1 Urenbesteding 
2 Kosten 

2.1 Urenbesteding 

De medewerkers van de divisie pensioenen houden in LUV bij hoeveel uren voor welke 
kostenplaatsen gewerkt is . Op de eerste werkdag van een maand wordt dit systeem afgesloten . 
Werknemers moeten voor het einde van die dag hun uren ingevoerd hebben. lndien nodig 
warden zij hieraan herinnerd. Het bestand met de maandelijkse uurbesteding is aan het begin 
van de tweede werkdag beschikbaar. Dit bestand wordt ingeladen in ALKAID. 

2.2 Kosten 

Kosten van de divisie pensioenen worden aangeleverd door andere bedrijfsonderdelen: 

1 De definitieve primaire kosten warden door de kostenadministratie in het grootboek 
geboekt. Deze kosten worden door middel van FOCUS als bestand in ALKAID geladen. 

2 Stafdiensten en divisies leveren specificaties van de kosten die doorbelast worden aan 
de divisie pensioenen. Aan de hand van deze specificaties warden deze kosten 
handmatig op de juiste kostenplaats in ALKAID ingevoerd. 

3 IS levert specificaties van de doorbelaste kosten aan de divisie pensioenen. De bedragen 
die op deze specificaties vermeld staan, warden ingevoerd in een LOTUS model. Het 
LOTUS model verdeelt de kosten naar kostenplaatsen. Aan de hand hiervan warden de 
kosten ingevoerd in ALKAID. 

4 FB levert specificaties van doorbelaste kosten aan de divisie pensioenen. Per kostensoort 
is in ALKAID een verdeelsleutel opgesteld, waarmee de doorbelaste kosten per 
kostensoort worden verdeeld naar afdelingen. 



3 Uitvoerstromen ALKAID 

1 Doorbelastingen aan andere bedrijfsonderdelen. 
2 Doorbelastingen aan Business Units 
3 Dekkingsverschillen 
4 Doorbelastingen aan Werkmaatschappijen 
5 Kosten per afdeling 

Doorbelastingen aan andere bedrijfsonderdelen ontstaan grotendeels nadat het LUV bestand is 
ingevoerd. IS-kosten kunnen ook doorbelast warden naar andere bedrijfsonderdelen (Bij 
onderhoudsprojecten en de kosten van ELVIS). De specificatie van de doorbelastingen volgt uit 
een uitdraai van ALKAID. De specificatie wordt opgestuurd naar de betreffende 
bedrijfsonderdelen en de bedragen warden in ORCA geboekt. 

Doorbelastingen aan Business Units warden met behulp van de tarieven en het LUV bestand 
gedaan . 

Op afdelingen ontstaan dekkingsverschillen. De dekkingsverschillen warden doorbelast aan 
Business Units . 

De kosten van de Business Units warden volgens vaste verdeelsleutels doorbelast aan 
werkmaatschappijen. De bedragen warden ingeboekt in ORCA en doorgegeven aan de 
werkmaatschappijadministratie van de divisie. 
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Voorlopige Planning WTV-staten CBL 1993 1 

lever 

activiteit bedrijfsonderdeel aan dag leverdatum 

Waardemut leveren Bel ES&D ..... di 19/04 

proefsaldibalans en jaarwerk ES&D ES&D di 19/04 

V&W gegevens ES&D Act ma 25/04 

staat 1.121_:, Bel ES&D di 26/04 

staat 1.121 ES&D ES&D di 26/04 
staat 1.122) Bel ES&D di 26/04 

staat 1.123 Bel ES&D di 26/04 

etaat 1.123 • Part ES&D di 26/04 

etaat 1.1241 Bel ES&D di 26/04 

etaat 
l 

1.125 I Bel ES&D di 26/04 

staat 1.126) Bel ES&D di 26/04 

etaat 1.130'1 ES&D ES&D di 26/04 

etaat 1.150 ES&D ES&D di 26/04 

staat 1.240) ES&D ES&D di 26/04 

staat 1.100 ES&D ES&D WO 27/04 

etaat 1.101 ES&D ES&D WO 27/04 

etaat 1.110 ES&D ES&D WO 27/04 
staat 1.111 ES&D ES&D WO 27/04 

staat 1.200 ES&D ES&D WO 27/04 

staat 1.201 ES&D ES&D WO 27/04 

staat 1.210 ES&D ES&D WO 27/04 

staat 1.211 ES&D ES&D WO 27/04 
verd. ind/coll Act ES&D WO 27/04 

staat 1.212 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.213 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.220 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.221 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.222 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.223 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.300 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.301 ES&D ES&D vr 13/05 

staat 1.320 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.400 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.410 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.500 Act ES&D vr 13/05 

staat 1.530 Act ES&D vr 13/05 
staat 1.310 ES&D ES&D di 17/05 
controle staten ES&D KPMG vr 27/05 

accountantscontrole KPMG ES&D vr 03/06 

Bijwerken ES&D Repro ma 06/06 

Drukken Repro ES&D ma 13/06 
Ondertekenen ES&D KPMG ma . 27/06 

Waarmerken KPMG KPMG WO 29/06 
Aanbieden verz.kamer KPMG do 30/06 

Leveringen voor 12:00 uur 



Bijlage 9: Doorbelasting FB-diensten aan afdelinqen in Generaal. 

Allocatiemodule gebruiken voor: 

De onderstaande diensten hebben een vast tarief per eenheid. Het aantal eenheden wordt per 
afdeling bepaald: 

-Kale huur 
-Bewonersservice 
-Vastrecht Binnenhof 
-Koffie- en theevoorziening 
-Restaurant 
-lnrichting algemene ruimten 
-lnrichting werkplekken 
-Auto Technische Dienst 

Bedrag verdelen over meerdere kostenplaatsen: 

-Verdelen kosten van de parkeerplaatsen binnen een bedrijfsonderdeel. 

Bedrag rechtstreeks boeken: 

Bedrag per afdeling boeken met behulp van shell journal of interface voor de volgende diensten 
waarvoor maandelijks een bedrag wordt vastgesteld: 

-Copyservice 
-Archief 
-Afdelingspasjes 

Bedrag per afdeling boeken met repeating journal: 

-Postvoorziening stafdiensten 
-lnkoop overhead 
-lnkoop handling 
-Transport en magazijn 

Per geval een bedrag per afdeling boeken: 

-Specifieke wensen 

Aandachtspunten: 

1 Posturen word en bepaald per bedrijfsonderdeel. Doorbelasting volgens een tarief per uur. 
Verdeling over afdelingen! 

2 Binnenhof doorbelasting (gebruik, service en catering) per afdeling: registratie en 
doorbelasting. 

3 lnkoopdoorbelasting zal komend jaar een meer variabel karakter krijgen. 



Diensten op basis van vierkante meters per afdeling: 

Dienst Tarief per maand 1995 Kostenplaats 

Kale huur 529/12 = 44,08 0131 

Bewonersservice 226/12 = 18,83 0134 

Vastrecht Binnenhof 23/12 = 1,92 ? 

Voor deze diensten warden tijdens het vaststellen van het budget vierkante meter tarieven 
bepaald. Het tarief per maand is een twaalfde van het jaartarief. 

De doorbelastingen per maand zijn gebaseerd op de tarieven en het aantal afgenomen vierkante 
meters per afdeling. 

Het afdelingsnummer (kostenplaats) en het aantal vierkante meters moeten geboekt warden ten 
behoeve van de doorbelasting. Deze gegevens warden geregistreerd in Kosmos. Als gevolg van 
verhuizingen kunnen deze gegevens veranderen. ledere maand warden eventuele veranderingen 
verwerkt in Generaal voor de doorbelasting. Het aantal meters aan het begin van een maand 
bepaalt de doorbelasting van die maand. 
De allocatiemodule moet het geboekte aantal vierkante meters per afdeling vertalen in twee 
boekingen per dienst. 

CORP: Corporation identificatie: 357 
REKENING: rekeningnummer: 8001 
AFDELING: Afdelingsnummer: 071 (Kostenplaats) 
WINSTLAB: Winstverdelingslabel: 0131 (betekenis kale huur) 
BEDRAG: Bedrag: 70 * 44,08 = Fl 3085,60 
DCCD: Debet/credit code: C 

CORP: Corporation identificatie: 357 
REKENING: rekeningnummer: 8002 
AFDELING: Afdelingsnummer: 0131 (Kostenplaats) 
WINSTLAB: Winstverdelingslabel: 071 
BEDRAG: Bedrag: 70 * 44,08 = Fl 3085,60 
DCCD: Debet/credit code: D 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarieven: oktober voorgaande jaar (na budgetbepaling). 
Costdrivers per afdeling: begin van de maand in Kosmos. 

Het winstlab bij de doorbelasting van geeft de kostensoort aan. 
Het winstlab bij de doorbelasting aan geeft de afnemende afdeling aan. 

Kaleidoskoop kostenapplicatie moet de winstlabs vertalen in namen: 
Bij rekeningnummer 8002: 
Winstlab 001-098 Doorbelasting aan Stafdiensten 
Winstlab 071-077 Doorbelasting aan ES&D 
Winstlab 075 Doorbelasting aan ES&D Kaleidoskoop. 
Bij rekeningnummer 8001: 
Winstlab 008* - 023* Doorbelasting van: FB 
Winstlab 013 * Doorbelasting van: Huisvesting 
Winstlab 0131 Doorbelasting van: Kale huur 
Winstlab 0134 Doorbelasting van: Bewonersservice. 



Diensten op basis van Full Time Equivalent (FTE) per afdelinq: 

Dienst Tarief per maand 1995 Kostenplaats 

lnrichting alg ruimten 1100/12 = 91,67 0133 

Koffie- en theevoorziening 498/12 = 41,50 0181 

Bedrijfsrestaurant 1316/12 = 109,67 0182 

Voor deze diensten warden tijdens het vaststellen van het budget tarieven per FTE bepaald. Het 
tarief per maand is een twaalfde van het jaartarief. 

De doorbelastingen per maand zijn gebaseerd op het tarief per maand en het aantal FTE's per 
afdeling. 

Het afdelingsnummer (kostenplaats) en het aantal FTE's per afdeling moeten geboekt warden 
ten behoeve van de doorbelasting. Deze gegevens zijn gebaseerd op budgetten en ramingen van 
personeelsaantallen per afdeling. Per kwartaal warden de aantallen per afdeling eventueel 
aangepast. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarieven per dienst: oktober voorgaande jaar (na budgetbepaling) 
FTE's per afdeling eerste kwartaal: jaarbudget (oktober voorgaande jaar) 
FTE's per afdeling tweede kwartaal: eerste raming (april) 
FTE's per afdeling derde kwartaal: tweede raming (juli) 
FTE's per afdeling vierde kwartaal: derde raming (oktober). 

Opmerking: FTE's per afdeling warden maandelijks gerapporteerd. Het is zeer nuttig om deze 
gegevens binnen Generaal beschikbaar te hebben om doorbelastingen en 
verdelingen mee plaats te laten vinden. 



Dienst Parkeerplaatsen: 

Dienst Tarief per maand Kostenplaats 

Parkeerplaatsen 596/12 = 49,67 0135 

Het tarief per parkeerplaats wordt budgettair vastgesteld . Het tarief per parkeerplaats per maand 
is een twaalfde van het jaartarief. 

De bedrijfsonderdelen krijgen een aantal parkeerplaatsen per jaar toegewezen. Dit aantal is 
gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen per locatie en het aantal FTE' s per bedrijfsonderdeel 
(parkeerplaatsen op Malkenschoten warden verdeeld over Particulieren, IS en AVCB 
Beleggingen, de parkeerplaatsen op de PWA-laan over de overige bedrijfsonderdelen). 
Het aantal toegewezen parkeerplaatsen per bedrijfsonderdeel vermenigvuldigd met het tarief 
vormt het bedrag dat een bedrijfsonderdeel per maand krijgt doorbelast. 
Dit bedrag wordt verdeeld over de afdelingen van een bedrijfsonderdeel op basis van de FTE's 
per afdeling. 

De doorbelasting aan stafdiensten vindt plaats door de bedragen met behulp van een repeating 
journal te boeken. 
De doorbelasting aan de overige bedrijfsonderdelen vindt plaats door het bedrag per 
bedrijfsonderdeel per maand met behulp van de allocatiemodule over de afdelingen te verdelen, 
te boeken op de afdelingen en de tegenboekingen te verrichten: 

Bedrag per maand AVCB Beleggingen 
Verdeling over afdeling 140 - 157 op basis van onderlinge verhouding FTE's afdeling 140 - 157. 

Bedrag per maand Pensioenen 
Verdeling over afdeling 301 - 393 op basis van onderlinge verhouding FTE's afdeling 301 - 393. 

Bedrag per maand Bedrijven 
Verdeling over afdeling 450 - 495 op basis van onderlinge verhouding FTE's afdeling 450 - 495. 

Bedrag per maand IS 
Verdeling over afdeling 510 - 568 op basis van onderlinge verhouding FTE's afdeling 510 - 568. 

Bedrag per maand Particulieren 
Verdeling over afdeling 601 - 697 op basis van onderlinge verhouding FTE's afdeling 601 - 697. 

De FTE's per afdeling warden geboekt voor de eerder beschreven doorbelastingen op basis van 
FTE en kunnen ook voor deze dienst gebruikt warden. 



Dienst inrichtinq werkplekken: 

Dienst Tarief per maand Kostenplaats 

lnrichting werkplekken I 1000/12 = 83,33 I 0132 

Het tarief per werkplek is budgettair vastgesteld. Het tarief per maand is een twaalfde van het 
tarief per jaar. 

De doorbelastingen per maand zijn gebaseerd op de tarieven en het aantal werkplekken per 
afdeling. 

Het afdelingsnummer (kostenplaats) en het aantal werkplekken moeten geboekt worden ten 
behoeve van de doorbelasting. Deze gegevens worden geregistreerd in Kosmos. Als gevolg van 
verhuizingen en/of uitbreidingen danwel inkrimpingen kunnen deze gegevens veranderen. ledere 
maand worden eventuele veranderingen verwerkt in Generaal voor de doorbelasting. Het aantal 
werkplekken aan het begin van een maand bepaalt de doorbelasting van die maand. 
De allocatiemodule moet het geboekte aantal werkplekken per afdeling vertalen in twee 
boekingen. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarief: oktober voorgaande jaar (na budgetbepaling) 
Werkplekken per afdeling: begin iedere maand in Kosmos. 

Dienst Autotechnische Dienst: 

Dienst Tarief per maand 

Autotechnische dienst 460/12 = 38,33 

Kostenplaats 

014? 

Het bovenstaande tarief is het tarief per leaseauto. Het tarief wordt jaarlijks bij het vaststellen 
van het budget bepaald. De costdriver is het aantal leaseauto's per afdeling. Dit aantal wordt 
jaarlijks bij de budgetbepaling vastgesteld. Het aantal lease-auto's per afdeling moet geboekt 
worden . 

De maandelijkse doorbelasting kan met behulp van de allocatie-module plaatsvinden door het 
geboekte aantal lease-auto's per afdeling te vermenigvuldigen met het tarief per maand . 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarief: oktober voorgaande jaar 
Costdriver: oktober voorgaande jaar. 

Jaarlijks moet het tarief en de veranderingen van het aantal lease-auto's verwerkt worden. 

opm: Wanneer volgend jaar alleen het tarief per auto verandert, hoeven bij deze dienst de 
vastgelegde journalen niet gewijzigd te worden. Als rechtstreeks het bedrag geboekt 
wordt, moeten wel alle journalen aangepast worden. Daarom kan deze dienst het beste 
met de allocatiemodule doorbelast worden. 



Vaste doorbelastingen: 

I Dienst I Tarief per maand I Kostenplaats 

lnkoop vastrecht nvt 014? 

lnkoop Handling nvt 014? 

Transport en magazijn nvt 0162 

Voor deze diensten wordt jaarlijks per afdeling een budget bepaald. De maandelijkse 
doorbelasting is een twaalfde van dit budget. 

Het budget van de afdeling lnkoop wordt na aftrek van het budget Handlingkosten en het budget 
A TD als vastrecht doorbelast aan de afdelingen waarvoor ingekocht wordt. De doorbelasting per 
afdeling is gebaseerd op de ingekochte goederen per afdeling. Het bedrag per afdeling kan met 
behulp van repeating journal geboekt worden. 

lnkoop Handling wordt aan PR doorbelast. Het maandelijkse bedrag is een twaalfde deel van het 
budget per jaar en kan met behulp van repeating journal geboekt worden. 

Transport en Magazijn wordt aan IS, lnkoop en PR doorbelast. Het maandelijks door te belasten 
bedrag per afdeling is een twaalfde van het jaarbudget. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Maandbedrag per afdeling: oktober voorgaande jaar (na budgetbepaling). 

Dienst Copyservice: 

Dienst Tarief per maand Kostenplaats 

Copyservice nvt 015 

Voor deze dienst wordt per opdracht met behulp van een Dbase programma het door te belasten 
bedrag per afdeling berekend. De tarieven zijn vastgelegd in het Dbase programma. De eenheden 
per opdracht warden aangegeven op een werkbon. De gegevens van de werkbonnen warden 
ingevoerd in het Dbase programma. Hieruit zijn overzichten van de gemaakte kosten gedurende 
een bepaalde periode per afdeling samen te stellen. Per maand is er dus een overzicht op te 
stellen van de kosten per afdeling gedurende deze maand. Deze kosten moeten doorbelast 
worden. 

Een interface tussen Generaal en dit Dbase programma moet zorgdragen voor de boeking en 
tegenboeking van de kosten per afdeling per maand. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Afhankelijk van de dag waarop de gegevens in Generaal beschikbaar moeten zijn, is er een dag 
vast te stellen waarop de gegevens doorgekoppeld moeten worden. De periode die 
doorgekoppeld moet worden is vanaf de dag van de vorige doorkoppeling tot de dag van de 
doorkoppeling. 

I 



Dienst Posturen: 

Dienst Tarief per maand Kostenplaats 

Posturen nvt 0161 

De dienst posturen is te verdelen in twee categorieen: 
1 Posturen ten behoeve van stafdiensten. 
2 Posturen ten behoeve van IS, AVCB Beleggingen, Particulieren, Pensioenen en Bedrijven. 

ad 1: 

Voor de posturen voor de stafdiensten wordt per jaar een inschatting gemaakt. Per stafdienst 
wordt een bedrag per jaar vastgesteld. Maandelijks wordt hiervan een twaalfde doorbelast. Het 
bedrag per stafdienst per maand kan met behulp van Repeating Journal geboekt worden. De 
maandelijkse doorbelasting kan dan automatisch plaatsvinden. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Het bedrag per stafdienst per maand is in oktober van het voorgaande jaar bekend. De journalen 
kunnen daarna ingevoerd worden. 

ad 2: 

De postkamer verstrekt aan het eind van iedere maand een lijst met de gewerkte uren per 
bedrijfsonderdeel. Deze uren worden vermenigvuldigd met het uurtarief en vormen het door te 
belasten bedrag per bedrijfsonderdeel. De uren per bedrijfsonderdeel moeten iedere maand 
geboekt worden. ledere boeking van het aantal uren moet resulteren in een boeking en 
tegenboeking van het bedrag per bedrijfsonderdeel. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarief per uur: oktober voorgaande jaar (na vaststellen budget). 
Uren per bedrijfsonderdeel: einde elke maand. 

Opmerking: De uren van de postkamer warden niet op afdelingsniveau verantwoord. 

Dienst Concernarchief: 

II :::..,.,_,t Tarief per maand Kostenplaats 

Archief str. meters 85/12 = 7,08 023 

Archief manuren 90 per uur 023 

Voor iedere afdeling wordt het aantal strekkende meters en het aantal gewerkte uren 
geregistreerd. De doorbelasting per maand is gebaseerd op deze registraties. Het bedrag per 
afdeling wordt iedere maand uitgerekend in Lotus. Een interface tussen dit Lotus-model en 
Generaal moet maandelijks zorgdragen voor de boeking en de tegenboeking van het bedrag per 
afdeling. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Tarieven: oktober voorgaande jaar beschikbaar in Lotus. 
Eenheden: einde iedere maand in Lotus. 
Bedrag per afdeling: einde iedere maand in Lotus beschikbaar voor verwerking in Generaal. 



Dienst Restaurant afdelinqspasjes: 

Dienst Tarief Kostenplaats 

Afdelingspasjes Restaurant nvt 0183 

De kosten van de maaltijden die met afdelingspasjes warden betaald, warden geregistreerd in de 
kassa's. Eenmaal per maand wordt een kassastrook uitgedraaid. Op deze uitdraai is het 
totaalbedrag per pasnummer te zien. Deze bedragen moeten bij de bijbehorende afdeling geboekt 
warden en bij de kostenplaats van de dienst tegengeboekt warden . 
Voor het boeken van de bedragen kan gebruik gemaakt warden van Shell journal. Maandelijks 
hoeven dan alleen de bedragen hierop ingevoerd te warden. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
De kassastroken kunnen op ieder gewenst moment uitgedraaid warden. Het totaalbedrag is altijd 
het bedrag vanaf de vorige uitdraai tot het moment van de uitdraai. Daarna kunnen de bedragen 
in Generaal ingevoerd warden. 

Dienst Binnenhof: 

I Dienst I Tarief I Kostenplaats 

Gebruik Binnenhof diverse tarieven per dagdeel ? 

Gebruikersservice geen ? 

Catering geen ? 

Het Binnenhof zal pas volgend jaar in gebruik warden genomen. 
Voor de zalen is per dagdeel een tarief bepaald voor de dekking van de kale huur. 
De kosten van de gebruikersservice zullen bestaan uit urenbesteding van FB-medewerkers en uit 
externe facturen. 
De cateringkosten zullen bestaan uit de kosten van de maaltijden die in het Binnenhof 
geserveerd warden. 

Dienst Specifieke wensen: 

Dienst Tarief Kostenplaats 

Specifieke wensen nvt 0138 

Kosten van specifieke wensen van bedrijfsonderdelen die niet onder de normale diensten vallen, 
warden rechtstreeks bij de afnemers in rekening gebracht. De kosten warden gebaseerd op 
externe facturen. 
Deze kosten kunnen het best in de primaire kosten van de afnemer geboekt warden. lndien dit 
niet toegestaan is, moet het bedrag vanaf kostenplaats 0138 doorbelast warden aan de 
afnemende afdeling. 

Gegevensbeschikbaarheid: 
Nadat een factuur is ontvangen . 

I 



FB doorbelastingen (voorlopig budget 1995): 

(ln)direct per bedrijfsonderdeel/afdeling: 
lnkoop overhead: Fl 1.801. 700 (vast) 
Post: Fl 1 . 710. 900 (vast en variabel) 
Parkeerplaatsen: FL 807 .000 (vast) 
Totaal: Fl 4.319.600 

Indirect volgens FTE per afdeling: 
lnrichting alg. ruimten: Fl 2.466.200 (vastvariabel) 
Restaurant: Fl 2.950.500 (vastvariabel) 
Koffievoorziening: Fl 1.116.500 (vastvariabel) 
Totaal: Fl 6 .533.200 

Rechtstreeks: 
Kale huur: 
Bewonersservice: 
Vastrecht Binnenhof: 
Werkplekken: 
Copyservice: 
Archief: 
Afdelingspasjes: 
Binnenhof gebruik: 
Specifieke wensen: 
lnkoop handling: 
ATD 
Transport en magazijn: 
Totaal: 

Totaal Facilitair Bedrijf: 

Fl 20. 706. 700 (vastvariabel) 
Fl 8.611.200 (vastvariabel) 
Fl 876.400 (vastvariabel) 
Fl 2.472.000 (vastvariabel) 
Fl 1.217.500 (variabel) 
Fl 1.054.600 (variabel) 
FL 433.800 (variabel) 
Fl 541.300 (variabel) 
Fl 231 .000 (variabel) 
Fl 32.000 (vast) 
Fl 94.800 (vast) 
Fl 362.500 (vast) 

Fl 36.633.800 

Fl 47.486.600 




