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Abstract 

This report contains the result of a survey executed within the 

service department of Geveke Motoren B. V. in Papendrecht. 

Subject of the survey was to determine how the service-proces 

could be best controlled in order to contribute to the minimizati

on of the total cost of ownership for the customer. 
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Summary 

The assignment is carried out within the service department of Geveke Motoren 
B. V. which is part of Geveke N. V. 

Geveke Motoren represents Caterpillar diesel and gas-engines in the Netherlands 
and in the Scandinavian countries. The main seat of the company (administration, 
workshop, engine-storage and central parts-warehouse) is in Papendrecht. To be 
able to service clients in the entire country, four support-bases are founded in 

Aalsmeer, Groningen, Maasbracht and Nijmegen. These bases have there own 
mechanics and a small stock with most needed parts. 

Service Operations (the service department of Geveke Motoren) carries out 
maintenance, repairs and corrects breakdowns. The service department consists of 
the following subdivisions: 

• PK (service of diesel engines, 21 mechanics) 
• KVA (service of gas engines and diesel engines with generators, 11 mechanics) 
• Elektro (service of the electronic system, 5 mechanics) 

• Support bases (Aalsmeer: 8 mechanics, Groningen: 1 mechanic, 
Maasbracht: 4 mechanics, Nijmegen: 2 mechanics) 

• Workshop (revision of engines and parts, 17 mechanics) 
• Construction (adjusts engines to customers specifications, 7 mechanics) 

Every subdivision has one supervisor except for PK; it has two because of the 
large number of mechanics. The supervisor has several tasks: he answers the 
phone, tries to diagnose the customer problem, plans the activities and manages 
the mechanics. 

Before the mechanics get their assignment, it must be prepared. This is done by so 
called workpreparers. They enter the assignment in the system so it can be 

administratively processed. They also provide the mechanics with information 
about the customer and if necessary about the engine. Finally they order the 

necessary tools and parts. 

The original assignment was to investigate the productivity of the service depart
ment. First of all it had to become clear what was meant by productivity in a 
service organisation. 
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Productivity can be defined as the following ratio: 

P _ "·· a· ·ry- result ruuuc Vl ---
offer 

Productivity is made up of two components, effectivity and efficiency, which both 

seperatively give a performance. 

• Effectivity: the degree to which with a specific tool the desired goal can be 

reached. 

result 
Effectivity= octllOl 

result"""" 

• Efficiency: the offers that have to be made to reach the goal 

offer"""" 
Efficiency 

offer octllOl 

Because the service-process is such a wide one there had to be a clear definition of 

the part of the process for which the term productivity would be established. 

The definition has bounderies in organizational terms as well as in the process 

itself. 

The organizational bounderies consist of a limited number of subdivisions which 

are included in the investigation. The involved divisions are: 

• PK 

• KVA 
• Elektro 

• Support bases 

The reason for this choice is that all of these divisions provide service in the field. 

The process will be examined from the moment the customer makes a phonecall 

until the moment the supervisor examins the mechanic's report and timecard . 

. 
The productivity can be influenced by the guidance of the mechanics and by the 

mechanics themselves . Nevertheless the mechanics are seen as a black box because 

it is assumed that through guiding them in a particular way the productivity could 

be influenced in a sufficient degree. 
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The process-steps that were examined are: 

A. Call for service 

The customers can call Geveke twentyfour hours a day, seven days a week. In 

Papendrecht every customer gets to talk to the supervisor of the subdivision that is 
specialized in the kind of engine he posesses. At the bigger support bases (Aals
meer and Maasbracht) the working method is the same. The smaller ones have 
supervisors who (besides their supervisory tasks) also work as mechanics and 
therefore aren't always able to answer the phone themselves. In these cases the 
customer is automatically connected with the main seat. 

B. Planning 

Especially for diesel engines (PK, Groningen, Nijmegen) the service assignments 

are planned on short term. This is done because the customers are mostly shippers 
and they don't plan maintenance ahead. With gasengines (KVA, Aalsmeer, 

Maasbracht) a difference is made between maintenance, repair and breakdown. 
For maintenance and inspections one tries to plan further ahead while for repair 
and breakdown one tries to provide service on short term. 

C. Workpreparations 

The assignment is entered in the system by the workprerarers. Every workorder 
gets a unique number of which the first letter refers to the division that carries out 
the assignment. The workorder is split in segments, which contain the jobs that 
have to be done. The workpreparers also order the necessary equipment and parts 
for the jobs. The parts are ordered in the own store or (if they are not available 

there) in Papendrecht. If it isn't in stock in Papendrecht either, it has to come 

from Grimbergen (B) (the central european stock of Caterpillar) or from the US. 

D. Execution of the service-work 

Before the mechanics go to the customer, they collect the parts and tools they need 
for the job. When difficulties arise during the job, the mechanic contacts his 

supervisor. If the supervisor can't help, he sees to it that the mechanic contacts a 
collegue or the central technical department. After the mechanic has finished the 
job, he writes a report and lets the customer sign it. This report is handed in to 

the supervisor. 
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E. Check 

The reports and timecards which the mechanics hand in are being checked. First 
superficial by the workpreparers. They correct the segments if other jobs were 

executed then first thought. Secondly they note activities which, according to the 
mechanic, have to be done the next time the motor is serviced. The supervisor 

examens the reports more thoroughly. He also checks the hours that are spend on 
the job. After the supervisor is finished , he sends the report and timecard to the 

service administration, where the order can be processed and invoiced. 

The current means to control the process just described are the following: 

A. Registration of productive hours (productive hours are those hours that can 

be charged to the customer) 
B. Registration of orders opened more than 40 days ago 

C. Registration of the servicelevel 

Ad A. This registration is started for two reasons: 

• to map the amount of work in the different regions 
• to establish the number of productive hours for the different 

subdivisions 

Only the first reason is really being served. By knowing the amount of 
working hours something can be done about the capacity in the region. 
This provides a more structured process. 
To serve the second reason also a change has been made in the chargeco

des of the mechanics. 

Ad B. Because the registration of the delay of the workorder is a measurement 
throughout the whole company, nobody is triggered to do something about 

it. To reach a shortening, the delay has to be divided into smaller parts 
which can be fed back to the responsible departments. 

Ad C. Because the servicelevel is measured at a different point in time at the 
subdivisions it is not possible to use them to get one servicelevel. Neither 

is it fair to compare the different subdivions with the servicelevel as a 
basis. 
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Conclusion: the process isn't being controlled properly 

Comparing the ideas of what are the most important aspects of service, the 
employees and customers give a different answer. 

The employees think that fast service is very important just as solving the problem 

the first time. The customers on the contrary mention the quality- and the cost

aspects. 

During the analysis of the current situation the following cost-raising aspects 

became clear: 

• As a result of the registration of the productive hours , the amount of productive 
and improductive hours isn't always reported correctly. This emerges in extra 

charged hours . 
• As far as productive hours are concerned, it is unknown if these are worked 

efficiently 
• The processing of orders takes longer than necessary. This causes extra costs 

(working capital). 

• The number of parts return is extremely high . 

For each of them a action is defined with the purpose of lowering the costs for the 

customer. The first two aspects are taken together because they both influence the 
amount of charged hours. 

The resulting actions are: 

A. use of standard times for defined jobs 

B. registration of work in process 

C. registration of the number of parts return 

Ad A. To be sure that minimal costs are charged to the customer, it is necessary 

to compare the jobs carried out with standard jobs. By charging the 
customer prices that are linked to the standard job, the customer doesn't 
have to pay for internal problems anymore. This contributes to the effort 
the company will make to improve the process. 

Standard jobs will first be defined for maintenance jobs because with this kind of 

jobs it is clear what has to be done (contraryly to solving breakdowns). In the 

future there will be standard jobs for repair activities , because once it is known 

what has to be repaired it is clear also what has to be done. 
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Ad B. Work in process is defined as the number of days since a order has been 

opened. The longer this period, the higher the amount of money still to 

charge. This aspect was already registered. For the survey however, the 

registration is broken down in pieces in order to feed back the part of 

delay to the people who are responsible for it. For the time between "the 

last worked day" and "the time the supervisor sends the report and time

card to the service administration" a target is determined of three days. 

Ad C. Parts return is defined as the amount of parts that were taken along for a 

job and came back unused. Having a lot of parts return cost the organisati

on money through high stock. By giving feed back about the amount of 

parts return to the workpreparers every month, they can measure their 

performance. The policy of Geveke is taking all parts for all possible 

causes for the reported problem the first time. This entails that a high 

amount of parts return can't be prevented entirely . To give a target for the 

acceptable work in process , the management has to make clear what price 

it is prepaired to pay for the policy. 

Recommendations 

General 

• Assign the responsibility for the change process to one person; the change 

agent. Under his/her supervision the organisation can go through the stages 

unfreeze, change and refreeze. To be succesful the change agent needs to have 

the right authority. The authority needs to originate, next from hierarchy, 

from credibility. 

Standard jobs 

• To prevent unnecessary costs, jobs should be standardised so it becomes 

possible to link fixed prices to the jobs. Only those jobs can be standardised 

which consist of known actions (maintenance and repairs). 

• When fixed prices are attached to standard jobs, make sure the cost-price is 

taken into account. From a cost-price calculation yielded that the current cost

price of a worked hour, is higher than the hourrate charged to the customer. 

• Let the supervisor offer a price whenever a customer wants maintenance jobs 

done. To be able to do this, they will use the standard jobs as a starting point. 

Furthermore this will contribute to their understanding of what is accepted in 

the market. 
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• The use of fixed prices corresponds with the difference between the approa
ches of maintenance and repair (more planned) and solving breakdowns (still 

ad hoc). To make sure the planning is possible it is necessary that the capacity 
available for the planned jobs is known. Therefore it is recommended to split 

the service department in a group of maintenance- and repairmechanics and a 

group of breakdown solvers. 

• The different appraoches can be supported by the demand from the market. By 

mailing all customers and make them aware of a discount they can earn if they 
report their maintenance or repair assignments in time, it is worth the trouble 

of rearranging the organisation. 

Work in process 

• To lower the costs connected to the leadtime of an order it is necessary to split 
up the delay. The splitting has to be done in a way that it becomes possible to 

address to the individual for the delay he is responsible for. 

For the service-department this means a registration of the number of days 
between the last day worked at the client and the moment the order is reported 

ready. 

• For the leadtime mentioned before there is a target of three days for subdivisi
ons in Papendrecht and four days for the subdivisions in the regions . To be 

able to meet the target the supervisor has to plan time for his administrative 
tasks (1 to 2 hours a day) . During this time he's not reachable at the phone. A 

colleague has to stand in for him. 

• To lower the amount of working capital that is tied up in the work in process, 

the customer could be asked to pay a part of the invoice price in advance. 

Because this doesn't contribute to a better management of the process it is still 
of great importance that the target for work in process is reached. 

Parts return 

• Examin whether the current policy is desirable . In other words: find out 

whether the current way of ordering is succesful. 

• Make a list of those parts that are constantly being sent back. Parts on this list 
will not be ordered until their use is certain. 
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Sam en vatting 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek uitgevoerd binnen de service

organisatie van Geveke Motoren B.V. te Papendrecht. De oorspronkelijke 

opdracht bestond uit het uitvoeren van een produktiviteitsonderzoek. Een nadere 

analyse wees uit dat het werkelijke probleem de onbeheersbaarheid van het proces 

is, met als gevolg een dure dienstverlening. De opdracht is slechts een deeloplos

sing om te komen tot een betere procesbeheersing. Ten behoeve van deze beheer

sing zijn drie maatregelen ter verbetering vastgesteld: standaardtijden, work in 

process en retourdelen. 

Voor de standaardtijden is binnen een proefveld een rapportagesysteem opge

bouwd. De rapportage (waarin realisaties en normen met elkaar vergeleken 

worden), maakt een proces van continue verbetering mogelijk. De werkzaamheden 

waarvoor in het proefveld normtijden zijn vastgesteld, hebben alle betrekking op 

onderhoud. Later kan dit uitgebreid worden met reparatiewerkzaamheden. 

Hierdoor ontstaat een splitsing tussen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en 

werkzaamheden ten behoeve van het opheffen van storingen. Voor onderhoud en 

reparatie geldt dat in de toekomst aan de hand van de standaardtijden vaste prijzen 

aan de markt berekend kunnen worden, terwijl voor storingen op nacalculatie 

gewerkt zal blijven worden. 

Met de maatregel "work in process" wordt slechts een deel van de totale doorloop

tijd van een werkorder geregistreerd. Door de totale doorlooptijd op te splitsen 

naar de verantwoordelijke afdelingen, wordt het mogelijk de medewerkers aan te 

spreken op hun bijdrage aan de lengte van de doorlooptijd. De registratie maakt 

dat hun prestaties met betrekking tot de doorlooptijd beter zichtbaar zijn, wat een 

prikkel vormt om hun bijdrage te verlagen. 

Het aantal retourdelen wordt gebruikt als een indicatie van de mate waarin het 

service-proces beheerst verloopt. Uit het onderzoek komt naar voren dat het 

percentage retouren hoog is. Dit hangt samen met het beleid van Geveke: onder

delen meenemen voor alle mogelijke oorzaken van het gemelde probleem. Er kan 

derhalve geen oordeel gegeven worden over de toelaatbaarheid van dit percentage 

zolang niet duidelijk wordt aangegeven of het huidige beleid gecontinueerd wordt 

en wat daarbinnen reeel is om retour te krijgen (prijs van het beleid). 
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Structuur van Geveke 

Hoofdstuk 1: Structuur van Geveke 

1.1. Geveke N.V. 

Het hoofdkantoor van Geveke is gevestigd in Amsterdam. De ondememing heeft 

ongeveer 1. 700 werknemers in dienst, waarvan ± 1.200 in Nederland. 

Geveke N.V. is samengesteld uit meerdere organisaties: 

• Geveke Power Systems 

(Geveke Motoren B. V. en Scandinavische dealers van Caterpillar motoren) 

• Geveke Zwaar Materieel B. V. 

(dealer Caterpillar grondverzetmachines in Nederland) 

• Geveke Intern Transport B. V. 

(dealer van o.a. Hyster vorkheftrucks in Nederland) 

• Sieberg B. V. 

(dealer van Deutz-Fahr landbouwtractoren in Nederland) 

• Scandinavische dealers van Caterpillar grondverzetmachines 

• Geveke Werktuigbouw B. V. 

(vertegenwoordigt diverse leveranciers) 

• Van Eyle & Ruygers B. V. 

(gereedschappen van diverse leveranciers) 

• Isotron Systems B.V. 

(apparatuur voor produktie-automatisering, diverse leveranciers) 

• International Construction Equipment B. V. 

(produceert hydraulische trilblokken ten behoeve van grondfunderingssystemen) 

In 187 4 beg on Geveke als handelsondememing in werktuigen en gereedschappen. 

De belangrijkste activiteit van Geveke is het exclusieve dealerschap voor Cater

pillar in Nederland (vanaf 1926) en Scandinavie (vanaf 1992). Caterpillar heeft 

geen financieel belang in de organisatie, Geveke N. V. is volledig zelfstandig. 
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Structuur van Geveke 

1.2. Geveke Motoren B.V. 

De opdracht wordt uitgevoerd binnen Geveke Motoren B.V., de grootste werk
maatschappij van Geveke N. V. voor wat betreft het aantal personeelsleden. Met 

een jaaromzet van 125 miljoen gulden staat Geveke Motoren in 1993 op een 
tweede plaats, na Geveke Zwaar Materieel. Geveke Motoren vertegenwoordigt in 
Nederland Caterpillar diesel- en gasmotoren, warmte/kracht-installaties en 
generatorsets. De organisatiestructuur van Geveke Motoren wordt weergegeven in 
bijlage 1. 

De hoofdvestiging, administratie, werkplaats, motorenopslag en het centraal 
onderdelenmagazijn bevindt zich in Papendrecht. Daarnaast zijn er nog vier 

vestigingen te weten Aalsmeer, Groningen, Maasbracht en Nijmegen, met elk een 
aantal monteurs en een kleine voorraad van veelgevraagde onderdelen. 

De markt is door de ondememing in de drie hoofdsegmenten verdeeld: 

• Scheepvaart, te verdelen in de deelmarkten: 
visserij, zeevaart, Rijn- en binnenvaart, jachten en OEM 
(original equipment manufacturing) 

• Industrie, te verdelen in de deelmarkten: 
overheid (waterschappen), OEM, overslag/aannemerij (baggerindustrie), 

olie/chemie 
• Warmte-Kracht-toepassingen, te verdelen in de deelmarkten: 

tuinbouw, instituten (ziekenhuizen), en regionale energiebedrijven 

Daar de opdracht betrekking heeft op onbekendheid van de produktiviteit binnen 
de service-organisatie, wordt deze afdeling in de volgende paragraaf nader 
toegelicht. 
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Structuur van Geveke 

1.3. Service Operations 

Onder Service Operations (SO) valt het gehele service netwerk van Geveke 
Motoren voor zowel onderhoud, reparatie als storing. De afdeling is elke dag 24 

uur bereikbaar voor de klant. 

De afdelingen binnen Service Operations die werkelijk servicewerkzaamheden 
uitvoeren zijn de volgende: 

• PK: service van dieselmotoren • 
• KVA: service van gasmotoren en dieselmotoren met een generator• 
• Elektro: service van elektronische systemen· 

• Aalsmeer: service steunpunt 
• Groningen: service steunpunt 

• Maasbracht: service steunpunt 
• Nijmegen: service steunpunt 
• Binnendienst: revisie motoren en componenten· 
• Opbouw: afleveringsklaar maken van verkochte motoren· 

• gevestigd te Papendrecht 

De genoemde afdelingen hebben allen een supervisor (PK heeft er twee) en een 
aantal vaste monteurs. 

De supervisor heeft in de huidige organisatie meerdere taken. Zo is hij de persoon 
die de klant aan de telefoon te woord staat wanneer er vragen of problemen zijn. 
Hij plant de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en het opheffen van storin

gen. Tevens stuurt hij de monteurs van zijn afdeling aan en ondersteunt hen als ze 
problemen tegenkomen tijdens het werk. 

De afdelingen PK, KV A, Elektro en binnendienst hebben gezamenlijk een groep 

werkvoorbereiders; de afdelingen opbouw, Aalsmeer, Groningen, Maasbracht en 
Nijmegen hebben ieder een eigen werkvoorbereiding. In Groningen en Nijmegen 
vervult een persoon zowel de taak van supervisor als van werkvoorbereider. 

De taak van de werkvoorbereiders is onder aridere het invoeren van de opdrachten 
in het systeem, zodat deze later administratief bewerkt kunnen worden. Zij zorgen 

er tevens voor dat de monteurs informatie krijgen over de klant en, wanneer 
nodig, extra informatie over de motor. Teven! hoort bij hun taak het bestellen van 
onderdelen en gereedschappen waarvan zij denken dat de monteur die nodig heeft. 
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Structuur van Geveke 

Tenslotte heeft elke afdeling een aantal gespecialiseerde monteurs. De afdelingen 
verschillen onderling sterk in grootte: 

Afdeling Aantal Specialisatie van 

monteurs service 

PK 21 dieselmotoren 

KVA 11 gasmotoren 

Elektro 5 elektronica 

Aalsmeer 8 gas- en dieselmotoren 

Groningen 1 dieselmotoren 

Maasbracht 4 gas- en dieselmotoren 

Nijmegen 2 dieselmotoren 

Binnendienst 17 -

Opbouw 7 -

De organisatiestructuur van de service-organisatie wordt weergegeven in bijlage 2. 
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Opdracht en ajbakening 

Hoofdstuk 2: Opdracht en afbakenin2 

In dit boofdstuk wordt zowel de opdracbt als de afbakening waarbinnen deze zal 

worden uitgevoerd nader omscbreven. Alvorens bier echter op in te gaan wordt 

het verloop van bet onderzoek toegelicht. 

2.1. Opzet van het onderzoek 

Aan het begin van bet afstudeerproject is een analyse van de organisatie gemaakt 
om te achterhalen wat voor de organisatie aanleiding is geweest tot bet opstellen 

van de opdracht: onderzoeken van de produktiviteit binnen de service-organisatie. 

Allereerst wordt ecbter onderzocht wat moet worden verstaan onder de produktivi
teit van een service-organisatie (de kern van de opdracht) en hoe aan bet omgaan 

daarmee binnen Geveke vorm gegeven kan worden. 

Daarna wordt de opdracht even losgelaten om binnen een afgebakend deel van de 
service-organisatie na te gaan wat de huidige situatie is, om daaruit de probleem

definitie op te stellen. Het vastgestelde probleem en de daaruit afgeleide uiteinde
lijke opdracht zijn veel breder dan de oorspronkelijke opdracht en vormen bet 

uitgangspunt voor bet vervolg van bet onderzoek. 

Uitgaande van deze uiteindelijke opdracht zijn drie maatregelen ter verbetering 

gekozen ( de aanbevelingen) die zullen worden uitgewerkt: 

• vaststellen van standaardtijden voor service-werkzaamheden 

• bijhouden van work in process (WIP) 

• meten van het aantal retourdelen 

Ten beboeve van de eerste maatregel is binnen de service-organisatie een proef

veld aangegeven waarbinnen een pilot-studie wordt uitgevoerd. De resultaten van 
deze pilot-studie kunnen geleidelijk overgedragen worden naar andere afdelingen. 
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Opdracht en ajbakening 

De opzet van dit onderzoek is enigszins afwijkend: er is meer accent gelegd op de 

uitwerking van de aanbevelingen dan bij de meeste afstudeeronderzoeken het geval 

is. Hierdoor verschuift ook in het rapport het accent van het beschrijven van de 
analyse naar het beschrijven van de uitwerking van de aanbevelingen. Aan het eind 

van het rapport worden de conclusies en daarbij behorende aanbevelingen nog

maals samengevat. 

De indeling van het rapport ziet er als volgt uit: 

• beschrijving van de oorspronkelijke opdracht en de afbakening 

(paragraaf 2.2 -2.3) 

• beschrijving van de huidige situatie, probleemstelling en 

gewenste situatie (hoofdstuk 3) 

• beschrijving van veranderingsprocessen (hoofdstuk 4) 

• resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 5) 
• uitwerken van de aanbevelingen (hoofdstuk 6 en 7) 

• samenvatting conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) 

2.2. Oorspronkelijke opdrachtomschrijving 

Binnen Geveke Motoren bestond er onduidelijkheid omtrent de produktiviteit van 

de service-organisatie. Dit hing samen met het feit dat er geen eenduidige opvat

ting was over wat onder produktiviteit moest worden verstaan. 

Naar aanleiding van deze onbekendheid werd een afstudeeropdracht opgesteld, die 

als doel had de produktiviteit van de afdeling Service Operations duidelijker in 

beeld te brengen. 

De oorspronkelijke opdrachtomschrijving luidde als volgt: 

Voer een produktiviteitsonderzoek uit binnen de service-organisatie. 

Het begrip produktiviteit is een vaak misbruikte term; niet zelden wordt het 

gebruikt terwijl het niet van toepassing is. Daarom is er eerst in de literatuur 

onderzoek gedaan naar wat moet worden verstaan onder produktiviteit. 
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Opdrachl en ajl,akming 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het begrip produktiviteit, in bijlage 
3 wordt daar uitgebreider op ingegaan. 

Met produktiviteit wordt bedoeld de mate waarin een doel wordt bereikt ten 

opzichte van de offers die daarvoor gebracht moeten worden [2]. 

In een formule komt dit neer op: 

Produktiviteit resultaat 
offer 

Afhankelijk of men de norm produktiviteit of de werkelijke produktiviteit wenst te 

berekenen, worden voor het resultaat en het offer de norm- dan wel de werkelijke 
waarden ingevuld. 

Produktiviteit is opgebouwd uit twee componenten, effectiviteit en efficiency, die 
elk afzonderlijk een prestatie weergeven. 

• Effectiviteit: heeft betrekking op de keuze van het middel; de mate waarin met 
een bepaald middel het beoogde doe I kan worden bereikt ( doeltreffendheid). 

resultaatwerulifl 
Effectiviteit 

resultaat M"" 

• Efficiency: heeft betrekking op de wijze waarop het gekozen middel wordt 

ingezet; de offers die worden gebracht om het doel te bereiken (doelmatigheid). 

offer"""" 
Efficiency 

offer weruUJk 

Deze definities zijn voomamelijk binnen produktiebedrijven te hanteren omdat 

daar in de regel zowel resultaat als offer objectief te bepalen zijn. 
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OpdrachJ en ajbaJcening 

De relatie tussen de drie begrippen ziet er in een model [2] als volgt uit: 

na:mvoar 
mm Prndulctivifdt • 

mam. voar 
demfm de iaub#bi 

N9llltut 
affn' 

,. " 

=~ ~~ 
Rffir.icney ~t 

e· .. I ~ 
wcrkclijkr, Proo11kdvi1cit• i msultut ~ 

~ ~ 

t 1 offer 

... PROCES - -. 
offers tt.SUltatm 

Figuur 2.1: Produktiviteitsmodel 

Voor diensten die ter plekke bij de klant worden geleverd, geldt dat een deel van 
het resultaat niet kwantificeerbaar is en daardoor mede bepaald wordt door de 
beleving van de klant [5] . Ook voor de offers geldt dat ze moeilijk vast te stellen 
zijn: er wordt niet alleen gebruik gemaakt van materiele input; een groot deel 
bestaat uit de vaardigheden van de dienstverlener. 

Om voor Service Operations toch te komen tot een produktiviteitsgetal kan de 
volgende benadering toegepast worden. Verschillende criteria uit het proces meten 

en beoordelen. Vervolgens de resultaten van de metingen samenvoegen in een 
index die dan de 'produktiviteits '-score (performance) weergeeft. 
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Opdracht en ajbakening 

Voordat echter invulling wordt gegeven aan het begrip produktiviteit voor Geveke 
wordt eerst een analyse uitgevoerd om het achterliggende probleem van de 

opdracht duidelijk te krijgen en te definieren. 

Om het achterliggende probleem te kunnen beschrijven, is het noodzakelijk een 

afbakening binnen de service-organisatie aan te geven omdat deze van invloed kan 

zijn op de aard en omvang van het probleem. 

2.3. Albakening binnen de service-organisatie 

De opdracht heeft betrekking op de service-organisatie van Geveke. In deze 

paragraaf wordt een nadere afbakening binnen Service Operations uitgewerkt. 

De grenzen van de afbakening zijn zowel organisatorisch als procesmatig. 

Allereerst is er een scheiding aangebracht in de afdelingen die bij het onderzoek 
betrokken zouden worden. De betrokken af de ling en behoren alien tot de buiten

dienst en zijn operationele eenheden. Het betreft de afdelingen PK, KVA, Elektro, 
Aalsmeer, Groningen, Maasbracht, Nijmegen. 

Procesmatig loopt de afbakening vanaf het moment dat de klant de storing meldt, 

tot aan het moment dat de supervisor de werkorder en de urenverantwoording 

controleert. 

Op de volgende pagina wordt in een processchema weergegeven welke stappen 

binnen het proces worden doorlopen. Een gedetailleerde beschrijving van de 
processtappen is te vinden in paragraaf 3 .1.1. 

De produktiviteit is afhankelijk van zowel de aansturing van de monteurs (voortra

ject) als de monteurs zelf. Bij het vaststellen van de afbakening is overeengekomen 
dat de monteurs als black box (deel van het proces dat niet onderzocht wordt) 

worden beschouwd. De gedachte achter deze black box-benadering was, dat door 
de aansturing van de monteurs (het voortraject) reeds voldoende invloed op de 

produktiviteit uitgeoefend kon worden. Door mogelijkheden te onderzoeken om het 
voortraject te structureren zou de produktiviteit dan be'invloed kunnen worden. 
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Opdrachl en ajbalcening 
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Figuur 2. 2: Processchema van het service-proces 
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Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

Hoofdstuk 3: Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie om daaruit de probleemstelling vast te 

stellen. Vervolgens wordt de gewenste situatie beschreven. 

3.1. Huidige situatie 

De huidige situatie is geanalyseerd door observaties , informele en formele 

interviews en een klanttevredenheidsonderzoek (door M. Kerstens, november 

1993). 

Allereerst worden de stappen in het service-proces beschreven waarna wordt 

stilgestaan bij de huidige middelen om het proces te beheersen. Tenslotte zal 

worden weergegeven hoe de klanten de service ervaren en hoe men intern de 

dienstverlening beoordeelt. 

3.1.1. Service-proces (zie figuur 2.2) 

Telef onische melding 

Klanten kunnen te allen tijde telefonisch terecht bij Service Operations. 

Er zijn vier redenen waarom klanten bellen: 

• verzoek om onderhoud, 

• verzoek om reparatie, 

• storingsmelding, 

• algemene vragen. 

In Papendrecht worden telefonische meldingen (onderhoud, reparatie en storing) 

doorgesluisd naar de supervisors van de verschillende operationele afdelingen, aan 

de hand van de soort machine en/of het onderdeel waarmee men een probleem 

heeft. De verdeling die daarbij gebruikt wordt is : PK als het gaat om dieselmo

toren, KV A als het gaat om gasmotoren of dieselmotoren met generatoren en 

Elektro als het gaat om elektronische storingen. 
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Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

Bij technische vragen warden de klanten verbonden met de centraal technische 

afdeling; bij administratieve vragen met de daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

De vestigingen in de regio's verschillen onderling zeer sterk. In Aalsmeer en 

Maasbracht zijn het zelfstandig opererende vestigingen met elk een supervisor en 

een werkvoorbereider, zij staan de klanten zelf te woord. In Groningen en 

Nijmegen is het aantal medewerkers nog gering, in Groningen 1 werknemer en in 

Nijmegen 2. De vestigingshoofden vervullen hier zowel de taken van supervisor, 

werkvoorbereider als ook monteur. W anneer zij niet aan de taken van supervisor 

en werkvoorbereider toekomen, warden de klanten rechtstreeks doorverbonden 

met de hoofdvestiging in Papendrecht. 

Planning 

De manier waarop de telefonische meldingen gepland worden, verschilt per 

afdeling. Vooral bij PK, Groningen en Nijmegen (allen gespecialiseerd in diesel

motoren, veel gebruikt in scheepvaart) wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

meldingen voor onderhoud, reparatie of storing. Er wordt telefonisch, wanneer 

nodig, een diagnose gesteld en de opdracht wordt op zo kort mogelijke termijn 

gepland (voorlopige planning). 

Bij KV A, Aalsmeer, Maasbracht en Elektro (gasmotoren of dieselmotor met 

generator, veel gebruikt in de tuinbouw en bij instellingen) wordt dit onderscheid 

wel gemaakt. Men tracht onderhoud en inspecties op langere termijn te plannen en 

voor storingen direct service te bieden. Daar er geen onderscheid wordt gemaakt 

binnen de groep monteurs naar onderhoud en storing doet zich het probleem voor 

dat door storingsmeldingen de reeds geplande onderhoudswerkzaarnheden in het 

gedrang komen. 

Er zijn twee redenen voor dit verschil in planning. PK, Groningen en Nijmegen 

werken voornamelijk voor de scheepvaart. Omdat deze klanten opdracht tot 

onderhoudswerkzaamheden vaak op het laatste moment doorgeven en omdat de 

installaties slechts korte tijd stil liggen, kan onderhoud meestal niet op langere 

termijn gepland warden. 
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Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

De tweede reden is dat binnen de scheepvaart onderhoudscontracten niet gebrui
kelijk zijn, terwijl dat bij · de klantenkring van gasmotoren of combinaties met 

generatoren (tuinbouw, instellingen, gasbedrijven) veel meer het geval is. 

Werkvoorbereiden 

De werkvoorbereiders openen orders in het systeem. Zij doen dit in opdracht van 
de supervisor of naar aanleiding van een melding van het telemetriesysteem (ten 
behoeve van telemetrie zit een meetkast op de motor die is aangesloten op een 

computer in Papendrecht). 

Elke opdracht die wordt ingevoerd krijgt een uniek ordernummer, waarbij de 
beginletter aangeeft voor welke vestiging deze order geopend is. De opdracht 
wordt zoveel mogelijk opgesplitst in segmenten die bestaan uit deelwerkzaamhe
den. Naast een variabel aantal segmenten (voor de deelwerkzaamheden) wordt er 
nog een vast segment aangemaakt voor de reistijd. Bij het openen van een order 
worden alle gegevens van de klant en de motor ingevoerd, waarna deze met 
eventueel additionele gegevens omtrent de motor worden uitgeprint voor de 
monteur. 

Tevens worden de, voor de werkzaamheden benodigde, onderdelen en gereed
schappen besteld aan de hand van de diagnose die de supervisor heeft gesteld in 
het gesprek met de klant. In de regio's 'bestelt' men eerst bij de eigen voorraad. 
Wanneer de onderdelen daar niet aanwezig zijn, bestelt men bij het centrale 
magazijn in Papendrecht. 

Voor PK, KVA en Elektro (in Papendrecbt gevestigd) wordt direct bij bet centraal 
magazijn besteld. Als bet centraal magazijn de onderdelen niet op voorraad beeft, 
wordt een bestelling geplaatst bij bet Europese onderdelenmagazijn van Caterpillar 
in Grimbergen (B). In sommige gevallen heeft Grimbergen de onderdelen niet op 
voorraad en moeten zij recbtstreeks in Amerika besteld worden. Zodra bekend is 
wanneer de onderdelen bescbikbaar zijn, kunnen de supervisors de opdracbt 
definitief vaststellen. Als de onderdelen aanwezig zijn worden ze, op de datum dat 
de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, klaargelegd in stellingen. De 
monteur kan ze daar 's ocbtends, voor bij naar de klant gaat, opbalen. 
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Huidige situatie, prob/em, en gewenste situatie 

Uitvoeren werkzaamheden 

De monteur krijgt 's ochtends een bepaalde opdracht toegewezen en ontvangt een 
werkorderkaart met daarop de gegevens van de klant en motor. Indien nodig, 
krijgt hij nog extra instructies van de supervisor. Daarna haalt hij de onderdelen 
op en controleert hij aan de hand van de bestelbon of alle onderdelen aanwezig 

zijn. 

Vervolgens gaat hij naar de klant en voert de werkzaamheden uit. Wanneer hij 
tijdens bet werk problemen tegenkomt, neemt hij contact op met zijn supervisor 

die hem telefonisch tracht te helpen of als dat niet kan, in contact brengt met een 
collega of de centraal technische afdeling. 

Na bet beeindigen van bet werk schrijft hij een werkrapport dat door de klant 

ondertekend wordt. De klant krijgt een kopie, de monteur houdt er een en een 
derde kopie is bestemd voor de administratie, en wordt ter controle ingeleverd bij 

de supervisor. Als laatste moet de monteur de gewerkte uren per segment specifi
ceren en ter controle inleveren. 

Controle 

De ingeleverde werkrapporten en urenspecificatie worden eerst door de werk
voorbereiding gecontroleerd om te zien of de algemene gegevens kloppen en om 
na te gaan of alle werkzaamheden, waarvan men dacht dat ze uitgevoerd moesten 
worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Als blijkt dat er andere of extra 

werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de segmenten van de order in bet systeem 

aangepast dan wel toegevoegd. Eventuele vervolgactiviteiten die op bet rapport 

staan vermeld, worden ingevoerd, zodat bij een volgende opdracht bij die klant dit 
meegenomen kan worden. 

Nadat de order op administratieve gegevens is gecontroleerd en is aangepast, 

worden de rapporten doorgestuurd naar de supervisor. Deze controleert de orders 
inhoudelijk, om te zien of de gestelde diagnose de juiste was. Na de controle 

parafeert hij de rapporten. De urenspecificatie wordt ook door de supervisor 
gecontroleerd en geparafeerd. Beide worden doorgestuurd naar het bedrijfsbureau 
waar de order administratief verwerkt kan worden. 
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Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

3.1.2. Huidige middelen ter beheersing van bet proces 

Tijdens de analyse van het service-proces kwam naar voren dat dit proces 

onbeheerst verloopt. Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen: 

• het streven om de klant zo snel mogelijk te helpen en daardoor alles op zo kort 
mogelijke termijn te plannen, 

• storingsmeldingen die de planning steeds omver gooien, 

• opdrachten met meer uit te voeren werkzaamheden dan vooraf bekend was. 

Er worden momenteel drie variabelen gemeten om meer inzicht in en grip op het 

service-proces te krijgen. 
Het gaat daarbij ten eerste om (A) registratie van de produktieve uren die in een 

regio gewerkt zijn. Dit noemt men "produktiviteitsmeting". 
Ten tweede betreft het (B) vastlegging van orders die langer dan 40 dagen open 

staan. Als laatste wordt per vestiging de servicegraad (C) bijgehouden. 

Hieronder zullen de registraties uitgewerkt worden waarna wordt uitgewijd over 

(D) de mate waarin zij de onbeheersbaarheid van het proces beinvloeden. 

A. Registratie van uren 

De registratie dient twee doelen: 

• het in kaart brengen van het werkaanbod in de regio's, 

• het vaststellen van het aantal produktieve uren per afdeling. 

Bij deze registratie worden per afdeling de produktieve uren, kosten- en overuren 

vastgelegd (bijlage 4). Onder produktieve uren wordt momenteel verstaan: "de 
uren die aan een klant berekend kunnen worden" . Hier moet een kanttekening 

geplaatst worden bij het feit dat hierbij niet gekeken wordt of de uren wel effectief 
e.g. efficient benut zijn. Onder kostenuren worden verstaan: verlof-, ziekte-, 

improduktieve en indirekte uren en uren voor opleiding en onderhoud van gereed
schap . 

.Analyse van het service-proces binnen Gevelce Motoren 17 



Huidige situatie, probleem en gewenste situatie 

Met deze manier van meten wordt alleen aan het eerste doel (vaststellen werkaan
bod in de regio's) tegemoet gekomen. Door alle uren te meten die op werkorders 
van een bepaalde vestiging zijn gewerkt (te herkennen aan de eerste letter van het 
ordernummer), wordt duidelijk wat het werkaanbod is in de regio van die vesti
ging. Met deze kennis lrunnen maatregelen ten aanzien van het aanpassen van de 
capaciteit getroffen worden, wat ten goede komt aan een meer beheerst verloop 

van het service-proces. 

Wanneer dezelfde gegevens ten behoeve van het tweede doel (vaststellen aantal 
produktieve uren per afdeling) gebruikt worden, ontstaat een vertekend beeld. Het 

volgende is namelijk het geval: wanneer monteurs van vestigingen aan elkaar 
uitgeleend worden, worden de produktieve uren geregistreerd ten bate van de 
inlenende vestiging. Hoewel de uitlenende vestiging zijn monteurs wel aan het 
werk heeft, wordt dit niet ten gunste van haar genoteerd. 

Inmiddels is een aanpassing doorgevoerd bij het invoeren van de uren in het 
computersysteem, waardoor het mogelijk is de uren van de monteur toe te wijzen 
aan de vestiging waartoe de monteur behoort en niet aan de vestiging waarvoor hij 
gewerkt heeft (bijlage 5). 

B. Registratie van langdurig openstaande orders 

Elke maand worden uit het computersysteem die orders geselecteerd die langer 
dan 40 dagen openstaan. Voor de lange tijd van openstaan zijn veel oorzaken te 

noemen. Een paar voorbeelden: het wachten op een rekening van derden, de 
uitkomst van een claim, het inleveren van urenspecificaties of werkorderkaart. 

Doordat de totale vertraging meerdere oorzaken kan hebben die elk door een 
andere afdeling veroorzaakt kan worden, is het resultaat van de meting (totale 

vertraging) niet te gebruiken om afzonderlijke afdelingen te prikkelen hier 
verbeteringen in aan te brengen. Om meer verantwoordelijkheidsgevoel voor het 

verkorten van de doorlooptijd van de orders te creeren, zou men de totale vertra
ging moeten opsplitsen en toewijzen naar de verantwoordelijke afdeling. 
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C. Registratie servicegraad 

De servicegraad wordt bijgehouden aan de hand van de registratie van drie 
variabelen. Op de orderspecificatie (hierop geeft de supervisor de diagnose door 

aan de werkvoorbereiding) staat een stempel waarin de variabelen worden inge

vuld: 

1-monteur 1-onderdelen 1-afdelings 

op tijd aanwezig monteur 

0-te laat 0-niet aanwezig 0-ingeleend 

De stempel zou moeten worden ingevuld voor het moment dat de klant geholpen 
wil worden; zijn dan monteur en onderdelen beschikbaar en betreft het een eigen 

monteur. In de praktijk wordt de stempel echter op verschillende momenten in de 
doorloop van de order ingevuld waardoor het vergelijken van de resultaten van de 
verschillende afdelingen niet reeel is. 

De servicegraad wordt elke twee maanden teruggekoppeld (bijlage 6). 

D. lnvloed op bet service-proces 

Wanneer wordt gekeken naar de bijdrage van de registraties (meting van produk

tieve uren, orders langer open dan 40 dagen en registratie van de servicegraad) 
aan het beheersen en sturen van het service-proces, kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden: 

• Het in kaart brengen van het werkaanbod (het eerste doel van de urenregistra
tie) kan, zoals hiervoor reeds toegelicht van invloed zijn op een meer beheerst 
verloop van het service-proces: door het werkaanbod in de regio's te volgen, 

kunnen aanpassingen in de capaciteit doorgevoerd worden, wat ten goede komt 
aan rust in de service verlening. 
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• Het vaststellen van de produktieve uren per afdeling (het tweede doel van de 
urenregistratie) draagt niet bij aan bet beter bebeersen van bet proces. 

Het kan zelfs, doordat sterk de nadruk wordt gelegd op zo min mogelijk 
improduktieve en zoveel mogelijk produktieve uren, een tweetal vervelende 

gevolgen bebben: 

1. de neiging ontstaat om zoveel mogelijk uren op rekening van klant te 

scbrijven, zijnde de produktieve uren, 

2. er ontstaat concurrentie tussen de vestigingen; door een opdracbt in de 

wacbt te slepen in bet 'gebied' van een andere vestiging, wordt de produk

tiviteit van de eigen vestiging verboogd, (inmiddels zijn er grenzen vastge
steld waarbinnen de vestigingen mogen werken voor eigen ordemummer) 

• De registratie van langdurig openstaande orders is een overzicht van een 

prestatie door het hele bedrijf. Zij kan daarom, zoals hiervoor reeds gezegd, 
niet worden gebruikt om de operationele service-afdelingen afzonderlijk te 

sturen en bebeersen. Een opsplitsing van de vertraging naar de afdelingen is 

daarvoor noodzakelijk. 

• De registratie van de servicegraad is geen eerlijke weergave omdat de supervi

sors de stempel niet allemaal op hetzelfde moment in de doorloop van de order 
invullen. Momenten waarop de stempel wordt ingevuld zijn: direkt nadat de 

klant heeft gebeld/nadat de opdracht is uitgevoerd/als een monteur is ingepland. 
Door deze verscheidenheid van gebruik, geven de resultaten geen eenduidig 

beeld van de werkelijke servicegraad. De registratie op zich is echter een goed 
meetmiddel wanneer een duidelijke instructie voor het gebruik eraan vooraf 

gaat. 

3.1.3. Interne en externe visie op de service 

Om een idee te krijgen van wat men binnen Geveke denkt dat de klant belangrijk 

vindt bij service, zijn er interviews gebouden (bijlage 7). Hieruit kwam naar voren 

dat men de snelheid waarmee een klant gebolpen wordt, erg zwaar inschat. 

Tijdens de observaties en informele gesprekken kwam dit snelheidsaspect ook 
steeds naar voren. 
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Men streeft ernaar de klant: • zo snel mogelijk te helpen en 
• het probleem meteen de eerste keer op te lossen 

(gevolg: onderdelen meenemen voor alle mogelij
ke oorzak:en van het gemelde probleem ). 

De supervisors zijn van mening dat Geveke goed scoort op deze twee aspecten. 

Een klant zal Geveke, naast deze snelheid van service echter op meerdere punten 

beoordelen, zoals kosten en kwaliteit van service. Dit wordt onderstreept door de 
uitkomsten van het genoemde klanttevredenheidsonderzoek, waarin staat dat 

Geveke in de ogen van de klant voornamelijk op twee punten tekortschiet: 

1. probleemoplossend vermogen 
De klanten vonden dat Geveke voornamelijk symptomen bestrijdt in plaats van 

problemen oplost. Naar aanleiding van deze bevinding is een instructieprogram
ma (Topcat) opgesteld om de monteurs in staat te stellen ook de oorzaken weg 

te nemen. In dit rapport zal aan dit punt verder geen aandacht worden besteed. 

2. prijsniveau 
In feite gaat het de klant om "minimale totale kosten tijdens de levensduur van 

de motor" . Twee kostenaspecten (beide gedeeltelijk beinvloedbaar door de 
organisatie) zijn hierbij van toepassing: 

• aankoopkosten 
• servicekosten 

Dit punt zal in het verdere verloop van het onderzoek een centrale rol spelen. 

3.2. Probleemdefinitie 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het minimaliseren van de kosten voor de 

klant, moet het service-proces zo optimaal mogelijk verlopen. 

Een middel dat ter beheersing van het proces gebruikt kan worden, is een produk
tiviteitsmeting (de oorspronkelijke opdracht). Beheersing kan echter nog door meer 
middelen bevorderd worden (bijvoorbeeld procedures, verandering van de 
organisatie). 
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Daarom is de probleemstelling die als uitgangspunt dient voor het verdere verloop 
van het onderzoek breder dan het probleem (onbekendheid van de produktiviteit) 

dat gedekt wordt door de oorspronkelijke opdracht. 

De probleemstelling wordt: 

Analyse van het service-proces van de buitendienst, teneinde voorstellen te 
doen omtrent middelen ter beheersing van het proces. 

Op dit punt in het onderzoek is het accent van de opdracht verschoven van het 
onderzoeken van de produktiviteit naar het beheersen van het proces, waarbij de 

achterliggende doelstelling is: als Service Operations een bijdrage leveren aan het 
minimaliseren van de total cost of ownership voor de klant. 

De oorspronkelijke opdracht vervalt hiermee en de opdracht die uitgevoerd gaat 

worden, luidt als volgt: 

Het huidige service-proces wordt niet voldoende beheerst, waardoor er geen 
controle is op de kosten die aan de klant worden doorberekend. 

De afbak:ening voor de nieuw omschreven opdracht blijft dezelfde voor wat betreft 

de grenzen in het proces en de afdelingen die bij het onderzoek betrokken zijn. 
Een aanpassing is dat de monteurs, voorheen als black box beschouwd, in het 

verdere onderzoek wel betrokken zullen worden. 

Dit is noodzak:elijk omdat, om te controleren of de kosten gemaak:t ten behoeve 
van de klant inderdaad minimaal zijn, de werkzaamheden van de monteurs aan 

normtijden moeten worden gerelateerd. 
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3.3. Gewenste situatie 

De gewenste situatie kan worden beschouwd op middellange en op lange termijn. 

Voor de eerste situatie zal worden aangegeven hoe en met welke maatregelen deze 

bereikt kan worden. Op lange termijn zijn niet zozeer procesmatige veranderingen 

en/of verbeteringen nodig maar moet een cultuurverandering plaatsvinden. 

3.3.1. Gewenste situatie op middellange termijn 

Het streven om naast aan snelheid en kwaliteit van de service, ook aandacht te 

besteden aan minimalisering van de kosten hiervan, is door de organisatie onder

kend en inmiddels tot de belangrijkste doelstelling verworden. Hieraan wordt 

onder andere vorm gegeven door de wens in de toekomst met vaste prijzen de 

markt op te gaan. 

De vaste prijzen zullen in eerste instantie niet voor alle werkzaamheden worden 

vastgesteld. Een begin wordt gemaakt met onderhoudswerkzaamheden, omdat 

daarbij de te verrichten handelingen bekend zijn. 

De volgende stap zal zijn om ook aan reparatiewerkzaamheden een vaste prijs te 

koppelen, ook bier geldt dat in grote mate vast staat wat er gedaan moet worden 

(het verschil tussen reparatie en storing is dat men bij reparatie weet wat hersteld 
moet worden terwijl bij storing slechts bekend is dat de motor niet meer werkt). 

Door het gefaseerd vaststellen van vaste prijzen ontstaat er langzaam een scheiding 

in de werkzaamheden; onderhoud en reparatie versus storingen opheffen. De 

manier van omgaan met deze verschillende werkzaamheden spreekt voor een 

splitsing in de manier van aanpak en daarmee tarieven. 

Voor onderhoud en reparatie wordt daarbij een meer planmatige manier van 

dienstverlenen nagestreefd terwijl storingen verhelpen ad hoc blijft. Men heeft al 

te kennen gegeven veel te zien in een dergelijke splitsing van activiteiten. 

De ideeen voor de situatie op lange termijn zijn verstrekkender: 
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3.3.2. Gewenste situatie op lange termijn 

Men streeft naar "continuous improvement", een cultuur waarin door iedereen 

binnen het bedrijf wordt getracht mee te denken over mogelijke verbeteringen. De 

verbeteringen kunnen betrekking hebben op alle gebieden van de bedrijfsvoering 

en op alle niveaus van de organisatie. 

Op het gebied van klantenbeheer heeft men nu reeds concrete ideeen; een ver

schuiving van een service-organisatie die reactief te werk gaat, naar een organisa

tie die pro-actief meedenkt met de klant. 

Om deze situatie te bereiken moet echter eerst een cultuurverandering plaatsvin

den; de medewerkers moeten openstaan voor veranderingen. Continue verbetering 

betekent namelijk steeds veranderingen in de werkwijzen en structuren. 

De organisatie is daar niet aan gewend. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens het 

afstudeerproject; er zijn veel weerstanden tegen elke vorm van verandering. 

In hoofdstuk 4 wordt daarom dieper ingegaan op veranderingsprocessen. In 

hoofdstuk 5 worden de conclusies besproken die aan de hand van de resultaten van 

de analyse zijn getrokken. 
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Hoof dstuk 4: Omi=aan met veranderini=en 

4.1. lnleiding 

Alvorens in te gaan op het veranderingsproces wordt eerst een systeem beschreven 
dat gebruikt kan worden om organisaties te bestuderen. Met behulp van dit 
systeem wordt het makkelijker te omschrijven wat er bij een verandering binnen 

een organisatie gebeurt. 

De basis van elke organisatie kan worden weergegeven met het volgende simpele 
model: 

Input -> Transformatie -> Output 

Met de inrichting van het transformatieproces bepaalt de organisatie haar identiteit. 
Het transformatieproces is opgebouwd uit vier componenten de elkaar wederzijds 
be'invloeden [9]: 

/ ~ ~ J .. 

. 

1~1 .... .. 1~1 . .... ,.. 
structuur 

'r 

Figuur 4.1: Component en van de organisatie 

4.2. Problemen bij verandering 

"Een organisatie die vooruit kijkt, moeilijkheden voorziet, kansen aangrijpt en 
haar doelstellingen bijstelt, zal steeds groter en succesvoller worden" [8]. 
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Het anticiperen op kansen en bedreigingen brengt echter meestal een verande
ringsproces met zich mee. Bij een veranderingsproces verschuift de organisatie van 

de huidige situatie via een transitieperiode naar een toekomstige situatie. In de 
meeste gevallen begint een verandering binnen het takenpakket van de verschillen
de eenheden in de organisatie. Deze verandering heeft zijn weerslag op het 
individu (routines, vaardigheden), de formele organisatiestructuur (processen, 

systemen) en de informele organisatie (communicatiepatronen, macht, normen). 

De veranderingen betekenen een verstoring van het evenwicht in de huidige 
situatie. Dit brengt een aantal problemen met zich mee die zich afspelen binnen de 

componenten: individu (weerstanden tegen verandering), formele organisatiestruc
tuur (beheersing tijdens de verandering) en informele organisatie (machtsverhou
dingen) [9], [12] . 

Individu 

Bronnen van individuele weerstand kunnen zijn: 

• gewoonten: om te kunnen omgaan met de vele beslissingen die elke dag 
genomen moeten worden, valt de mens terug op gewoonten. Bij verandering 
zijn deze gewoonten niet meer toe te passen. 

• zekerheid: sommige mensen hebben behoefte aan zekerheid en vertonen daarom 
grote weerstand tegen verandering omdat dat hun gevoel voor veiligheid 

aantast. 
• bewustzijn: mensen ordenen hun ervaringen op een bepaalde manier in hun 

bewustzijn. Deze ordening maakt dat hun wereldbeeld klopt. Door informatie 
selectief op te nemen maken zij dat hun wereldbeeld kloppend blijft. 

• economische factoren: de angst dat veranderingen kunnen leiden tot een lager 
inkomen. 

Formele organisatiestructuur 

De problemen die zich voordoen binnen de formele organisatiestructuur hebben te 

maken met het feit dat de processen en systemen van de organisatie ontwikkeld 
zijn voor stabiele situaties en niet voor veranderende situaties. Men is bij een 
veranderingsproces vaak gefixeerd op de toekomstige situatie en hoe de organisatie 

dan behoort te zijn. Daarentegen heeft men niet nagedacht over hoe de organisatie 
in de transitie fase dient te worden beheerst. Dit brengt problemen met zich mee. 

Analyse van het service-proces binnen Geveke Motoren 26 



Omgaan met veranderingen 

Informele organisatie 

Binnen elke organisatie bestaat een informele organisatiestructuur. Hieronder 
worden de niet omschreven machtsverhoudingen en heersende normen en waarden 
verstaan. In de huidige situatie zijn de informele machtsverhoudingen voor 
iedereen duidelijk, terwijl hieraan in de nieuwe situatie opnieuw vorm gegeven 
moet worden. Dit leidt ertoe dat de verschillende groepen binnen de organisatie 

zullen proberen hun positie veilig te stellen en daarmee de verandering tegen te 

werken. Ook de informele waarden en normen hebben hun invloed op de verande
ring. Zij kunnen ertoe leiden dat individuen die bereid zijn te veranderen, worden 
tegengehouden door de heersende groepsnormen. 

4.3. Aanpak van veranderingen 

Een manier om met deze problemen om te gaan is om het veranderingsproces in 

drie fasen door te voeren. De fasen kunnen worden omschreven als: unfreeze, 
change, refreeze [3], [14). 

Unfreeze 

In deze fase worden de medewerkers losgemaakt van de huidige situatie. Metho

den die gebruikt kunnen worden om medewerkers te motiveren om te veranderen, 
zijn: 

• ontevredenheid met de huidige situatie bewerkstelligen, 
• oude werkwijzen niet meer belonen, 
• maak de verandering de moeite waard, 
• maak gebruik van participatie, 
• geef de medewerkers tijd om los te komen van de huidige situatie. 

Change 

Om de veranderingsfase goed te doorlopen moet de te bereiken situatie duidelijk 
gecommuniceerd worden. Voor de verandering zelf moeten een aantal punten 

geregeld worden: 

• stel een veranderingsagent aan; deze persoon moet de macht en autoriteit 
hebben om de verandering door te voeren, 
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• stel bronnen, zoals personeel, geld, training, adviesexpertise e.d. ter beschik
king aan de veranderingsagent, 

• stel een plan op waarin de verwachte resultaten en verantwoordelijkheden 
tijdens de verandering staan beschreven, 

• ontwikkel feedback-mechanismen die de veranderingsagent voorzien van 
informatie over het verloop. 

• verzeker je van of verkrijg de ondersteuning van de belangrijkste machts
groepen. 

Refreeze 

Tijdens de refreeze-fase moet de nieuwe situatie verankerd worden in de organisa
tie. Een goede feedback van de resultaten van de medewerkers en een bijbehoren
de beloning zijn hiertoe onontbeerlijk. Daarbij moet ervoor worden gewaakt dat 
oude routines niet meer worden gestimuleerd. 

4.4. Verandering binnen Geveke 

De probleemstelling zoals die in paragraaf 3.2. is opgesteld, impliceert dat er een 
verandering moet worden doorgevoerd in de huidige manier van de procesbeheer
sing. Het management van Geveke erkent dat als men op de huidige wijze 
doorgaat men zich uit de markt prijst. De medewerkers op de vloer zijn zich hier 
echter niet van bewust en vragen zich af waarom een verandering noodzakelijk is. 

In het volgende hoofdstuk zal worden besproken wat mogelijke beheersmiddelen 
zijn. De aanzet om deze middelen in te voeren, houdt een verandering in van 
sommige taken. Hiertegen werd weerstand ondervonden welke naar individuele 
bronnen (met name gewoonten en onvoldoende bewustzijn) is te herleiden. 

Voor wat betreft het nastreven van de huidige gewoonten, moet worden getracht 

de medewerkers meer te confronteren met hun eigen output, opdat zij inzien dat 
deze niet zo goed is als zij zelf veronderstellen (ontevredenheid met de huidige 
situatie creeren). 

Om de medewerkers meer bewust te maken van de noodzaak van een verandering 
is het belangrijk dat de medewerkers worden betrokken bij het veranderingsproces 

(participatie). Door de betrokkenheid worden ze losgemaakt uit hun beperkte 
omgeving en krijgen ze een beter overzicht over het gehele proces. 
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Hoof dstuk 5: Resultaten van bet onderzoek 

Terugkijkend op het afstudeerproject kan gesteld worden dat het tot nu analyserend 
van aard was. Vanaf nu krijgt het project een meer toepassingsgericht karakter. 

In hoofdstuk 3 is reeds gezegd dat de kosten voor de klant in het verdere verloop 
van het onderzoek een centrale rol gaan spelen. De klant vindt, zo blijkt uit het 
klanttevredenheidsonderzoek, de kosten (van aankoop en service) hoog. Aangezien 
het onderzoek zich afspeelt binnen de service-organisatie worden de servicekosten 

nader onderzocht. 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de analyse van de huidige situatie binnen 

de service-organisatie conclusies getrokken met betrekking tot de oorzaken van de 
hoge kosten. Vervolgens worden aanbevelingen ter verbetering gegeven. Het 

vervolg van het onderzoek bestaat uit de uitwerking van deze aanbevelingen 
(hoof dstukken 6 en 7). 

S.1. Conclusies 

Met behulp van de resultaten uit de analyse van de huidige situatie zijn de 
gebieden binnen service die, voor de klant, hoge kosten met zich meebrengen 

gelokaliseerd. Daarbij is rekening gehouden met de invloed die de medewerkers, 

binnen de in hoofdstuk 2 afgesproken afbakening, op deze kosten kunnen uitoefe
nen. 

Allereerst viel op dat de direkte kosten die aan servicewerkzaamheden verbonden 
zijn, zijnde het aantal gewerkte uren maal het uurtarief, niet altijd correct worden 
doorberekend. Als gevolg van de huidige produktiviteitsmeting bestaat de neiging 
om meer produktieve uren ( = door te berekenen uren) te registreren dan werkelijk 
zijn gewerkt voor de klant. 

Tevens komt het voor dat er meerdere monteurs op een order werken terwijl dit 

niet altijd noodzakelijk is. Met andere woorden: het is niet bekend of de uren die 
gewerkt zijn wel efficient gewerkt zijn. Ook dit uit zich direct in hogere kosten 

voor de klant. 

Een andere direkte kostenpost zijn de te gebruiken onderdelen. De medewerkers 
binnen het onderzoek hebben hier echter geen invloed op omdat met name de prijs 
van de onderdelen de kosten bepaalt. 
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Dan zijn er nog de indirecte kosten die in bet tarief aan de klant worden 
doorberekend. 

In de buidige situatie wordt bet work in process gemeten. De reden dat dit wordt 
geregistreerd is dat bet geld dat wordt vastgebouden in de nog niet berekende 
orders aanzienlijk is (beslag op bet werkkapitaal is momenteel 2,3 miljoen gulden). 

De kosten die bieruit voortkomen worden indirekt betaald door de klant. 

Dan zijn er nog de kosten die voortkomen uit de interne visie van wat belangrijk is 
bij service: de klant zo snel mogelijk bedienen. Om bieraan te voldoen neemt men 
voor alle mogelijke oorzaken van bet gemelde probleem onderdelen mee zodat 
men direct kan belpen. Deze manier van werken maakt dater een niet te verwaar
lozen percentage onderdelen retour komt (voor 1994: 21.6% , in geld komt dit neer 
op 1, 7 miljoen gulden) . 

5.2. Aanbevelingen 

Voor de bierboven genoemde kostenposten zijn een aantal maatregelen opgesteld 
die bijdragen aan een betere bebeersing van bet proces en daarmee aan een 
verlaging van de kosten. 

Voor bet niet correct registreren van de uren en de onbekendheid van de efficiency 
is 6en maatregel gekozen die beide punten omvat. Dit is gedaan omdat, zowel 'bet 
niet altijd correct invullen van produktieve/improduktieve uren' als ook 'bet wel of 
niet efficient werken' van invloed is op bet aantal door te berekenen uren. 

De volgende maatregelen dienen genomen te worden, ten beboeve van bet bebeer
sen van de kosten voor de klant: 

1. vaststellen van standaardtijden voor service-werkzaamheden 
2. bijbouden van work in proces (WIP) 
3. meten van bet aantal retourdelen 

De eerste maatregel vormt naast een middel om te komen tot een betere bebeer
sing , bet begin van een verscbuiving van de buidige situatie naar de gewenste 

situatie op middellange termijn. Door bet vaststellen van standaardtijden wordt een 

begin gemaakt om te komen tot vaste prijzen en daarmee de splitsing van bet soort 
werk. Beide andere maatregelen zijn middelen om te komen tot een beter bebeerst 

proces. 
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Hieronder zal worden toegelicht wat onder de drie maatregelen moet worden 
verstaan: 

Standaardtijden 
Om zeker te zijn dat men voor de klant minimale kosten bereikt, moeten de 
service-werkzaamheden afgezet kunnen worden tegen een standaard. Door naar de 
klant de standaardtijden door te berekenen in een vaste prijs, worden inteme 
problemen (bv. inleereffecten, slechte dag, onvoldoende training, onderbezetting) 

niet meer op rekening van de klant afgeschoven. Dit zorgt ervoor dat de organi
satie scherp blijft letten op mogelijke verbeteringen (efficiencyverbeteringen). 

Work in process 
Work in process houdt het aantal dagen in dat een order geopend is. Hoe langer 
deze periode, hoe hoger het totale openstaande bedrag aan facturen. Deze onnodig 
hoge post debiteuren heeft directe kosten voor Geveke tot gevolg, en derhalve 
indirect als resultaat dat er meer kosten aan de klant doorberekend worden. 

Een ander aspect is het volgende. Wanneer zich tijdens de werkzaamheden 
bepaalde omstandigheden voordoen waardoor het werk uitloopt (en de factuur dus 
hoger uitvalt dan de klant had verwacht), kan de klant zich dat bij snelle facture

ring nog herinneren en zal een hogere factuur eerder geaccepteerd worden. 

W anneer de factuur echter pas veel later toegestuurd wordt (kan worden), 
herinnert de klant zich een en ander waarschijnlijk niet meer en beklaagt zich over 
de hoge factuur. 

Retourdelen 

Onder retourdelen wordt het aantal onderdelen gerekend dat ten behoeve van een 
order besteld is en na het beeindigen van het werk mee terug komt. Veel retourde
len kosten de organisatie geld in de vorm van extra voorraad. Indirect wordt dit 
doorberekend aan de klant, wat het streven naar minimale kosten voor de klant 
teniet doet. 

Voor de standaardtijden, genoemd in punt een, zal tijdens het afstudeerproject een 

begin gemaakt worden op het gebied van onderhoudswerkzaamheden. De reden 
hiervoor is, zoals reeds genoemd, dat de daartoe uit te voeren werkzaamheden 
bekend zijn, waardoor het afgeven van een vaste prijs mogelijk wordt. 

In de hoofdstukken 6 en 7 zullen de drie maatregelen gedetailleerd worden 
uitgewerkt. 
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Hoof dstuk 6: Standaardtiiden 

Daar de vaststelling van vaste prijzen naar de markt als zeer urgent wordt ervaren 

lag het accent van de uitwerking van de aanbevelingen bij het vaststellen en 

gebruiken van standaardtijden. Er is daarom gekozen dit in een apart hoofdstuk te 

beschrijven. 

De toepassing van standaardtijden ( om te komen tot vaste prijzen), vergt dat er een 

systeem bestaat dat gebruikt kan worden om gebieden ter verbetering te signaleren 
en om de efficiency van de werkzaamheden vast te kunnen stellen. In dit hoofd

stuk wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en hoe het moet 
worden onderhouden. 

6.1. Verdere atbakening voor standaardtijden 

Omdat er in de buitendienst nog helemaal geen ervaring is met standaardtijden, is 
besloten hiermee te beginnen binnen een van te voren vastgesteld proefveld. Dit 

proefveld is kleiner dan de in hoofdstuk twee af gesproken afbakening en heeft 
zowel organisatorische grenzen als grenzen voor wat betreft het soort werk. Deze 

nieuwe afbakening geldt alleen voor de maatregel II standaardtijden 11
• 

Gekozen is om te beginnen met het vaststellen van normtijden voor onderhouds

werkzaamheden omdat hierbij de uit te voeren werkzaamheden bekend zijn (in het 
vervolg op het afstudeerproject zullen de reparatiewerkzaamheden ook geleidelijk 
gestandaardiseerd kunnen worden). De klant kan voor zijn onderhoud een onder

houdscontract afsluiten. Hiervoor betaalt hij een vaste prijs per draaiuur. De 
werkzaamheden die ten behoeve van een onderhoudscontract worden uitgevoerd, 
worden geheel verrekend aan de afdeling VPS. Zij betalen de werkzaamheden met 
de opbrengsten uit de contracten. 

Vooral in de markt van warmte-kracht installaties is het gebruikelijk preventief 

onderhoud te laten plegen in onderhoudscontracten (in tegenstelling tot bijvoor
beeld scheepvaart). Door in deze markt te beginnen met standaardtijden en vaste 

prijzen, wordt de externe klant niet lastig gevallen met aanloopproblemen. 
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De afdelingen die met name aan warmte-kracht installaties service verlenen, zijn 
KV A, Aalsmeer en Maasbracht. Bij het opzetten van een systeem voor standaard
tijden is nauw samengewerkt met de afdeling KV A. De keuze voor deze afdeling 

had voornamelijk te maken met het feit dat KVA in Papendrecht gevestigd is. 

Binnen de motorenpopulatie van KV A worden een aantal motoren op afstand 
gecontroleerd (telemetrie). Dit is een geheel nieuwe werkwijze en daarom is bet 
aantal medewerkers dat zicb daarmee bezig houdt beperkt. Juist vanwege de 
beperkte groep zijn deze motoren als uitgangspunt gebruikt voor bet systeem. 

Het misverstand beerst dat voor dieselmotoren zeer weinig onderboud gepleegd 
wordt. Het is inderdaad waar dat zeer weinig klanten met dieselmotoren een 
onderboudscontract bebben. Dit wil ecbter niet zeggen dat zij geen onderhoud 
laten plegen en dat het systeem van normtijden niet overgedragen kan worden. 

Om een idee te krijgen boeveel onderhoud elke afdeling pleegt, bebben zij 

gedurende een paar maanden bijgebouden of de orders die geopend werden, orders 
tot onderhoud of orders ten beboeve van reparatie of storing waren. Het percen

tage orders (in aantallen) ten behoeve van onderhoud ziet er voor de afdelingen als 
volgt uit: 

PK KVA Elektro Aalsmeer Groningen Maasbracht Nijmegen 

41% 57% 35% 35% 21% 59% 25% 

Tabel 6.1: percentage orulerhoudsorders 

Uit bovenstaande tabel volgt dat voor dieselmotoren (PK, Groningen, Nijmegen) 
weliswaar minder onderhoud wordt gepleegd dan voor gasmotoren. Het is ecbter 
niet verwaarloosbaar weinig. Dit maakt dat ook voor dieselmotoren gebruik van 
standaardtijden mogelijk is. 

Bovendien wordt juist voor dieselmotoren verwacht dat het percentage onder

houdsorders zal stijgen. Deze verwachting is gebaseerd op de eis tot preventief 
onderhoud van een van de verzekeringsmaatschappijen voor de scbeepvaart. Het is 
zeer waarschijnlijk dat andere verzekeringsmaatschappijen zullen volgen en dat 
schippers daardoor verplicbt zullen overgaan tot het laten plegen van preventief 

onderhoud. 
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6.2. Vaststellen van de standaardtijden 

Alvorens in te kunnen gaan op de wijze waarop de tijden zijn vastgesteld, is het 

noodzakelijk het computersysteem toe te lichten. Dit in verband met de problemen 

die zich voordeden bij pogingen gebruik te maken van gegevens uit het verleden. 

6.2.1. Caterpillar Dealer Information System 

Binnen Geveke wordt gebruik gemaakt van een door Caterpillar ontwikkeld 

systeem (CDIS). Alle medewerkers van Geveke kunnen hier integraal gebruik van 

maken. Het systeem is ingedeeld in modules en afhankelijk van de werkzaamheden 

is men geautoriseerd in bepaalde delen van een module te werken. 

Het voordeel van het systeem is dat iedereen met dezelfde informatie werkt en dat 
gegevens die men invoert elders in het systeem verder bewerkt kunnen worden. 

Het nadeel is dat doordat meerdere personen met dezelfde gegevens bezig zijn, 

deze voortdurend veranderen. 

De module waarvan men binnen de service-organisatie gebruik maakt, is het 

service workorder-menu. Dit deel van het systeem dekt het hele traject dat een 
werkorder doorloopt, van openen tot sluiten. 

Bij het openen van een order (zie paragraaf 3.1.1. werkvoorbereiden) worden voor 
de uit te voeren werkzaamheden segmenten aangemaakt (per segment een soort 

werk). Het invoeren van de werkzaamheden gebeurt in job- en componentcodes 

(bijlage 8). De monteurs geven na afloop van de werkorder op, hoeveel tijd zij per 

segment nodig hebben gehad. Deze tijden worden bij het administratief verwerken 

van de order per segment in het systeem ingevoerd. Op de volgende pagina wordt 
een voorbeeld gegeven van een werkorder met daarbij een korte toelichting. 

In een andere module, het standard job-menu, wordt per type motor en per job

componentcombinatie een standaardtijd ingevuld. Deze standaard kan dan vergele
ken worden met de tijd die in de praktijk voor dat type motor en het betreffende 

werk nodig is geweest (te betrekken uit service workorder-menu). Deze vergelij
king is de kem van het controle-systeem om te komen tot verbeteringen van 

werkzaamheden en efficiency. 
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A. In de header (kop van de order) staan alle algemene gegevens: 

werkordemummer (SF02266), serienummer van de motor (007Y02622), klant

nummer (OHC055A) en -naam (Drechtsteden Ziekenh.), datum waarop de 

order geopend is (24/05/94) en de totaal bedragen van de posten 

labour (129,00), parts (296,32) en miscellaneous (18,00) over alle segmenten. 

B. Vervolgens wordt per segment een job ingevoerd: segment 01 houdt in dit 

geval olie verversen in. Voor de job worden de kosten gesplitst naar labour, 

parts en miscellaneous. Bij het olie verversen is alleen arbeidsloon (86,00) 

berekend. 

C. Per segment wordt het totaal aan kosten (86,00), de status van het segment 

(CLO) en de afdeling die de job heeft uitgevoerd (St.51 CC:PZ; 

d.w.z.: store 51 = Papendrecht, CostCenter PZ= afdeling PK) weergegeven. 

D. Zoals beschreven staan op segment 99 de reiskosten. 
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6.2.2. Basis voor de standaardtijden 

Aanvankelijk is getracht de gerealiseerde tijden uit het verleden te gebruiken als 

basis voor de standaardtijden. Bij het gebruik van de history kwamen echter een 

aantal problemen naar voren die het onmogelijk maakten, de gegevens zoals ze in 
het systeem zijn ingevoerd te gebruiken. 

De volgende aspecten maken de history onbruikbaar: 

• Reistijd 
Naast de segmenten voor de verschillende werkzaamheden, staat er op elke 
order een apart segment voor de reistijd (segment 99). Deze wijze van registre

ren wordt echter pas sinds een half jaar (maart 1994) gehanteerd. Daarvoor 

werd de reistijd op een willekeurig segment van de order geschreven. Hierdoor 

is de tijd die voor de job/component-combinatie in het betreffende segment 
staat genoteerd niet reeel. Doordat de reistijd v66r maart niet steeds op 

hetzelfde segmentnummer werd geschreven (bijvoorbeeld altijd op het eerste 
segment) is het ook niet mogelijk met behulp van statistische methoden een 

correctie voor de reistijd aan te brengen. Alie gegevens voor maart 1994 zijn 
daarom niet bruikbaar als basis voor standaardtijden. 

• K wantiteit 
lndien er componenten zijn waarvan er meer dan een op een motor zitten, is 
het nodig om exact te weten hoeveel componenten zijn bewerkt. Dit om 
duidelijkheid te krijgen over de tijd die nodig is voor dat bepaalde werk per 

component (heeft men 10 uur nodig om een cilinderkop of om twee cilinder

koppen te de- en monteren). Tijdens het openen van een order en aanmaken 

van een segment lean de kwantiteit worden ingevuld. Echter, uit de history 
blijkt dat de kwantiteit niet altijd consequent is ingevuld. Hierdoor is er geen 
zekerheid over de duur van de job voor een component. 

• Job- en componentcodes 
In de loop der tijd zijn de lijsten met job- en componentcodes (bijlage 8), 

steeds weer ingekort door codes samen te voegen. Wanneer alle gegevens uit 

het verleden opgehaald dienen te worden, zouden de samengevoegde codes aan 

elkaar gekoppeld moeten worden. Omdat de definities van de dan gekoppelde 

job- componentcombinaties niet altijd identiek zijn, worden tijden van enigszins 
afwijkende werkzaamheden samengevoegd om te komen tot een gemiddelde. 
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• Redo 
Wanneer een bepaalde job niet correct is uitgevoerd, moet deze geheel of 

gedeeltelijk opnieuw worden verricht; dit noemt men redo. Dit heeft tot gevolg 

dat dezelfde combinatie van job- en componentcodes een aanzienlijk verschil in 

benodigde tijd kan hebben (de ene keer uitgevoerd als redo de volgende keer 

compleet). 

Door de hierboven beschreven problemen was het noodzakelijk een andere basis 

dan de history te zoeken. Twee alternatieven zijn: 

• time requirement guide van Caterpillar 

De time requirement guide is een door Caterpillar uitgegeven gids waarin voor de 

verschillende job- en componentcombinaties standaardtijden zijn opgenomen. 

De tijden in deze gids zijn echter niet reeel omdat ze zijn vastgesteld onder ideale 

omstandigheden. De technische afdeling van Geveke neemt de door Caterpillar 

opgegeven tijden als uitgangspunt voor claims aan de fabriek. Bij het bepalen van 

de hoogte van de claim worden de tijden uit de gids met een factor twee vermenig

vuldigd. Het feit dat Caterpillar dit accepteert, geeft aan dat ook zij erkennen dat 

de tijden niet reeel zijn. Dit alternatief valt daarom af. 

• indicatie door supervisor 

Voor dit alternatief is gekozen. De supervisor van de afdeling werd gevraagd een 

indicatie te geven van de benodigde tijd voor een geselecteerde groep job

componentcodes (bijlage 9). Bijkomend voordeel is dat de tijden eerder geaccep

teerd zullen worden door de monteurs wanneer ze door hun eigen supervisor zijn 

vastgesteld dan wanneer ze uit de Caterpillar-gids komen. 

6.2.3. Invulling van de standaardtijden 

De componenten die bewerkt worden zijn te verdelen in drie categorieen: 

1. componenten waarvan er maar een op de motor zit, 

2. componenten waarvan er meerdere op de motor zitten maar die ook wel apart 

bewerkt worden, 

3. componenten waarvan er meerdere op de motor zitten die altijd gezamenlijk 

bewerkt worden (in een cluster). 
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De tijden die door de supervisor zijn opgegeven voor de derde categorie zijn 
aangepast alvorens ze werden ingevoerd in bet standard job-menu. De supervisor 
gaf namelijk tijden op die betrekking badden op de bewerking van een hele 
cluster. In bet standard job-menu moeten de tijden ecbter per component worden 
ingevuld. Hieronder volgt een uitleg waarom: 

Ten behoeve van categorie twee is het noodzakelijk dat de normtijd per component 

bekend is omdat de mogelijkheid bestaat dat een component apart bewerkt wordt. 
Bij de vergelijking van de realisatie met de norm wordt de normtijd per compo
nent vermenigvuldigd met het aantal bewerkte componenten. Dit aantal moet 
worden aangegeven door de werkvoorbereiding. Deze tijd wordt dan afgezet tegen 
de werkelijk benodigde tijd. 

Bijvoorbeeld: normtijd cilinderkoppen wisselen: 5 uur per stuk 

realisatie: 2 koppen gedaan, 11 uur gewerkt 

(systeem berekent normtijd voor twee stuks: JO uur) 

afwijking: 1 uur 

Ten beboeve van categorie drie is een normtijd per component niet noodzakelijk 
omdat deze altijd in een cluster worden bewerkt. Wanneer als normtijd de cluster

tijd wordt ingevuld kan deze zonder meer worden vergeleken met de gerealiseerde 
tijd voor bet hele cluster (kwantiteit 1 invullen door de werkvoorbereiding). 

Bijvoorbeeld: normtijd bougies wisselen: 1 uur 

realisatie: alle bougies (cluster van 8) gewisseld, 1 uur 

(systeem berekent normtijd voor cluster: 1 uur) 

afwijking: -

Door dit verscbil in aanpak kan er ecbter een misverstand ontstaan. W anneer voor 
componenten uit categorie twee alle componenten bewerkt worden, bestaat de kans 

dat men dit aangeeft als zijnde een cluster (kwantiteit = 1). Hierdoor ontstaat een 
afwijking bij de vergelijking van de norm en de realisatie. 

Om dit te voorkomen is gekozen om voor alle categorieen de normtijd per 
component aan te bouden en bet aantal bewerkte componenten consequent in te 

vullen. Dit verandert voor categorie drie niets aan de nauwkeurigheid van de 
vergelijking zoals uit het voorbeeld op de volgende bladzijde blijkt. 
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realisatie: 8 bougies (hele cluster) gewisseld, 1 uur 
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afwijking: -
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De invulling van normtijd per component riep weerstand op. Men vond het niet 

reeel de totale tijd te delen door het aantal stuks in de cluster en vervolgens te 

gebruiken als normtijd. De kem van dit bezwaar lag in de ondersteunende 

handelingen. Dere handelingen moeten worden uitgevoerd ongeacht of het een 

cluster of een enkel component betreft. Door de totaaltijd te delen zou een 

vertekend beeld ontstaan, zo vond men. 

Het bezwaar geldt niet voor categorie drie. Omdat de normtijd per component 

altijd met hetrelfde aantal (de hele cluster) wordt vermenigvuldigd, komt de 

normtijd neer op de totale tijd (zie voorbeeld hierboven). 

Bij categorie twee heeft men te maken met een steeds wisselend aantal waardoor 

er inderdaad een vertekening ontstaat. Binnen de groep geselecteerde jobs gaat het 

om drie componenten waarvoor dit probleem geldt: cilinderkop(pen), tuimelaar

as(sen) en turbo(s). De ondersteunende handeling moet apart geregistreerd 

worden, om het systeem te kunnen gebruiken ter beoordeling van individuele 

klussen. Wanneer er geen aparte segmentatie plaatsvindt, kan het systeem alleen 

gebruikt worden om te controleren of er geen verlies wordt geleden in de loop van 

de tijd op de werkzaamheden aan dit component. 

Daar de in het standard job-menu ingevoerde tijden een indicatie zijn, moet eerst 

een toetsing aan de praktijk plaatsvinden alvorens vaste prijren aan dere tijden te 

koppelen. Om een goede inschatting te krijgen van de benodigde tijd in de 

praktijk, zijn een groot aantal gerealiseerde tijden nodig. 

Om dere benodigde gegevens sneller te verzamelen, worden alle motoren met 

hetrelfde typenummer als de 'telemetriemotoren' (uit de atbakening) in de toetsing 

meegenomen. Dit maakt de bron voor het verzamelen van gegevens groter. 

Het feit dat de tijden eerst aan de praktijk getoetst moeten worden, is echter geen 

belemmering om reeds een opret te maken voor het controle systeem (rapportage) 

dat gebruikt kan gaan worden ter beheersing van het service-proces. Integendeel 

relfs; dit systeem kan ook gebruikt warden bij het aanscherpen van de indicaties. 
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6.2.4. Rapportage ten behoeve van de standaardtijden 

In eerste instantie wilde men een onderscheid in de manier van rapporteren; de 
supervisor zou een rapportage krijgen geheel gebaseerd op uren, terwijl de 

service-manager hiervan met name de financiele kant te zien zou krijgen. 

Aan de wens om de rapportage in geld uit te drukken is bewust niet tegemoet 
gekomen omdat zo 'n weergave niets toevoegt aan het beter kunnen beheersen van 

bet service-proces. Wanneer uit de rapportage naar voren komt dat men sneller 
heeft gewerkt dan de standaard aangeeft, zou dit impliceren dat er winst is ge

maakt. Dit geldt echter alleen voor die uren die men gewerkt heeft aan de 
gestandaardiseerde werkzaamheden. Men zou de indruk kunnen krijgen dat de 

service-organisatie goed presteert, terwijl men tegelijkertijd misschien kampt met 
een onderbezetting en daardoor verlies draait. Evenzo is er een misverstand 

mogelijk wanneer men langzamer werkt dan de standaardtijd aangeeft. 

Uiteindelijk is er 6en opzet van rapportage voor zowel de supervisor als ook de 
service-manager gekozen. Voor de rapportage wordt per type motor en per job

componentcombinatie de gemiddeld benodigde tijd uit de praktijk vastgesteld. 

Hiertoe wordt in de rapportage weergegeven: 

• de totaal gewerkte tijd (voor alle keren dat het werk is voorgekomen), 

• hoe vaak een bepaalde job-/componentcombinatie is voorgekomen (dit aantal 
geeft aan hoe betrouwbaar het gemiddelde is), 

• het aantal componenten dat is bewerkt. 

Hieruit wordt dan de gemiddeld gerealiseerde tijd per component afgeleid. Deze 

wordt afgezet tegen de normtijd per stuk en het verschil van beide wordt weerge
geven in een percentage (bijlage 10). 

Met behulp van statistische berekeningen is vast te stellen hoe vaak het werk moet 

voorkomen alvorens een betrouwbaar gemiddelde uit de realisaties te berekenen is. 
De tijd nodig voor een bepaalde job is normaal verdeeld (als het een groot aantal 

maal uitgevoerd wordt, concentreert het gemiddelde zich sterk om 6en punt). 

In formule geldt: 
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Daar echter <1 in de praktijk vaak onbekend is, is de formule niet altijd bruikbaar. 

Zo ook in dit geval. Er bestaat echter een vuistregel voor N. Volgens deze regel is 

het gemiddelde betrouwbaar te berekenen voor een steekproef van N ~ 30. 

Het bepalen van een betrouwbaar gemiddelde is ook afhankelijk van de validiteit 

van de te gebruiken gegevens. Om de problemen met de validiteit uit het verleden 

te voorkomen zijn een aantal aspecten bij het openen van een order aangescherpt 

en aangepast. De aandacht gaat uit naar twee van de vier genoemde punten 

(paragraaf 6.2.2.). 

Het probleem van de reistijd is inmiddels opgelost (sinds maart dit jaar wordt dit 

altijd op segment 99 geschreven). Verder is afgesproken, met de medewerkers die 

daarvoor de autoriteit hebben, dat de lijsten met job- en componentcodes niet meer 

veranderd zullen worden. 

Met betrekking tot het punt van het invullen van de kwantiteit is er nog eens met 

nadruk op gewezen dat men deze nauwkeurig moet invullen. Daarbij zijn de 

consequenties van het niet correct invullen nog eens toegelicht. 

Voor redo is een aanpassing gemaakt in de jobcode-lijst. Er is een extra jobcode 

(200) aangemaakt die gebruikt moet worden wanneer er sprake is van redo. De 

componentcode blijft wel dezelfde. 

Bijvoorbeeld: segment 01: turbo de- en monteren ( code 017 1052) 
Dit blijkt niet goed gedaan te zijn: redo 

segment 02: redo turbo (200 1052) 

Om mogelijke beinvloeding van de tijden door de monteurs te voorkomen wordt 

hen nog niet gevraagd naar de haalbaarheid van de tijd. In eerste instantie wordt 

de door de supervisor opgegeven indicatie voor de norm gecontroleerd door de 

tijden uit de praktijk (te verzamelen uit CDIS) . 

Wanneer uit de realisaties duidelijk wordt wat de reele tijden zijn (na 30 keer 

voorkomen, zijn de tijden betrouwbaar), wordt de monteurs gevraagd om nog eens 

kritisch te kijken naar de haalbaarheid. Dit kritisch bekijken vergt een commerci

ele denkwijze; nodeloos lange tijd factureren wekt onvrede bij de klant, te korte 

tijd factureren betekent minder omzet voor Geveke. 
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Kanttekeningen 

De invoering van standaardtijden is sterk afhankelijk van de rapportage die eraan 
gekoppeld is. Door de reeds besproken onzuiverbeden in bet systeem kunnen de 
gegevens aan bet begin van dit jaar niet gebruikt worden. Tot nu is bet niet 
mogelijk gebleken in de query zoals die ten beboeve van de rapportage is opge

steld, een selectie te maken op datum. Dit maakt dat bet niet mogelijk is een 
bepaald tijdblok binnen een jaar af te bakenen en te bekijken. 

Wei kunnen bele jaren worden bekeken. Dit betekent dat de rapportage vanaf 

januari 1995 kan worden gebruikt ten beboeve van bet toetsen van de indicaties. 
Tot die tijd kan men zicb concentreren op de juiste manier van gegevens invoeren 
(correcte aantallen, aangeven van redo, zorgvuldig segmenteren). 

6.3. Hoe omgaan met de standaardtijden 

Om te komen tot bet gebruik van bet systeem om gebieden ter verbetering te 
signaleren, is bet van zeer groot belang dat de standaardtijden op een positieve 
manier door bet management gebanteerd worden. Het mag niet gaan dienen als 
een middel ter beoordeling. Deze laatste benadering kan een aantal negatieve 
reacties tot gevolg bebben: 

• bet werktempo aanpassen aan de tijd die staat voor bet bepaalde werk, 
• wanneer overscbrijden van de normtijd dreigt, deelwerkzaamheden laten zitten 

om tocb binnen de tijd te blijven (gaat ten koste van de kwaliteit), 

• tijden van verscbillende segmenten naar elkaar overbevelen (wanneer op 
segment O 1 een uur binnen de tijd is gewerkt en op segment 02 een uur over 
tijd, bet uur van segment 02 scbrijven op segment 01). 

Deze reacties zijn uitermate ongewenst en bet is daarom zeer belangrijk om de 
standaardtijden op een juiste wijze te banteren; niet als controle-middel maar als 

bulpmiddel om te komen tot bet verbeteren van de werkzaamheden. 

Doordat er vaste prijzen aan de werkzaamheden gekoppeld zijn, ontstaat er een 
prikkel die de organisatie beweegt om de oorzaken voor overscbrijdingen van de 

standaardtijden te onderzoeken en op te beffen. Met bebulp van de rapportage kan 
worden acbterbaald welke werkzaamheden aandacbt beboeven. 
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In plaats van de monteurs corrigerend aan te spreken op de overschrijding van de 
tijd, kan hen gevraagd worden aan te geven wat de oorzak:en zijn geweest die 
hebben geleid tot de lange duur van het betreffende werk, zodat acties ter verbete
ring kunnen worden gestart. Voorbeelden zijn: 

• monteur heeft moeite met het soort werk (extra training van de monteur) 
• gereedschap kan vaak niet gebruikt worden ( aanschaf van beter gereedschap) 
• vaak te servicen onderdeel is helemaal ingebouwd (voorstellen voor produktver

betering) 

• motor is helemaal ingebouwd (bij verkoop eisen stellen aan bereikbaarheid van 
de motor) 

Een eventuele vermindering van kwaliteit na de invoering van standaardtijden, kan 
met behulp van grootboekrekening 58.000 achterhaald worden: door een mindere 

kwaliteit zullen zich namelijk vaker gevallen van redo voordoen, wat op deze 
grootboekrekening wordt bijgehouden. W anneer de post buiten proportie toeneemt, 

is dat een teken dat er actie ondemomen moet worden ten aanzien van zorgvuldig 
werken. 

Het zojuist beschreven gebruik van de rapportage om te komen tot verbeteringen 
maakt dat de gerealiseerde tijden steeds beter worden. Hierdoor kunnen in de 
markt meer concurrerende prijzen afgegeven worden. Dit levert Geveke een 
grotere klanttevredenheid op en mogelijk een sterkere positie op de markt. 

Financieel levert een efficiency verbetering Geveke alleen meer omzet als voor de 
vrijgekomen tijd ook nieuwe opdrachten beschikbaar zijn. Is dit niet het geval dan 
ontstaat er een onderbezetting van de capaciteit. Om dit te voorkomen, kan 
gedacht worden aan een meer actieve houding van de service-organisatie voor wat 

betreft de acquisitie van service werkzaamheden, zoals het pro-actief ingaan op de 
behoefte van de klant. Een voorbeeld hiervan is het voor de klant bijhouden van 
de onderhoudsbeurten en deze benaderen als zijn motor weer toe is aan een 
onderhoudsbeurt. 
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Hoofdstuk 7; Work in process en retourdelen 

Na de uitvoerige uitwerking van de standaardtijden zullen in dit hoofdstuk de 

beide andere maatregelen gedetailleerd toegelicht worden. Zoals reeds eerder 
gezegd dragen deze twee maatregelen bij aan het beter beheersbaar maken van het 

proces. 

7 .1. Work in process 

Work in process (WIP) is een af geleide van een meetinstrument dat men reeds 

hanteerde. Men houdt maandelijks de orders bij die langer dan veertig dagen open 
staan. Echter, doordat deze vertraging door meerdere afdelingen veroorzaakt 
wordt kunnen de verantwoordelijken niet aangesproken worden op hun bijdrage 
aan de vertraging. Hierdoor heeft het meetinstrument geen waarde als het gaat om 

het beter beheersbaar maken van het proces. 

Het meten van langdurig openstaande orders is wezenlijke informatie om het 
proces te sturen. Daarom is de meting zodanig aangepast dat er ook mee gestuurd 

kan worden. Het cruciale verschil met de reeds bestaande meting is, dat de 
vertraging wordt opgesplitst naar de verantwoordelijke afdelingen. Hierdoor kan 
men de verantwoordelijke personen aanspreken op hun bijdrage aan het geheel. 
Dit heeft tot gevolg dat men eerder geneigd is inspanningen te leveren om de 
vertraging te verkorten [4]. 

Vier duidelijke grenzen in de doorloop van de werkorder zijn: 

1. tijd tussen openen van een werkorder en het begin van de werkzaamheden bij 
de klant, 

2. tijd tussen begin van de werkzaamheden en de laatste gewerkte dag bij de klant, 
3. tijd tussen beeindigen werkzaamheden bij de klant en het technisch gereed 

melden van de order door de supervisor, 
4. tijd voor administratief verwerken order. 

De werkorders die in het doorlooptraject zitten, vertegenwoordigen een waarde 

van een miljoen omzet per maand. Door de doorlooptijd te verkorten kunnen 
aanzienlijke bedragen verdiend worden. 
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De in het onderzoek nader te bestuderen stukken doorlooptijd, kunnen door de 

medewerkers beinvloed worden die binnen de afbakening van hoofdstuk twee 

vallen (supervisors buitendienst, werkvoorbereiders). 

Met name de tijd tussen "openen en begin van de werkzaamheden" ~n "beeindigen 

werkzaamheden en technisch gereed melden", is afhankelijk van de supervisors en 

de werkvoorbereiders. Voor beide delen werd het aantal dagen gedurende twee 

maanden bijgehouden en is het gemiddeld over alle vestigingen vastgesteld: 

• tijd tussen openen en begin van de werkzaamheden: 1,6 dagen 

• tijd tussen einde werkzaamheden en technisch gereed melden: 8,3 dagen 

Doordat er tussen het openen en beginnen van de werkzaamheden de benodigde 

onderdelen besteld moeten worden, is uitgegaan van een minimaal benodigde tijd 

van ~n dag. Het gemiddelde wijkt daar slechts een 0,6 dag vanaf. 

De winst die met een verkorting van 0,6 dag gehaald wordt in het beslag op het 

werkkapitaal is slechts f 30.000,-. Dit komt per jaar in rentekosten neer op een 

winst van f 3.000,- wat verwaarloosbaar is. Er is daarom besloten de tijd tussen 

openen en aanvang van de werkzaamheden niet meer mee te nemen in de registra

tie. 

Voor de tijd tussen het einde van de werkzaamheden en het technisch gereed 

melden van de order is wel een aanzienlijke tijdwinst te halen. Allereerst is 

gekeken naar welke tijdsduur haalbaar is. Bij de vaststelling hiervan is ervan 

uitgegaan dat: 

• de monteur zijn urenspecificatie moet inleveren (1 dag), 

• de werkvoorbereiding de order moet controleren/nabereiden (1 dag), 

• de supervisor de order moet controleren (1 dag). 

Hieruit volgt dat de tijd nodig tussen de laatst gewerkte dag en het technisch 

gereed melden slechts drie dagen hoeft te duren. Oat houdt in dat er een tijdwinst 

van 5,3 dagen gemaakt kan worden. 

In beslag op het werkkapitaal uitgedrukt betekent dat een winst van f 265.000,-. 

De tijd tussen het beeindigen van het werk en het technisch gereed melden, blijft 

daarom geregistreerd worden. 
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Om deze winst wanneer die is behaald te behouden, moet worden voorkomen dat 
het werk zich opstapelt. Hiertoe moeten dagelijks orders nagekeken worden. Om 

te zien of dit haalbaar is, is voor de afdelingen nagegaan wat dat inhoudt aan extra 
werkdruk. 

Per afdeling is het aantal orders dat vanaf begin dit jaar voor die afdeling is 
geopend, geteld en gedeeld door het aantal gewerkte dagen. Oat geeft dan het 
aantal orders dat op een dag geopend wordt. Ongeveer ditzelfde aantal komt de 
volgende dag ter controle weer retour op de afdeling ('ongeveer' omdat er een 

aantal orders langer dan een dag duurt). 

De telling van de orders vond plaats in week 40. Uitgaande van 3 weken vakantie, 

geldt dan dat het een periode van 185 dagen betreft. Dit houdt concreet voor de 
af delingen het volgende in: 

Afdelingen aantal orders aantal orders 
totaal per dag 

PK 1656 8,95* 

KVA 677 3,65 

Elektro 460 2,48 

Aalsmeer 1199 6,48 

Groningen 126 0,68 

Maasbracht 513 2,77 

Nijmegen 166 0,89 

Tabel 7.1: aantal te verwerken orders 

. 
Voor PK geldt dat 8,95 orders nagekeken moeten worden door 2 supervisors: 

4,47 orders per dag per man. 

De werkvoorbereiders krijgen alleen de orders uit Papendrecht terug. 
Dat komt neer op 15,1 orders per dag; 4 werkvoorbereiders: 3,8 orders per man. 

Conclusie: gezien het aantal werkorders per dag, vergt het dagelijks verwerken 

van de werkorders geen extra grote werkdruk. 
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Voor deze maatregel is een terugkoppeling ge'introduceerd waarbij de resultaten 
elke maand per af deling bekend worden gemaakt. Elke supervisor krijgt dan de 
voor zijn afdeling benodigde tijd in detail (lijst met tijd nodig per order) en 

samengevoegd (grafiek met frequentie van bet voorkomen van een bepaald aantal 
dagen). 

Tevens wordt er een totaal-grafiek verspreid waaruit de gemiddeld benodigde tijd 
van alle vestigingen is af te lezen. De resultaten worden telkens per zes maanden 

weergegeven, zodat vorderingen te zien zijn. In bijlage 11 wordt de detaillijst en 
de daaruit afgeleide grafiek van een afdeling weergegeven. In bijlage 12 is de 

totaal grafiek opgenomen. 

Bestudering van de grafieken laat zien dat in de laatste maand reeds een verminde
ring van 9,4 naar 5,5 dagen is te zien. Dit gebeurde nadat duidelijk werd dat de 
prestaties op dit punt zeer serieus genomen werden door bet management. Hieruit 
komt naar voren dat zonder een aanpassing van de dagelijkse werkindeling reeds 

een verkorting van de vertraging kan worden gerealiseerd. Door in de dagelijkse 

werkzaamheden structureel tijd in te plannen voor bet tecbniscb gereed melden van 
orders, zal blijken dat de target van 3 dagen baalbaar is. 
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7 .2. Retourdelen 

In hoofdstuk vijf is reeds uitgelegd wat moet worden verstaan onder retourdelen: 

onderdelen die ten behoeve van een order besteld zijn en na het beeindigen van het 

werk ongebruikt mee terugkomen. 

De oorzaken voor het hoge aantal retourdelen (voor 1994: stock en non-stock 

samen rond 1, 7 miljoen gulden) ligt geworteld in de inteme visie van wat men 
binnen Geveke belangrijk vindt bij service. Men streeft er naar om, als de 
monteur naar de klant toegaat deze meteen de eerste keer te kunnen helpen. 
Hiertoe wordt aan de telefoon een diagnose gesteld van de mogelijke oorzaken van 
het probleem van de klant. Voor al deze oorzaken moeten dan alle mogelijk 
benodigde onderdelen meegenomen worden (bepaald door de werkvoorbereiding). 

Uit bovenstaande volgt dat er twee niveaus zijn waarop het aantal retourdelen 

wordt bepaald. Zowel de mate waarin de supervisor de juiste diagnose stelt, als de 
precisie waarmee de werkvoorbereiders de daarvoor benodigde onderdelen 
bestellen, hebben hun weerslag op het aantal retourdelen. 

Aanvankelijk zou de verantwoordelijkheid voor de retourdelen op beide niveaus 
gelegd worden. Men zou dan gezamenlijk moeten bepalen wat nodig is voor het 
terugbrengen van het aantal retourdelen. De werkvoorbereiding gaf echter aan dat 

zij vond dat de supervisors niets aan het hoge aantal retourdelen kunnen verande
ren en dat zij de verantwoordelijkheid alleen moest dragen. Ondanks dat zij 
afhankelijk zijn van de juistheid van de diagnose, is hiermee ingestemd. Wanneer 

de werkvoorbereiders mer ken dat zij, om het aantal retourdelen nog meer te 
kunnen verlagen, betere diagnoses nodig hebben, zullen zij dit vanzelf opnemen 

met de supervisors. 

Retourdelen kunnen worden onderverdeeld in stockdelen en non-stockdelen. 
Onder stockdelen worden die retourdelen verstaan, die in de voorraad zijn opgeno
men en een vaste plaats in het magazijn hebben. 
Onder non-stockdelen worden die delen verstaan, die niet in de voorraad zijn 

opgenomen en in Grimbergen of Amerika moeten worden besteld. Indien deze 
retour komen, hebben ze geen vaste plaats in het magazijn. 

Analyse van het service-proces binnen Geveke Motoren 48 



Work in process en retourdelen 

De non-stockdelen kunnen pas een jaar na het foutief bestellen teruggezonden 
worden naar Grimbergen. Vaak duurt het verplicht op voorraad houden nog 

langer, omdat men maar twee keer per jaar een terugzending mag doen. W anneer 

de onderdelen teruggezonden worden, wordt vaak een deel (10 % ) afgekeurd omdat 

het kleine beschadigingen heeft of de originele verpakking ontbreekt; men ontvangt 
dan van de reeds betaalde onderdelen niets terug. Ook de onderdelen zelf ontvangt 

men niet terug. Van de delen die wel geaccepteerd worden, krijgt men niet het 
hele bedrag terug in verband met verwerkingskosten (90 % ) . 

De kosten die met het verkeerd bestellen en daardoor retour komen van non-stock 

delen worden gemaakt zijn: • verlies bij terugleveren aan Grimbergen 
(afk:eur en verwerkingskosten samen ± 20%), 

• rentekosten van de waarde van de non-stockdelen 
(minstens 1 jaar op voorraad houden), 

• manuren voor extra handling, 
• ruimte van het magazijn. 

De kosten van het retour komen van stockdelen zijn veel minder groot. Slechts de 

extra handling en het overschrijden van het maximaal op voorraad te houden 
aantal onderdelen brengt extra kosten met zich mee. 

Om een idee te krijgen hoe het verloop van het aantal retouren is, zijn gegevens 
van de afgelopen drie jaar bestudeerd (bijlage 13). Voor 1994 zijn de gegevens 

van de eerste drie kwartalen geextrapoleerd om een idee te krijgen van het 
percentage retouren van het totale jaar. De percentages retourdelen worden 
hieronder in een tabel weergegeven. 

1992 I 1993 I 1994 

stock($) 19,7% 20,0% 23,5% 

stock (If) 11,5% 13,1% 13,9% 

non-stock ($) 18,6% 28,2% 17,4% 

non-stock (If) 17,8% 20,5% 18,6% 

Tabel 7. 2: percentage retouren 
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Uit de gegevens komt naar voren dat bij stock retourdelen het percentage nog 

steeds groeit terwijl dit bij non-stock retourdelen reeds daalt. De wetenschap dat 

met name de non-stock retourdelen grote kosten met zich meebrengen heeft er al 
toe geleid dat het bestellen van non-stockdelen meer bewust gebeurt met als gevolg 

een dalend percentage retourdelen. 

Elke maand wordt aan de werkvoorbereiding een overzicht gegeven van de 
retourdelen zodat zij hun resultaten met betrekking tot het nauwkeuriger bestellen 

kunnen toetsen. 

Een hulpmiddel om te komen tot het meer bewust bestellen van zowel stock als 
non-stockdelen, is het opstellen van een lijst van onderdelen, waarvan uit het 

verleden blijkt dat deze steeds weer retour komen. Wanneer een onderdeel op deze 
lijst voorkomt, dient het alleen besteld te worden wanneer het gebruik vaststaat en 

niet als het mogelijk gebruikt gaat worden. 

Kanttekeningen 

Het systeem biedt geen mogelijkheden om zo'n lijst op te stellen. Met behulp van 

de afdeling automatisering is dit echter wel mogelijk. Daar deze lijst van invloed is 

op het aantal maal dat men niet in staat is een klant direkt te helpen, moet 

onderzocht worden wat de invloed op de servicegraad is van het op de lijst zetten 

van een onderdeel. Hieruit komt naar voren hoe vaak een onderdeel relatief retour 
moet komen alvorens het op de lijst wordt gezet. 

Zoals reeds eerder vermeld, komt het percentage retourdelen voort uit het beleid 
van Geveke. Tijdens het onderzoek konden door het ontbreken van registraties niet 
de benodigde gegevens verzameld worden om een uitspraak te kunnen doen over 
het succes van het beleid. Het bijhouden van onderdelen die alsnog nagestuurd 

moeten worden om het probleem te verhelpen zouden hier een goed beeld van 

geven. 

Op grond van deze gegevens kan het management zich beraden of het huidige 

beleid gehandhaafd dient te blijven. Vervolgens moet duidelijk gesteld worden wat 
reeel is om binnen het gekozen beleid (oud of nieuw) retour te krijgen. Pas 

wanneer dit duidelijk is, kan een target aan de werkvoorbereiding gesteld worden. 
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Hoof dstuk 8: Conclusies en aanbevelineen 

8.1. Inleiding 

De uitwerking van de opdracht valt uiteen in drie stukken: 

• standaardtijden, beschreven in hoofdstuk 6 

• work in process, beschreven in hoofdstuk 7 

• retourdelen, beschreven in hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en de daarbij beborende aanbevelingen zoals 

die in boofdstuk 5 bescbreven zijn nog eens samengevat. 

Daarnaast worden nog een aantal extra aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen 

aan het bereiken van een betere bebeersing. 

Alvorens· ecbter op de conclusies en aanbevelingen (paragraaf 8.2.) in te gaan, 

worden eerst een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst bij de invoering en 

bet gebruik van standaardtijden (het zwaartepunt van dit onderzoek). 

Kanttekeningen 

Alles wat gezegd is over het gebruik van standaardtijden, is alleen geldig wanneer 

de invoer van de gegevens correct en consequent plaatsvindt. Tevens is bet 

noodzakelijk dat de supervisors de output van bet systeem van standaardtijden 

gaan gebruiken om het proces te sturen. 

Een zeer belangrijk punt dat reeds genoemd is maar wat bier nog eens benadrukt 

wordt, is dat de kwaliteit van het werk gewaarborgd dient te blijven. De wijze van 

gebruik van bet systeem door de leidinggevenden bepaalt of bet wordt ervaren als 

een dreiging. Dit beeft een weerslag op de mate waarin monteurs proberen te 

voldoen aan de gestelde tijden wat op zijn beurt weer van invloed is op de 

kwaliteit [ 4]. Een buiten proportionele verboging van bet aantal werkzaamheden 

dat opnieuw gedaan moet worden (redo) kan duiden op een eventuele kwaliteits

verandering. 
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8.2. Conclusies en aanbevelingen 

In deze paragraaf worden de conclusies (C) direct gevolgd door de daarbij 

behorende aanbevelingen (A). 

Standaardtijden 

C. De direkte kosten die aan servicewerkzaamheden verbonden zijn, zijnde het 

aantal gewerkte uren maal het uurtarief, worden niet altijd correct doorbere
kend. Als gevolg van de huidige produktiviteitsmeting bestaat de neiging om 
meer produktieve uren ( = door te berekenen uren) te registreren dan werke
lijk zijn gewerkt voor de klant. 

C. Het komt voor dater meerdere monteurs op een order werken terwijl dit niet 

altijd noodzakelijk is. Met andere woorden: het is niet bekend of de uren die 
gewerkt zijn wel efficient gewerkt zijn. 

A. Om de onterecht berekende kosten tegen te gaan, dienen werkzaamheden 

gestandaardiseerd te worden waardoor het mogelijk wordt bier vaste tijden en 
daarmee vaste prijzen aan te koppelen. Omdat alleen werkzaamheden gestan

daardiseerd kunnen worden waarvoor de uit te voeren handelingen bekend 
zijn, geldt dat standaardtijden alleen kunnen worden vastgesteld voor onder

houds- en reparatiewerkzaamheden. 

A. Houd bij het koppelen van vaste prijzen aan de werkzaamheden, rekening met 

de kostprijs van de monteururen. Uit een kostprijsberekening komt naar 

voren dat de kostprijzen hoger zijn dan de tarieven die momenteel gehanteerd 
worden (in bijlage 14 is de kostprijsberekening weergegeven). 

A. Het hanteren van vaste tarieven sluit aan bij een verschillende aanpak voor 
onderhoud en reparatie versus storing opheffen. Daarbij zou voor onderhoud 
en reparatie een meer planmatige manier van dienstverlenen gevolgd moeten 
worden terwijl storing opheffen ad hoc blijft. Om het plannen mogelijk te 
maken moet de capaciteit die beschikbaar is voor de geplande werkzaamheden 
vast staan. Het is daarom raadzaam ook de servicemonteurs te splitsen naar 
plegen van onderhoud en reparatie versus storingen opheffen. 
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A. Het verschil in aanpak kan vanuit de markt ondersteund worden door de klant 

met behulp van een mailing te wijzen op kortingen die bij tijdige melding van 

onderhoud of reparatie geldig zijn. Door de tijdige melding wordt bet 

mogelijk de werkzaamheden op termijn te plannen en daarbij een begin te 

maken met de hiervoor beschreven splitsing van de organisatie. 

A. Laat supervisors voor de gestandaardiseerde werkzaamheden offertes afgeven. 

Zij zullen de hierboven besproken standaardtijden daarbij als hulpmiddel 

gebruiken. Hierdoor krijgen zij gevoel voor wat door de markt geaccepteerd 
wordt en welke standaardtijden kritischer bekeken dienen te worden (te lange 

tijden worden niet geaccepteerd door de markt). 

Work in process 

C. Het geld dat wordt vastgehouden in de nog niet berekende orders is aanzien

lijk. Het beslag op bet werkkapitaal bedraagt momenteel, zoals reeds in 

hoofdstuk 5 vermeld werd, 2,3 miljoen gulden. De kosten die hieruit voort

komen worden indirekt betaalt door de klant. 

A. Om de kosten die verbonden zijn aan de doorlooptijd van een order te 

verlagen moet de registratie van de vertraging in de doorlooptijd opgesplitst 

worden. De opsplitsing dient zodanig te gebeuren dat de medewerkers 

individueel aangesproken kunnen worden. 

Voor de service-organisatie moet daarom bet aantal dagen tussen de laatst 

gewerkte dag en bet technisch gereed melden, geregistreerd en teruggekop

peld worden naar de verantwoordelijke supervisor. 

A. De zojuist omschreven doorlooptijd dient niet langer te zijn dan 3 dagen voor 

zowel de afdelingen in Papendrecht als ook de afdelingen in de regio's. Om 

de target te halen dient ten behoeve van de administratieve taken elke dag een 

tijdblok ingepland (een a twee uur) te worden, waarin de supervisor niet 

bereikbaar is aan de telefoon. In deze tijd kan een collega-supervisor hem aan 

de telefoon waarnemen. 
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Om werkelijke rust te garanderen, is het raadzaam op een andere werkplek te 

gaan zitten. Zo wordt bereikt dat de doorlooptijd van de orders op target

niveau komt en vervolgens gehandhaafd kan blijven. 

A. Om te controleren voor welke orders nog niet alle gegevens (rapporten en 

urenbrieven) zijn ingeleverd die nodig zijn om de order gereed te melden, 

kan de planlijst gebruikt worden. Door op de planlijst de opdrachten te 

markeren als de monteur zijn papieren inlevert, kunnen de opdrachten 

waarvan de gegevens nog ontbreken achterhaald worden. 

A. Om het beslag op het werkkapitaal te verminderen kan klanten gevraagd 

worden een aanbetaling te doen. Met name bij vaste prijzen is het mogelijk 

de klant exact te tonen hoe men aan de hoogte van de aanbetaling komt. Daar 

deze oplossing echter niets toevoegt aan het beter beheersen van de doorloop 

van de orders moet het targetniveau van work in process steeds nagestreefd 

blijven. 

Retourdelen 

C. De inteme visie van wat belangrijk is bij service: de klant zo snel mogelijk 

bedienen, brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Deze kosten komen voort 

uit het niet te verwaarlozen aantal retourdelen. Tijdens het onderzoek ontbrak 

het echter aan gegevens om een uitspraak te kunnen doen of het beleid 

succesvol is en of in dat licht het aantal retourdelen acceptabel is. 

A. Onderzoek het succes van het huidige beleid door na te gaan hoe vaak er nog 

extra onderdelen nagestuurd moeten worden. Daar er op dit gebied weinig 

geregistreerd wordt en bekend is, zou dit een vervolgopdracht kunnen zijn. 

A. Daar het huidige beleid direct van invloed is op het aantal retourdelen, dient 

op managementniveau een beslissing te worden genomen of het huidige beleid 

gehandhaafd dient te blijven. 

A. W anneer besloten wordt het beleid te laten zoals het nu is, moet een uitspraak 

worden gedaan over wat het mag kosten; welk aantal retourdelen is accepta

bel. 
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A. Zolang er nog geen duidelijkheid is over het te volgen beleid en daardoor het 

acceptabel percentage retourdelen, moet getracht worden het percentage zo 

goed mogelijk te beheersen. Stel hiertoe een lijst op waarop de steeds weer 

retour gezonden onderdelen worden genoteerd. Onderdelen die op dez.e lijst 

voorkomen dienen alleen besteld te worden wanneer het gebruik vast staat. 

Houd bij het opstellen van de lijst rekening met het relatief aantal maal dat 

een onderdeel retour komt. Dit in verband met de invloed op de servicegraad. 

De informatie voor dez.e lijst is niet rechtstreeks uit het systeem te halen en 

zal daarom met behulp van de afdeling automatisering opgesteld moeten 

worden. 

Algemeen 

Hierna volgt nog een aanbeveling die te maken heeft met het veranderingsproces 

dat met het gebruik van standaardtijden geinitieerd wordt. 

A. Het belangrijkste aspect bij het veranderingsproces binnen Geveke is dat de 

verantwoordelijkheid voor het begeleiden van het veranderingsproces bij een 

persoon (veranderingsagent) wordt gelegd. Dit is zo belangrijk omdat anders 

het gevaar bestaat dat het proces in de loop van de tijd steeds minder aan

dacht krijgt en uiteindelijk helemaal stil valt. 

Onder toezicht van dez.e veranderingsagent, kunnen de drie veranderingsstadia 

(unfreez.e, change, refreez.e) binnen Geveke verder doorlopen worden. Om 

succesvol te kunnen zijn, is het nodig dat de veranderingsagent de daarvoor 

noodzakelijke autoriteit heeft. De autoriteit dient naast een hierarchische basis 

(ondersteuning van het management is essentieel, maar niet voldoende) ook 

voort te komen uit geloofwaardigheid (gebaseerd op ervaringen met eerdere 

projecten). 
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Bijlage 3: Produktiviteit in de literatuur 

Alvorens dieper in te gaan op bet begrip produktiviteit zullen eerst de elementaire 

begrippen waarop produktiviteit is opgebouwd nader worden beschreven. 

Doel 
De enige reden waarom handelingen uitgevoerd worden, is om een van te voren 

vastgesteld doel te bereiken. Het doel is bet resultaat dat men wenst te bereiken 
met de handeling. Als er geen doel is, wordt bet gebruik van alle hierna volgende 
begrippen zinloos. Het is daarom belangrijk doelen vast te stellen en steeds 
opnieuw na te gaan of bet nog wenselijk is deze te bereiken. 

Doelbewust 

W anneer een doe I is vastgesteld is bet van belang dat bet voor iedereen eenduidig 
is. Ook moet bet doe I alle leden van de organisatie aanspreken zodat men bereid is 

zich hiervoor in te zetten. Door mogelijke verschuivingen in doelen moet men 
ervoor zorgen dat de leden niet alleen doelbewust zijn maar dit ook blijven. Een 
goede communicatie is onontbeerlijk. 

Offer 

Om handelingen te kunnen uitvoeren zijn middelen (gereedschappen, machines, 
mensen) nodig. Om deze middelen te verkrijgen, moeten offers gebracht worden. 
Bewust is er sprake van offers in plaats van kosten. Er spelen in organisaties 
waarin mensen werkzaam zijn ook offers een rol die niet in geld uit te drukken 
zijn. 

Resultaat 

Evenals er een onderscheid gemaakt wordt tussen offers en kosten, kan er ook een 
onderscheid worden gemaakt tussen opbrengsten en resultaat. Onder resultaat 

wordt verstaan alle door de handelingen verkregen waarden, ook die die niet in 
geld uit te drukken zijn. Onder opbrengsten worden slechts die waarden verstaan 
welke in geld uit te drukken zijn. 
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Effectiviteit 
heeft betrekking op de keuze van het middel; de mate waarin met een bepaald 
middel het beoogde doel kan worden bereikt: doeltreffendheid. 

Efficiency 
heeft betrekking op de wijze waarop het gekozen middel wordt ingezet; de offers 

die worden gebracht om bet doel te bereiken: doelmatigbeid. 

Produktiviteit 
ligt tussen de twee bierboven genoemde begrippen in; de mate waarin een doel 
wordt bereikt ten opzicbte van de offers die daarvoor gebracbt moeten worden: 
vrucbtbaarheid. 

De bierboven gestelde definitie van produktiviteit (resultaat ten opzicbte van 
offers) en de daarvoor behandelde begrippen hangen als volgt met elkaar samen: 

Elk systeem/elke organisatie ontleent zijn recht van bestaan aan de gestelde doe

len. Om deze te bereiken moeten handelingen ontworpen worden, welke bij de 
uitvoering middelen nodig bebben. Zowel bij de keuze van de middelen als bij de 
beheersing tijdens het gebruik, zijn de begrippen effectiviteit, produktiviteit en 
efficiency van groot belang. 

Effectiviteit is de eerste stap in de strategiebepaling. Voor alle in aanmerking 
komende middelen wordt eerst nagegaan of het beoogde doel daarmee iiberbaupt 
gehaald kan worden. 

E~ff. . . . resultaatwrwoc/tt 
w-ecttvite1t11wontuc11-------

resultaat beootd 

Wanneer de effectiviteit kleiner is dan 1 valt het alternatief af; bet beoogde doel 
kan er immers niet mee gehaald worden. 
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De tweede stap in de strategiebepaling, de keuze uit alle overgebleven altematie

ven, vindt plaats nadat de produktiviteit van de middelen is bepaald. 

Het is immers van belang dat naast dat het doel bereikt wordt, de daarvoor te 

brengen offers ook aanvaardbaar zijn. 

resultaat Produktiviteit~
11 
_____ beoo___,fd __ 

offer Yff"WOdit 

Nadat het middel op basis van deze twee begrippen is gekozen, zijn er nog vele 

manieren om het toe te passen. 

De keuze uit de verschillende toepassingsmethoden is de tactiek. De beste methode 

is die, die het maximaal met dat middel bereikbare resultaat geeft met daarbij de 

laagste offers. De verhouding tussen beide is de normproduktiviteit. Het is nu zaak 

om de werkelijke produktiviteit zo dicht mogelijk bij de norm te krijgen. 

resultaat-'-' resultaat"""" 
Produktiviteit _,,, 

offer~ offer"""" 

Omdat het produktiviteitsgetal op zich niets zegt over de oorzaak van een mogelij

ke afwijking moet dit gezocht worden met behulp van het werkelijke effectiviteits

en efficiency getal. 
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Door onderstaande verhoudingen af te zetten tegen de norm 1 kan men achterhalen 
of de oorzaken van de afwijking aan de resultaat- dan wel aan de offerkant gezocht 
moeten worden en kan men gepaste maatregelen nemen. 

resultaatwmeliJk 
Effectiviteitwmllilk -------=-

resultaat _,,. 

offer"",,. 
Efficiency 

offer weruUJk. 

Bovenstaande begrippen worden voomamelijk in produktiebedrijven gebruikt, de 

toepassing binnen servicebedrijven staat niet duidelijk omschreven. 

Voor dit soort bedrijven kan aan het begrip produktiviteit beter een bredere 

betekenis, in de zin van performance, toegekend worden. 
In deze vorm zijn twee benaderingen mogelijk een kwalitatieve _ benadering 

(vaststellen index voor totale produktiviteit) en een effectiviteitsbenadering 
( vaststellen effectiviteitsgrafieken). 

De twee benaderingen zijn niet bedoeld om een duidelijk omschreven inhoud van 

produktiviteit te geven. Wei kan de 'produktiviteit' in de tijd gevolgd worden om 

een idee te krijgen van vorderingen/terugvallen. 

Ervan uitgaande dat het uiteindelijke doel is de beheersing van de activiteiten, 

voldoen beide benaderingen hieraan wanneer ze regelmatig in de tijd worden 
toegepast. 
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Bijlage 4: Produktiviteitsmeting nu 
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Bijlage 5: Aanpassing chargecodes 

Voorbeen badden monteurs afhankelijk van bun specialisme een code (cbargecode) 
waarmee ze aan een order werden toegerekend. 

Voor dieselmonteurs: WW7 
Voor gas- en elektromonteurs: KG7 

Wanneer de uren van de monteurs met deze codes in bet systeem verwerkt 
worden, is niet meer te acbterbalen tot welke af de ling de monteur beboort. WW7 

kon zowel een dieselmonteur uit Papendrecht als een dieselmonteur uit Groningen 
zijn. 

Ten behoeve van het bepalen van bet werkaanbod in een regio ( eerste doe I van de 
urenregistratie) wordt een selectie van de orders uitgevoerd op vestigingsnummer. 
Alle uren, gewerkt op orders van de regio, worden opgeteld, ongeacht welke 
monteurs die uren bebben gemaakt. 

Voor bet vaststellen van de uren gemaakt door monteurs van een specifieke 
afdeling, kunnen de oude cbargecodes niet gebruikt worden. De gewerkte uren 

zijn dan immers niet meer te berleiden naar de afdeling waartoe de uitvoerende 
monteur behoort. 

De cbargecodes die sinds kort ecbter aan de monteur gegeven zijn, zijn uniek voor 

de afdeling. 

Bijvoorbeeld: PP7 = Papendrecht PK-monteur (7 voor normale uren) 
AGZ = Aalsmeer Gas-monteur (Z voor zondaguren) 
(voor totaal overzicht zie volgende pagina) 

Door een selectie op de chargecodes uit te voeren warden de gewerkte uren door 
de monteurs van een specifieke afdeling verkregen (tweede doel van de urenregis
tratie). Dus ook wanneer een Papendrechtse dieselmonteur in regio Groningen 
werkt, worden die uren tegoed geschreven aan afdeling PK in Papendrecbt. 
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~ I>OELING 

SERV .EHG.P1C. P 'OREOIT 
SERV.ENG.KVA.P'OREOIT 
SPEC.~. P'OREOIT 
SPEC.KVA. P'DREOIT 
SPEC.ELS:. P 1DREOO 
fmR:MllTB.R 
1Er<NTBR 
2E r<NT8.R 
~/lEERLINCi 
SPEC.~. ~ING:H 
SPEC.KVA. ~ING:H 
SPEC.aEC.~ING:N 
SPEC.P1C. NI .JIIEG:N 
SPEC.KVA. NI.JEG:N 
SPEC.B.EC.NI.JEG:N 
2E.IOTBR AAL9£ER 
SPEC.P1C. AAL9EER 
SPEC.)(VA. AAL9EER 
SPEC.B.EC.AAL9ER 
SPEC.~. MAAS8RAOfT 
SPEC.KVA. MAAS8RAOfT 
SPEC.B.EC.MAAS8RACHT 
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~-<IDES 

PK7~~ 
W+r:YZ.~ 
PP7~-t,f)pS 
PG7-+f'GZ-+t!GS 
PE7~-4ff.S 
IJJ7+7IJ7+51.7 
~ZC9+-Sl9 
'..IJ1+ZC1-+St.1 
~2[)(.,+,SL4 

Q)7-+G'Z+G'S 
Gi7~-+GiS 
~~-+<S 
~7-++FZ-+iFS 
NG7-t+«iZ-4t«iS 
~-++EZ+NES 
AG1+AZ1+AS1 
PP?~+M'S 
AG7+NJZ.+K;S 
lcl+PEZ+flE.S 
r-1)7-t+f'Z◄+PS 

fili7-++icl#GS 
,E7'-++f:Z-+fES 
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Bijlage 6: Resultaten servicegraad 

Totaal aantal geopende werkorders 
t/rm31/8/94 

.,... .,... 

1100 ...----,------.----~~-
1075 ~",nl--

1050 +-eHC+--
1025 +-=-.....-..+-,c-
1000 
975 
950 
925 
900 
875 
850 
825 
800 
n5 
750 
725 
700 
675 
650 
625 
600 
575 
550 
525 
500 

31/12/94 28/02/94 30/4/94 30/6/94 31/8/94 
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Bijlage 7: Resultaten interviews 

De interviews zijn gehouden met de 8 supervisors van de betrokk:en afdelingen. 

De antwoorden zijn samengevat zodat individuele reacties niet achterhaald konden 
worden en anonimiteit gewaarborgd was. Het interview bestond uit de volgende 

vragen: 

1. Wat denk je dat de klant belangrijk vindt aan service; hoe scoort Geveke 
hierop; hoe kun je bier zelf invloed op uitoefenen? 

Zes van de acht ondervraagden antwoorden dat het snel helpen van de klant een 

belangrijk criterium is voor de klant. Volgens de medewerkers scoort Geveke bier 
hoog op. 

Andere punten waarop de klant zou letten zijn: oplossen van de problemen, 
duidelijkheid naar de klant over wat gedaan wordt. 

2. W aarop oordeel je aan bet eind van de week of je je werk goed hebt 
gedaan? 

De antwoorden waren heel verschillend: men wist het niet, aan de hand van 

klantenreacties, evaluatie van de realisatie van de planning van de week,het aan 
het werk hebben van de monteurs. 

3. Als je terug kijkt naar bet laatste half jaar, wat zie je dan als een succes 
van jezelf? 

Ook deze vraag had erg uiteenlopende antwoorden: een aantal wist het niet, enkele 

op operationeel niveau (oplossen van een probleemgeval), andere op een meer 

leidinggevend niveau (aansturing monteurs verbeterd, opstellen procedure) 
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4. Wat vind je punten die gemeten moeten worden om vast te stellen of bet 
voorbereidende werk (jouw werk) goed gaat? 

De punten die genoemd werden, waren zowel subjectief: de omgang met collega's, 
klant, monteur, als ook concreet: aantal claims/klachten, klanttevredenheid, aantal 
verwerkte onderdelen, tijd tussen openen en sluiten van order (WIP) 

S. Kun je aangeven hoe goed bet proces nu verloopt? 
ja, hoe / nee, waarom niet? (niet belangrijk?) 

Men was het algemeen eens dat het proces goed verliep. Dit bleek voornamelijk 

gevoelsmatig te worden bepaald want niemand kon goed aangeven waaraan men 
dat afleidde. 

6. Welke belemmeringen kom je tegen in je werk? 

De belemmeringen waren voor iedereen dezelfde. Men zag problemen in de 
interne communicatie binnen de organisatie, elke afdelingen zouden niet flexibel 

zijn en voornamelijk opkomen voor hun eigen belang. Een ander punt dat vaak 

genoemd werd was het vele vergaderen. Hierdoor zijn medewerkers niet bereik

baar. 

7. Wat zou bijdragen tot bet beter kunnen uitvoeren van je werk? 

Hier werden zowel zaken ter verandering in de eigen organisatie aangedragen als 

veranderingen bij de klant. Men wenst meer support van de afdelingen VPS, CT A 
en verkoop. Een oplossing zou gezocht moeten worden om de telefonische 

belasting te verlichten. Er moet een betere communicatie tussen de vestigingen 
zijn. Aan de kant van de klant zou men graag zien dat deze wat meer te sturen zou 

zijn waardoor het plannen vergemakkelijkt wordt. 

8. Heb je nog toevoegingen of opmerkingen? 

Na bovenstaande vragen had men geen toevoegingen meer welke niet hiervoor 
reeds genoemd zijn. 
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Bijlage 8: Job- en componentcodes 

Segmenten voor werkorders buitendienst PK .... 

Omschrijving Seg. job comp 

Afstellen ............... In- Uitlaatkleppen ......... 58 
Afstellen Motor 59 
Belast Proefdraaien Motor 60 
De -En Monteren ......... Injectors .................. 31 
De- En Monteren Aftercooler 27 
De- En Monteren Brandstofopvoerpomp 33 
De- En Monteren ......... Bypass klep ......... . ...... 28 
De- En Monteren Cilinderkoppen 21 
De- En Monteren Fuel Ratio Cantrall 30 
De- En Monteren ......... Krukasseal achter .......... 24 
De- En Monteren Krukasseal voor 23 
De- En Monteren Ontluchtpompje 36 
De- En Monteren ......... SMO Pomp ................. 22 
De- En Monteren Startmotor 86 
De- En Monteren Tachodrive 34 
De- En Monteren ......... Thermostaten ............... 20 
De- En Monteren Turbo 18 
De- En Monteren Uitlaat 37 
De- En Monteren ......... Urenteller ................ . 32 
De- En Monteren Verstuivers 29 
De- En Monteren Waterpomp 19 
De- En Monteren ......... Zuiger Voeringen ........... 25 
Inspecteren Motor 15 
Lekkages Verhelpen Bellow 52 
Lekkages Verhelpen ...... Bovenbakje Regulateur ...... 57 
Lekkages Verhelpen Brandstofpomp 53 
Lekkages Verhelpen Cilinderkoppen 48 
Lekkages Verhelpen ...... Koelsysteem ................ 49 
Lekkages Verhelpen Motor 51 
Lekkages Verhelpen Oliekoeler 47 
Lekkages Verhelpen ...... Regulateur ..... . ........... 54 
Lekkages Verhelpen Smeersysteem 55 
Lekkages Verhelpen Uitlaat 50 
Leveren ................. Onderdelen ........... .. .... 67 
Repareren Aftap/Voorsmeerpomp 40 
Repareren Beveiligingsapparatuur 44 
Repareren ............... Meters Instrumentenbord .... 39 
Repareren Startsysteem 41 
Revideren Motor 1 7 
Storing Zoeken .......... Brandstofsysteem .... . ...... 08 
Storing Zoeken Koelsysteem 14 
Ster ing Zoeken Motor o 1 
Testen .................. Alarmfuncties .............. 6 9 
Transporteren Onderdelen 65 
Uitvoeren van Endoscopisch Onderzoek 03 
Uitvoeren van . ......... PAR Meting .... . .......... 10 
Uitvoeren van Proefvaren 63 
Uitvoeren van Rookmeting 11 
Uitvoeren van .......... Survey Beurt ............. 12 
Uitvoeren van TA-Inspectie 02 
Uitvoeren van Toprevisie 06 
Uitvoeren van ........ . . Uitlijning ................. 62 
Voorbereiding Afwikkelen w.o. 64 
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025 
025 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
040 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
051 
023 
023 
023 
023 
020 
035 
035 
035 
978 
052 
995 
995 
995 
995 
995 
995 
995 
995 
800 

1105 .... 
1000 
1000 
1290 .... 
1063 
1256 
1076 .... 
1101 
1278 
1161 
1160 .... 
1258 
1304 .... 
1465 
7487 
1355 .... 
1052 
1059 
7478 .. .. 
1254 
1361 
1213 ... . 
1000 
9961 
9997 .. . . 
1253 
1101 
1350 .... 
1000 
1308 
1264 .... 
1300 
9748 
7550 .... 
1319 
7400 
7451. ... 
1450 
1000 
1250 
1350 .... 
1000 
9027 .... 
7550 
9944 
7789 .... 
9006 
9033 
9904 .... 
9600 
9044 
1018 .... 
8000 
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Segmenten voor werkorders buitendienst KVA .... 

Omschrijving Seg. job comp 

Aanbrengen/plaatsen Generator 04 
Afstellen In- Uitlaatkleppen 58 
Af stellen ............... Motor ...................... 5 9 
Belast Proefdraaien Motor 60 
De- En Monteren Aftercooler 27 
De- En Monteren ......... Bobine ..................... 31 
De- En Monteren Bougies 29 
De- En Monteren Bypass klep 28 
De- En Monteren ......... carbarateur ................ 33 
De- En Monteren Cilinderkoppen 21 
De- En Monteren Krukasseal achter 24 
De- En Monteren ......... Krukasseal voor ............ 23 
De- En Monteren Magneet 3 5 
De- En Monteren Oliekoeler 30 
De- En Monteren ......... SMO Pomp ................. 22 
De- En Monteren Startmotor 86 
De- En Monteren Thermostaten 20 
De- En Monteren ......... TUimelaaras ................ 26 
De- En Monteren Turbo 18 
De- En Monteren Waterpomp 19 
De- En Monteren ......... Woodward regulateur EG3P ... 34 
De- En Monteren Zuiger Voeringen 25 
Inspecteren Motor 15 
Lek.kages Verhelpen ...... Cilinderkoppen ............. 48 
Lek.kages Verhelpen Koeler/Warmtewisselaar 53 
Lek.kages Verhelpen Koelsysteem 49 
Lek.kages Verhelpen ...... Motcr ...................... 51 
Lek.kages Verhelpen Oliekoeler 47 
Lek.kages Verhelpen Radiateur 56 
Lek.kages Verhelpen ...... Regulateur ................. 54 
Lek.kages Verhelpen Smeersysteem 55 
Lek.kages Verhelpen Uitlaat 50 
Leveren ................. Onderdelen ................. 67 
Recappen Bougies 57 
Repareren carbarateur 42 
Repareren ............... Detondatie Beveiliging ..... 43 
Repareren Slangenstelsel Regulateur 41 
Repareren Tachodrive 38 
Repareren ............... Throttle Valve ............. 40 
Repareren Urenteller 39 
Revideren Motor 1 7 
Storing Zoeken .......... Cosynus phi regeling ....... 11 
Storing Zoeken Koelsysteem 14 
Storing Zoeken Motor 01 
Storing zoeken .......... ontstekingssysteem ......... 10 
Testen Alarmfuncties 69 
Transporter en Onderdelen 65 
Uitvoeren van .......... Endoscopisch Onderzoek ..... 03 
Uitvoeren van Jaar Beurt 12 
Uitvoeren van Olie Verversen 13 
Uitvoeren van .......... TA-Inspectie ............... 02 
Uitvoeren van Toprevisie 06 
Voorbereiding Afwik.kelen W.O. 64 
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012 
025 
025 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
040 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
981 
051 
039 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
020 
035 
035 
035 
035 
978 
052 
995 
995 
995 
995 
995 
800 

4453 
1105 
1000 
1000 .... 
1063 
1554 .... 
1555 
1076 
1266 .... 
1101 
1161 
1160 .... 
1413 
1308 
1304 .... 
1465 
1355 
1102 .... 
1052 
1361 
9922 .... 
1213 
1000 
1101. ... 
1379 
1350 
1000 .... 
1308 
1353 
9922 .... 
1300 
1059 
7550 
1555 .... 
1266 
9636 .... 
1265 
7487 
1276 .... 
7478 
1000 
9959 .... 
1350 
1000 
9907 .... 
9027 
7550 
9944 .... 
9903 
9710 
9600 .... 
9044 
8000 

71 



Bijlagen 

Segmenten voor werkorders buitendienst ELECTRO 

Omschrijving Seg. job comp 

De- En Monteren ......... Accu .............. . ....... 7 9 
De- En Monteren Acculader 80 
De- En Monteren Besturingspaneel 81 
De- En Monteren ......... Display .... . .............. 82 
De- En Monteren Print~laat 83 
De- En Monteren Spanningsregelaar 84 
De- En Monteren ......... start Relais .............. 85 
De- En Monteren Startmotor 86 
Inspecteren Generator 72 
Inspecteren ............. ontstekingssysteem ......... 74 
Inspecteren Startsysteem 76 
Leveren Onderdelen 67 
Repareren ............. . . Elektrisch Systeem ........ 73 
Repareren Generator 75 
Repareren Lambda Contol 77 
Storing Zoeken .......... Cosynus phi regeling .... . .. 11 
Storing zoeken Elecrtisch systeem 88 
Storing Zoeken Ontstekingssysteem 16 
Storing zoeken .......... PLC program.ma .............. 89 
Testen Alarmfuncties 69 
Uitvoeren van Meggere Generator 71 
Uitvoeren van ......... . . TAE-Inspectie . . ...... .. .... 70 
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017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
040 
040 
040 
051 
023 
023 
023 
035 
035 
035 
035 
978 
995 
995 

1401. ... 
9964 
9090 
9751. ... 
1418 
1410 
1426 .... 
1465 
4453 
1550 .... 
1450 
7550 
1400 .... 
4453 
9915 
9959 .... 
1400 
9907 
9400 .... 
9027 
0011 
9956 .... 
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Bijlage 9: V oor standaardisatie geselecteerde job- en componentcodes 

Aanbrengen/plaatsen 
Afstellen 
Belast Proefdraaien 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
De- En Monteren 
Uitvoeren van 
Uitvoeren van 
Uitvoeren van 
Uitvoeren van 

Generator 
In- Uitlaatkleppen 
Motor 
Aftercooler 
Bypass klep 
Bouc,ies 
Cilinderkoppen 
Krukasseal achter 
Krukasseal voor 
Magneet 
Oliekoeler 
SMO Pomp 
Startmotor 
Thermos ta ten 
Tuimelaaras 
Turbo 
waterpomp 
Woodward regulateur EG3P 
Endoscopisch Onderzoek 
Olie Verversen 
TA-Ins1;>ectie 
Toprevisie 
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012 
025 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
995 
995 
995 
995 

4453 
1105 
1000 
1063 
1076 
1555 
1101 
1161 
1160 
1413 
1308 
1304 
1465 
1355 
1102 
1052 
1361 
9922 
9944 
9710 
9600 
9044 
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Bijlage 10: Rapportage ten behoeve van standaardtijden 

MODEL BASE SER IAL JOB/COMP . AANTAL MALEN DAT EEN TOTAAL TOTAAL AANTAL "NORMTI JD GEMIDDELDE * AFWIJKING NUMBER CODE JOB/COMP COMBINATIE AANTAL GEWERKTE UREN PER STUK" GEREALISEERDE * IN% VOOR IS GEKOMEN COMP TIJD PER STUK * 
341 2B 03NK00001 0171076 I I 150 3.00 I . 50 * 50 .00 -0171101 3 3 79 .25 5.00 26 .42 * 428 40 0171361 2 2 6.00 4.00 3.00 * 25 .00-0171555 8 19 8 00 . 13 .42 * 223 08 0251105 2 2 7 50 . 13 3.75 * 2.784 62 9959044 2 2 56 00 21 . 50 28 .00 * 30 .23 9959600 61 61 415.50 6.00 6.81 * 13 50 9959710 49 49 105 .00 3.00 2. 14 * 28 .67-9959944 7 7 13 .00 4.00 l . 86 * 53 .50-

MODEL 3412B MET BS# : 03NK00001 

MOUEL BASE SER IAL JOB /COMP . AANTAL MAL EN DAT EEN lOTAAL TOrAAL AANTAL "NORMTIJD GEMIDDELDE * AFW IJKI NG 
NUMBER CODE JOB/COMP COMBINAT IE AANTAL GE WERKT E UREN PER Sl UK" GEREALI SEERDE * IN% 

VOOR IS GEKUME IJ COMP . TIJD PER STUK * 

G3306 007Y0000l 0171052 l l 2 50 4.00 2.50 * 37 .50-
01 71101 '1 4 87 00 8.00 21 75 * 171 .88 
0171 102 I l 4.00 3.00 4.00 * 33 .33 
01711 60 2 2 10 .00 3.00 5.00 * 66 67 
0201101 I I 7.50 7.00 7.50 * 7 14 
020 1102 4 4 13.00 3 00 3.25 * 8.33 
0201304 l I 2 50 3.00 2.50 * 16 .67 -
0201371 I 1 5 25 4.00 5.25 * 31 25 
9921308 2 2 2.50 1 50 1 25 * 16 .67 -
9959600 28 28 172 .50 4.50 6.16 * 36 .89 
9959710 6 6 13.00 3.00 2 17 * 27 .67-
9959944 12 12 25 50 3.50 2. 13 * 39 14-

MODEL : G3306 MET BS #· 007YOOOOJ 
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Bijlage 11: Detaillijst aantal dagen nodig 

AFDELING: ELEKTRO 
MAAND: OKTOBER 

ORDERNUMMER AANTAL DAGEN TUSSEN GEREED 
EN TECHNISCH GEREED 

SF04069 0 
SF03946 0 
SF04010 1 
SF04121 1 
SF03773 1 
MF00689 1 
SF04078 2 
SF04068 2 
SF04104 2 
SF03862 2 
MF00573 2 
SF03778 2 
SF03626 2 
SF04079 2 
SF03930 3 
SF03709 3 
MF00551 3 
SF03918 3 
SF03917 3 
MF00652 4 
SF03542 4 
SF03851 4 
SF03856 4 
NF00298 4 
AF01308 5 
SF04051 5 
SF03899 5 
AF01244 6 
MF00637 6 
MF00654 6 
MF00657 7 
MF00651 7 
AF01209 10 
AF01213 10 
SF03478 14 
SF03649 15 

AANTAL ORDERS 36 

GEMIDDELD AANTAL DAGEN TUSSEN: 
GEREED EN TECHNISCH GEREED 
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Bijlagen 

Elek tr o, Ok tober 

dagen tussen gereed en technisch gereed 

0 2 4 6 8 >=10 
1 3 5 7 9 

aantal dagen 
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Nijmegen 

Bijlage 12: Totaal grafiek aantal dagen nodig 

gemiddeld aantal dagen tussen 

gereed en technisch gereed 
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f :: : ::: ::: ::::: :: ::: :: :::1 

augustus 

~ 
september 

oktober 

0 4 8 12 16 
2 6 10 14 

gem iddeld aantal dagen 
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Bijlage 13: Aantal retourdelen 

NON-STOCK BESTELLINGEN /RETOUREN 
IN ITEMS 

4500 
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~ 
KWARTAAL 1 

NON-STOCK BESTELLINGEN/RETOUREN 
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~ 2500 
L:J 
t: 2000 

1500 

1000 

500 

0 

IN ITEMS 

BEST.92 BEST.93 BEST.94 
RET.92 RET.93 RET.94 

STOCK BESTELLINGEN/RETOUREN 
IN DOLLARS 

900 

800 

700 

- 600 
(/) ~I 500 / 

o o 400 
Cl .r::. 

t:.. 300 

200 

100 

0-IL------"""",....,.,,.,. 
BEST.92 BEST.93 BEST.94 

RET.92 RET.93 RET.94 

Analyse van Mt service-proces bi1111ffl Geveke Motoren 

Bijlagen 

79 



Bijlage 14: Kostprijsberekening 

Kostprijsberekening voor de afdelingen PK, KVA en Elektro 

(uitgaande van het jaar 1993) 

Kosten verdelen over het aantal beschikbare uren en geplande overuren. 

Bijlagen 

Geplande overuren meenemen omdat in plaats van monteurs aan te nemen, een 

bepaald aantal overuren als vast wordt ingepland. 

(overuren voor PK, KVA, Elektro gebudgetteerd: 20%, 22%, 15% 

gerealiseerd: 30%, 39%, 28.5%) 

Kosten welke reeds per afdeling gesplitst zijn: 

Kosten: * jaarloon: - salaris 
- overwerk 

- sociale lasten 

- winstdeling 

* afschrijving 
* doorbelasting algemene afdelingen: - salarisadministratie 

- automatisering 

- gebouwen 

- bedrijfsrestaurant 

- facilitair bedrijf 

* onderhoud gereedschappen 
* opleiding/training extern 

* totaal diverse kosten personeei<1> 

* totaal diverse kosten<2> 

* bureaukosten 

(l) - huurkrachten <2> - exteme incasso vorderingen 

- aanstellingskosten - garantiekosten/schades 

- jubilea/feesten - goodwill garantiekosten 

- bedrijfskle<ling - hulpmaterialen 

- woon-/werkverkeer - QA/QC kosten 

- literatuur 

- bankkosten 
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Bijlagen 

Kosten welke nog niet naar de afdelingen doorbelast zijn: 

Kosten: * 'bedrijfsbureau': - manager Service Operations (J.v.V.) 
- secretaresse (F. F.) 
- bedrijfsbureau 
- Martin Klingeman 

* werkvoorbereiding 
* gereedscbapmagazijn 
* kalibratie 

Verdeelsleutels voor nog door te belasten kosten: 

PK KVA Elektro 

Bedrijfsbureau: 30% 14% 6% (aantal personen/ af de ling 
t.o.v. totaal) 

Werkvoorbereiding: 25% 20% 15% (percentage bestede tijd 
aan afdeling) 

Gereedscbapmagazijn: 18% 9% 3% (percentage bestede 
tijd/aantal personen) 

Kalibratie: 41% 8% 5,5% (percentage bestede tijd 
aan afdeling) 

Totale kosten van deze kostenposten zijn jaarloon plus doorbelastingen van andere 
afdelingen: 

Bedrijfsbureau: 
Werkvoorbereiding: 
Gereedschapmagazijn: 
Kalibratie: 

budget 

f 987.700,= 
f 464.800,= 
f 116.200,= 
f 116.200,= 

gerealiseerd 

f 861.000,= 
f 405.200,= 
f 101.300,= 
f 101.300,= 

Voor de berekening van bet produktieve aantal uren ( =door te berekenen uren) 
moet bet gewogen gemiddelde van bet aantal monteurs (-/- supervisors) vastgesteld 
worden: 

Budget: PK: 27 monteurs; KVA: 13 monteurs; Elektro: 4,4 monteurs 
Gereal: PK: 25,5 monteurs; KVA: 12,3 monteurs; Elektro: 4,8 monteurs 
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Ook moet rekening gehouden worden met niet-produktieve uren (vak:antie, 
opleiding, wachturen e.d.). 
Daartoe wordt bij de berekening van de produktieve uren gebruik gemaakt van een 
produktiviteitspercentage: 

Budget: PK: 73%, KVA: 73%, Elektro: 74% 
Gerealiseerd(l>: PK: 62%, KVA: 62%, Elektro: 60% 

(l)De 'gerealiseerde' percentages zijn nietszeggend omdat het totaal aantal produlctieve uren onbekend 
is: het aantal uren dat door monteurs uit Papendrecht ten behoeve van de steunpunten gewerkt wordt 
(produktieve uren) komt niet te staan op de urenstaten van de afdeling in Papendrecht maar op de 
uitdraai van de steunpunten. 
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Kostprijs PK 

Kosten: 
jaarloon: - salaris 

- overwerk 
- sociale lasten 
- winstdeling 

af schrijving 
doorbelasting algemene afdelingen 
onderhoud gereedschappen 
opleiding/training extern 
totaal diverse kosten personeel 
totaal diverse kosten 
bureaukosten 
bedrijfsbureau 
werkvoorbereiding 
gereedschapmagazijn 
kalibratie 
CTA 
VPS 
Verzekeringspremies 

Totaal 

De voor produktie beschikbare uren zijn: 

Budget: 
27 x 52 x 40 x 0.73 = 40.997 uur 
20% overwerk = 8.199 uur 
totaal: 49.196 uur 

Budget 
: f 1.503.500, = 
: f 404.000,= 
: f 401.000, = 
: f 242.000,= 
: f 102.500, = 
: f 150.000, = 
: f 120.000, = 
: f 00,= 
: f 25.000,= 
: f 253.500,= 
: f 12.000,= 
: f 296.300, = 
: f 116.200,= 
: f 20.900,= 
: f 50.000,= 
: f 126.600, = 
: f 223.500, = 
: f 212.500, = 

: f 4.259.500,= 

Gerealiseerd: 

Bijlagen 

Gerealiseerd 
f 1.389.000, = 
f 491.500,= 
f 428.000,= 
f 156.000,= 
f 110.000, = 
f 149.000,= 
f 92.000,= 
f 13.000,= 
f 19.500,= 
f 155.500,= 
f 11.500,= 
f 258.300,= 
f 101.500,= 
f 18.200,= 
f 43.500,= 
f 126.600,= 
f 174.500,= 
f 212.500,= 

f 3.950.100,= 

25,5 X 52 X 40 X 0.62 = 32.885 
30 % overwerk = 9. 866 uur 
totaal: 42.751 uur 
(0.62 onzekere factor) 

Kostprijs is dan: E(totale kosten t.b.v. PK)/ aantal produktieve uren 

Budget: f 4.259.500, = I 49.196 = f 86,60 

Gerealiseerd: f 3.950.100,= I 42.751 = f 92,40 (geen conclusies aan verbinden) 

Tarief: f 82, = 
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Kostprijs KV A 

Kosten: 
jaarloon: - salaris 

- overwerk 
- sociale lasten 
- winstdeling 

afschrijving 
doorbelasting algemene afdelingen 
onderhoud gereedschappen 
opleiding/training extern 
totaal diverse kosten personeel 
totaal diverse kosten 
bureaukosten 
bedrij f sbureau 
werkvoorbereiding 
gereedschapmagazijn 
kalibratie 
CTA 
VPS 
Verzekeringspremies 

Totaal 

De voor produktie beschikbare uren zijn: 

Budget: 
13 x 52 x 40 x 0.73 = 19.739 uur 
22% overwerk = 4.343 uur 
totaal: 24.082 uur 

Budget 
: f 666.000,= 
: f 198.500, = 
: f 181.000, = 
: f 107.500,= 
: f 86.500, = 
: f 75.000,= 
: f 80.000,= 
:f 
:f 
:f 
:f 
:f 
:f 
: f 
:f 
:f 
:f 
:f 

00 = , 
12.500,= 

150.500,= 
8.000,= 

138.300,= 
93.000,= 
10.500, = 
9.300,= 

63.300,= 
115.400,= 
104.000,= 

: f 2.099.300, = 

Gerealiseerd: 

Bijlagen 

Gerealiseerd 
f 629.000,= 
f 266.000,= 
f 204.500,= 
f 69.000,= 
f 63.500,= 
f 14.500,= 
f 64.500,= 
f 13.500,= 
f 10.000,= 
f 80.000,= 
f 5.500,= 
f 120.500,= 
f 81.000,= 
f 9.100,= 
f 8.100,= 
f 63.300,= 
f 90.000,= 
f 104.000,= 

f 1.956.000, = 

12,3 X 52 X 40 X 0.62 = 15.862 
39% overwerk = 6.186 uur 
totaal: 22.048 uur 
(0.62 onzekere factor) 

Kostprijs is dan: E(totale kosten t. b. v. KV A)/ aantal produktieve uren 

Budget: f 2.099.300,= I 24.082 = f 87,20 

Gerealiseerd: f 1.956.000,= I 22.048 = f 88,70 (geen conclusies aan verbinden) 

Tarief: f 86, = 
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Bijlagen 

Kostprijs Elektro 

Kosten: 
jaarloon: - salaris 

- overwerk 
- sociale lasten 
- winstdeling 

afschrijving 
doorbelasting algemene afdelingen 
onderhoud gereedschappen 
opleiding/training extern 
totaal diverse kosten personeel 
totaal diverse kosten 
bureaukosten 
bedrij fsbureau 
werkvoorbereiding 
gereedschapmagazijn 
kalibratie 
CTA 
VPS 
Verzekeringspremies 

Totaal 

De voor produktie beschikbare uren zijn: 

Budget: 

Budget 
: f 295.500, = 
: f 59.000,= 
: f 77.500,= 
: f 47.500,= 
: f 24.000,= 
: f 44.500,= 
: f 22.000,= 
: f 00,= 
: f 6.000,= 
: f 31.000,= 
: f 2.400,= 
: f 59.300,= 
: f 69.700,= 
: f 3.500,= 
: f 6.400,= 
: f 12.700,= 
: f 43.300,= 
: f 33.500,= 

f 837.800,= 

Gerealiseerd: 

Gerealiseerd 
f 298.500,= 
f 76.500,= 
f 80.500,= 
f 30.500,= 
f 15.000,= 
f 44.500,= 
f 15.500,= 
f 5.000,= 
f 3.000,= 
f 16.500,= 
f 2.500,= 
f 51.600,= 
f 60.800,= 
f 3.000,= 
f 5.600,= 
f 12.700,= 
f 33.800,= 
f 33.500,= 

f 789.000,= 

4,4 x 52 x 40 x 0.74 = 6.772 uur 
overwerk = 1.016 uur 
totaal: 7. 788 uur 

4,8 X 52 X 40 X 0.60 = 5.990 15% 
28.5% overwerk = 1.707 uur 
totaal: 7. 697 uur 
(0.60 onzekere factor) 

Kostprijs is dan: E(totale kosten t.b.v. Elektra)/ aantal produktieve uren 

Budget: f 837.800,= / 7.788 = f 107,60 

Gerealiseerd: f 789.000,= / 7.697 = f 102,50 (geen conclusies aan verbinden) 

Tarief: f 86, = 

Analyse van het service-proces binnen Geveke Motoren 85 




