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1 PRESTATIEMETING & BEOORDELING

De begrippen prestatiemeting en beoordeling worden vaak geasssocieerd

met individuele beoordeling en productiviteit . De intentie van dit

artikel sluit echter beter aan bij het engelstalig begrip performance

measurement . Dit heeft een bredere en minder geladen betekenis : het

meten van de bijdragen van een organisatorische eenheid of

bedrijfsfunctie in de doelstellingen van de onderneming teneinde

prioriteiten te kunnen stellen voor de besturing . Op die manier

gedefinieerd omvat het zowel de efficiency als effectiviteit . In het

kader van dit artikel richten wij ons op het bedrijfseconomische aspect

van prestatiemetingen binnen industriële ondernemingen .

De vraag die we ons daarbij stellen is of de gangbare methodieken van

economische prestatiemeting en -beoordeling passen bij de actuele

industriële omstandigheden . Meten en beoordelen we wel datgene wat van

economisch belang is voor de besturing van het bedrijf en zijn

processen . Ter illustratie zullen we enkele voorbeelden geven waarbij

deze vraag ter discussie staat .

Is het onderschrijden van het onderhoudsbudget een goede maatstaf voor

het functioneren van de onderhoudsafdeling als het bedrijf kampt met

veel storingen en stilstand?

Is een verlaagde kostpijs ten gevolge van een efficiëntere werkwijze

een goede maatstaf voor het functioneren van een fabricage-afdeling als

er tevens sprake is van niet beheerste levertijden?

Deze vragen illustreren een efficiency-gerichte benadering van

prestatiemeting waarbij de effectiviteit over het hoofd wordt gezien .

Dit is tekenend voor de klassieke benadering van economische

prestatiemeting en de daaruit voortvloeiende beoordeling . Dit leidt dan

ook vaak tot een aangepast gedrag wat niet in overeenstemming is met de

doelstellingen van de onderneming .

Zo kan men zich voorstellen dat een onderhoudsafdeling, die enkel op

het al dan niet overschrijden van het budgettotaal beoordeeld wordt,

majoreert bij de toewijzing van de budgetten . Als dan gedurende de

budgetperiode blijkt dat men te veel gekregen heeft, besteedt men toch

het surplus . Bij de volgende toewijzingsronde van de budgetten heeft de

chef onderhoud nu speelruimte die hij alleen overziet en consolideert .

Budgetoverschrijding waarop hij negatief beoordeeld wordt, is nu

vrijwel uitgesloten .



Wil men een dergelijk gedrag vermijden dan zal men zich moeten bezinnen

op het gehanteerde instrumentarium . Is dit, gegeven de specifieke

omstandigheden van het bedrijfsproces, geschikt als

besturingsinstrument?

In het algemeen kan gesteld worden dat de gangbare bedrijfseconomische

besturingsinstrumenten van toepassing zijn op bepaalde

bedijfssituaties . Deze instrumenten zijn ontwikkeld vanuit een

besturingsvisie die van toepassing was op omstandigheden zoals die tot

de jaren zestig in de industrie in hoofdzaak voorkwamen . Deze visie was

geënt op de 'economies of scale'-gedachte in combinatie met een

gesloten en statisch systeemvisie :

Naarmate men steeds grotere series van standaardprodukten fabriceert

kan men gespecialiseerde produktiefactoren maximaal benutten . Hierdoor

worden de kosten per produkt steeds lager, waardoor men in staat is te

concurreren met lage verkoopprijzen . De afnemer kiest het

standaardprodukt met de laagste prijs want de keuze in produktvarianten

is beperkt . Meestal wordt er op voorraad geproduceerd en kan er dus ook

uit voorraad geleverd worden . De produktie richt zich niet naar de

vraag (fluctuaties) . De produktiebeheersing ligt in het verlengde van

het economisch besturingsprincipe : schaalvergroting,

efficiencyverbetering, standaardisatie van produkten en bewerkingen en

een maximale en gelijkmatige bedrijfsbezetting . Er is sprake van een

intern gericht besturingsconcept waar de markt zich op aanpast . Bij een

dergelijk concept passen besturingsinstrumenten die de efficiency

bewaken zoals budgetten, nacalculaties, kostprijzen en

rendementscijfers . Ze gaan uit van een stabiele markt en een statische

organisatie met een ver doorgevoerde functionele (gespecialiseerde)

indeling .

Indien we de huidige marktsituatie beschouwen, kunnen we ontwikkelingen

konstateren die in een aantal opzichten sterk afwijken van de zojuist

beschreven situatie . De vraag die men zich dan kan stellen is of onze

economische besturingsvisie nog toereikend is om het prestatievermogen

adequaat te beoordelen en op grond daarvan het bedrijf en zijn

processen bij te sturen .

Opvallend is in ieder geval dat vanuit produktiebeheersing er concepten

en methodieken zijn ontwikkeld die aansluiting zoeken bij de wijzigende

marktomstandigheden . Voorbeelden zijn Materials Requirement Planning



(MRP 1), Manufacturing Resource Planning (MRP 2), Just-in-Time, Zero-

Defect en Optimized Production Technology (OPT) .

De scheppers van OPT, Goldratt en Cox [7] hebben zich bovendien

ingespannen hun productiebeheersingsconcepten vanuit een economisch

perspectief te verklaren . Zij zijn zeer kritisch aangaande de

toepassing van traditionele economische inzichten voor beheersing van

de actuele productie-omstandigheden en de daarmee samenhangende

prestatiemeting .

2 . MARKTONTWIKKELINGEN MET CONSEQUENTIES VOOR FABRICAGE

Een empirische studie van Hayes, 1977 (8) toont dat de prestaties van

veel organisatorische eenheden meer worden bepaald door interrelaties

met andere eenheden en met de externe omgeving, dan door interne

factoren . Ontwikkelingen in de fabricage vinden voor een belangrijk

gedeelte hun oorsprong buiten het bedrijf, namelijk vanuit de verkoop-
en inkoopmarkten . De prestaties van alle afdelingen in de profit sector

worden in feite bepaald op de verkoopmarkt . Steeds meer bedrijven gaan

dan ook hun fabricage sturen met directe marktinformatie . Het J .I .T .-
principe is daar een duidelijk voorbeeld van .

De karakteristieken waarmee men dient rekening te houden, indien men

opteert voor een marktgerichte besturing zijn kwaliteit/specificatie,

levertijd en prijs (een afgeleide fabrikage-marketingmix) . De mate

waarin een fabricage-afdeling aan deze karakteristieken kan voldoen,

bepalen het prestatievermogen . Er is echter sprake van

complementariteit in de karakteristieken . Zo hebben kwaliteit en
specificaties elkaar aanvullende eigenschappen . Het voldoen aan

kwaliteitseisen houdt ondermeer in het voldoen aan de specificaties

zoals ze worden gewenst door de afnemer . Uit het oogpunt van

ontwikkelingen in de fabricage is het onderscheid tussen kwaliteit en

specificaties zinnig omdat hierin uiteenlopende trends waarneembaar

zijn op de markt . We komen hier later op terug .

De prijsdimensie is ten dele een weerspiegeling van keuzes die gemaakt

zijn bij de overige dimensies en van de productietechniek en

werkmethode . Dit betreft dan wel de zogenaamde fabricage kostprijs . De
commerciële kostprijs en verkoopprijs vormen de resultante van de

marketinginspanningen. De voornoemde vier marktdimensies gelden zowel
voor de verkoop- als inkoopkant . In deze dimensies doen zich voor een

gedeelte autonome ontwikkelingen voor waar de fabricage afdelingen in
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ieder geval nauwelijks invloed op kan uitoefenen . Zij dient zich hier

aan te passen . Naarmate een onderneming op meer turbulente markten

opereert, worden dan ook hogere eisen gesteld aan dit

aanpassingsvermogen van fabricage-afdelingen . De hiervoor benodigde

flexibiliteit kan men zoeken in capaciteit, voorraden, nabewerking enz .

De keuze die men hierin maakt behoort in wezen gebaseerd te zijn op

economische motieven waarbij men meer de nadruk legt op effectiviteit

dan efficiency . Daar de gangbare prestatiemaatstaven effici@ncy gericht

zijn, dient men uiterst voorzichtig te zijn bij de economische

beoordeling van flexibiliteit . Van de andere kant is een bewaking

noodzakelijk om ongebreidelde flexibilisering af te remmen .

Het is dan ook voor de handliggend dat men flexibiliteit meeneemt in de

economische prestatiemeting en poogt er een economische waarde aan toe

te kennen . Samengevat kunnen we de economische dimensies en waarden als

volgt weergeven :

Marketing-gerichte fabrikage

<-----------------------------------------------

besturing

inkoop fabricage verkoop

dimensies

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

kwaliteit

econ .waarden dimensies

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

afkeur, controle

flexibiliteit,

klantverlies

voorraden, capaciteit

nee-verkopen

kostprijs

inzet produktiefaktoren

--------------------- ----------------------- i

kwaliteit

specificaties

levertijd

verkoopprijs

figuur 1 . Marktdimensies en economische waarden voor fabrikage .

Bij het aanpassingsproces van de fabricage-afdelingen naar de markten

doen zich in economisch/administratieve zin twee hoofdproblemen voor :
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Het informatieprobleem .

De positie van de fabricage-afdeling tussen de functies inkoop en

verkoop maakt haar prestatievermogen sterk afhankelijk. Deze

afhankelijkheid wordt in beide richtingen bepaald door zowel het

functioneren van inkoop en verkoop als het karakter van de markten

waarop men opereert . Daarnaast bestaat er de onderlinge

afhankelijkheid tussen de afzonderlijke fabricage-afdelingen . Door

de diverse tussenschakels is het niet uitgesloten dat vertraagde,

onvolledige en vertekende stuurinformatie een fabricage afdeling

bereikt . Een verantwoorde prestatiemeting is in dergelijke gevallen

al uitgesloten . Dit informatieprobleem is op dit moment met name

actueel bij industriële bedrijven met lange ketens, opererend in

turbulente markten . Deze informatie-technische problematiek valt

echter buiten het kader van dit artikel .

Overigens is het informatieprobleem een afgeleide uit het

bestuurlijke probleemveld hetgeen hier, voor wat betreft het

economische aspect, wel aan de orde is .

Het probleem van de samenhang in een specifieke bedrijfssituatie

Bij de beschrijving van de dimensies werd reeds vermeld dat er een

zekere mate van complementariteit bestaat . De dimensies overlappen

elkaar ten dele maar bovendien beinvloeden ze elkaar in niet

onbelangrijke mate . Deze onderlinge beinvloeding kan zo complex

zijn dat het onmogelijk is om in algemene zin alle samenhangen te

beschrijven, laat staan expliciet vast te stellen . Toch zou men

graag, voor een zuivere prestatiemeting deze samenhang willen
kennen .

Indien men bijvoorbeeld het budget van een onderhoudsafdeling

verhoogt zal men dit economisch 'terug willen zien' in minder

storingen en stilstand . Deze vermindering wordt echter medebepaald

door de ingekochte kwaliteit van de grondstoffen en de

kwaliteitsbeheersing in de fabricage-afdelingen . Wie moet nu voor
welk gedeelte beoordeeld worden? Alleen door inzicht in de

samenhang tussen kwaliteit en onderhoud kan men een acceptabel

antwoord op deze vraag geven . Het heeft weinig zin om alle

potentiële samenhangen tussen de dimensies te analyseren en hier

algemene regels ten behoeve van de prestatiemeting uit af te

leiden . De kunst is om in een specifieke situatie de relevante
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samenhangen te onderscheiden en deze zover als mogelijk is te

analyseren .

Ondanks het kennelijk specifieke karakter van deze samenhangen kan men

toch een aantal algemene trends waarnemen die van belang zijn bij de

prestatiemeting van fabricage afdelingen . Het zijn trends die

prestatiemeting met behulp van de gangbare methoden bemoeilijken .

Met name Kaplan [14,15] heeft, wat dit betreft in de probleemstellende

sfeer baanbrekend werk verricht . Een verdere verdieping en

concretisering hiervan vormde de belangrijkste drijfveer voor

onderhavige studie .

Een algemene samenhang : Oorzaak en _gevolg relaties .

Een eerste stap hierbij is het systematisch aangeven van algemene

oorzaken en gevolgen . Om die reden zijn de ontwikkelingen van de

afnemersmarkt als uitgangspunt genomen . Zij zijn in feite de oorzaak

van de besturingsproblematiek van fabrikage . Deze ontwikkelingen worden

nader uitgewerkt naar de vier voornoemde marktdimensies specificaties,

kwaliteit, levertijd en prijs .

Specificatie ( wijzigingen)

Concurrentie overwegingen zijn de belangrijkste drijfveer geweest om
steeds verder in te gaan op de specifieke wensen van de afnemer of

afnemerscategorieén (marktsegmenten) . Deze trend heeft in een aantal

sektoren dusdanige vormen aangenomen dat vrijwel ieder product een of

meerdere klantspecifieke kenmerken bevat . Voor de fabricage afdeling

betekent dit een (gedeeltelijke) overschakeling van massa of grote

series naar een benadering van kleine series tot stukproductie waarbij

bovendien de snelheid van wijziging vaak hoog is . (korte levenscycli) .

Bovendien wil de klant per produkt meer functies wat de complexiteit en

het aantal specificaties nog verder verhoogt .

Kwaliteit

Indien we deze dimensie ook vanuit de markt benaderen zijn er

verschillende ontwikkelingen waar te nemen .

Vanuit de consumentenmarkt valt een toenemend kwaliteitsbewustzijn te

constateren .

Dit wordt vaak uitgedragen in georganiseerd verband zoals de

consumentenbond . Vergelijkend Warenonderzoek en het publiekelijk aan de
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kaak stellen van kwaliteitsfalen kan vergaande economische en

juridische gevolgen hebben .

De Japanse concurrentie vormt uit kwaliteitsoogpunt een bedreiging voor

de westerse industrie . Zij hebben eerder onderkend dat kwaliteit een

belangrijk marketinginstrument is en hebben dan ook een voorsprong

opgebouwd in kwaliteitsbeheersing in de fabricage .

In de professionele markt eisen de ontwikkelingen op het gebied van

JIT en zero-defect dat men als toeleverancier niet achter kan blijven .
Afnemers die deze principes toepassen, hanteren een systematische

leveranciersbeoordeling .

Wil men zich dan ook in deze markt handhaven dan zal men aan hoge

kwaliteitseisen moeten voldoen . Er is zelfs sprake van een trend

waarbij leveranciers in toenemende mate formeel moeten voldoen aan

minimale voorwaarden die garant staan voor een bepaald kwaliteitsnivo .

Levertijd

Iedere klant die op zeker moment de beslissing genomen heeft tot de

aanschaf van een product wil binnen een zeker tijd hierover beschikken .
Dit is op zich geen recente ontwikkeling . Als we in eerste instantie de

consumentenmarkt bekijken kan echter gesteld worden dat de gewenste

levertijd steeds korter wordt . De consument wordt verwend . De
concurrentie speelt hierop in . Dit geldt in mindere mate voor de

professionele markt maar daar stelt men steeds hogere eisen aan de

leverbetrouwbaarheid : het volgens afspraak op een exact tijdstip
leveren . Met name afnemers die het JIT-principe nastreven zijn daar
gevoelig voor .

Prij s

Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat de voorafgaande dimensies

in belangrijke mate bijdragen in de hoogte van de fabricagekostprijs .
Op lange termijn zal deze fabricagekostprijs verhoogd met de

distributie- en verkoopkosten per produkt een maatstaf moeten zijn voor

de verkoopprijs . De toenemende concurrentie uit met name het verre

oosten zet de westerse industrie onder druk om goedkoop te produceren .
Dit is een duidelijk efficiency gegeven wat vaak in strijd is met

effektiviteitskenmerken bij de overige dimensies .

Naarmate men echter in staat is op de overige dimensies hoger te scoren

zal deze efficiency-druk afnemen . Er bestaat kennelijk een bepaalde

trade-off tussen de verschillende dimensies . Een voorbeeld daarvan is
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de Mercedesfabriek waarbij de hoge kwaliteit opweegt tegen lange

levertijden en hoge prijzen .

De vier dimensies zijn overigens geen los van elkaar staande autonome

marktontwikkelingen die afzonderlijke oorzaken zijn voor de actuele

produktiebeheersingsproblematiek . De dimensies hebben onderling een

belangrijke oorzaak gevolg relatie . De meest fundamentele oorzaak is in

feite de grote diversiteit in produktspecificaties en de hoge

wijzigingsgraad hierin . Het gevolg hiervan is dat men als producent

problemen krijgt met kwaliteit en levertijdbeheersing en dit heeft op

zijn beurt weer consequenties voor de prijs . Afhankelijk van de mate

waarin de producent meegaat of mee moet gaan in de specifieke, snel

wijzigende klantenvraag, wordt hij meer of minder geconfronteerd met

het in stand houden van de klantenwensen ten aanzien van de overige

dimensies . Stelt de producent zich behoudend op dan leidt dit tot een

geheel andere beheersingsproblematiek dan bij een aanpassend gedrag .

Figuur 2 geeft voor beide uiterste gedragsregels de oorzaak-gevolg-

relaties aan .

oorzaak , reactie ; gevolg

behoudend
-beperkt essorti

ment atnemendevan standaarc/ productenproducten
.loge inkoop/verkoop i verkopen/

-~1 stijgende
•
prijzen

bezetting/efficiency voorraden
-grote serie fabricage

~~ op voorraad

markttrends' ;
-klont specifiek
.hoge wijzig ings- ;
graad I
-meer functies ~ ;
per produc

aanpassend
*breed assortiment
-veelmodificaties/
innovaties

•klerne series (op order)

DE OVERGANGS FASE

beheersings-
problemen
-kwalrtert
-levertijd

reactie 1 gevolg

prijs-
en/of

product e
verlag ing i

QQC/Z . D.
flexibele
automatisering
MRP/JIT/oPT

mar e
en of
bezettings
verlies

1

extra invest
ringen
prijs-
stijging P

Figuur 2 . Oorzaak-gevolg-relaties bij een wijzigende markt .
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Het onderkennen van de overgangssituatie waarin het bedrijfsonderdeel

verkeert is essentieel voor de keuze van de maatstaven voor de

prestatiemeting . Afhankelijk van de reactie van de ondernemingen zullen

er namelijk andere economische signalen bij het management komen . Voor
een adequate interpretatie hiervan is een goed inzicht in de oorzaak-

gevolg relaties onontbeerlijk . Geaggreeerde economische gegevens zijn

in deze gevaarlijk omdat de oorzaak-gevolg relaties per produkt

(onderdeel) of proces kunnen verschillen .

De vier dimensies zijn beschreven vanuit de verkoopmarkt omdat van

daaruit het economisch prestatievermogen van de onderneming wordt

bepaald en dus ook dat van de fabricage kan worden afgeleid . Ligt in de
verkoopmarkt de doelstelling besloten zo liggen in de inkoopmarkt een

aantal belangrijke randvoorwaarden besloten waarbinnen de fabricage-

afdeling moet opereren .

Veel aspecten die bij de afzonderlijke dimensies van de verkoopmarkt

zijn genoemd gaan ook op voor de inkoopmarkt . Afhankelijk van de aard

van de onderneming wordt het belang van deze inkoopmarkt voor de

fabricage bepaald . Zo worden in de computerbranche de dimensies sterk

bepaald door de toeleveranciers van chips . Naarmate deze

afhankelijkheid ten aan-zien van de dimensies sterker bepaald wordt door

de inkoopmarkt ziet men of een integratie in deze richting van de

bedrijfskolom of een intensieve samenwerking met toeleveranciers opdat

men qua prestatievermogen niet afhankelijk wordt .



3 . DE STAND VAN ZAKEN

3 .1 Gangbare economische hulpmiddelen .

Prestatiemeting is volgens onze gehanteerde definitie een meting van de

bijdrage in de doelstellingen van de onderneming teneinde prioriteiten

te kunnen stellen in de besturing . Deze doelstellingen zijn meervoudig,

gedeeltelijk tegenstrijdig en onderhevig aan veranderingen in de tijd .

Geschikte prestatiemaatstaven zullen volgens Emmanuel & Otley (6) dan

ook soortgelijke karakteristieken vertonen . Een enkelvoudige

prestatiemaatstaf zoals "return on investment" of het "budget totaal"

schieten tekort in het meten van het algehele prestatievermogen . Andere

maatstaven worden dan vaak toegevoegd maar het probleem is dat ze

onderling vaak conflicteren, wat leidt tot eindeloze discussies . Men

zoekt dan wel zijn heil in een samengestelde prestatiemaatstaf die is

opgebouwd uit een weging van de afzonderlijke maatstaven . De gewichten

die men hierbij hanteert zijn vaak situatie- en tijdsafhankelijk .

Indien men economische prestatiemaatstaven of indicatoren

inventariseert kan men dit doen door zich de vraag te stellen : "Waarop

beoordeelt men een afdeling, bedrijfsfunctie of leidinggevende?"

Indien men voor beantwoording van deze vraag de literatuur naslaat komt

men uit bij onderdelen als responsibility-accounting, budgettering,

verschillen analyse, return on investment etc . In de praktijk ziet men

deze methoden ook toegepast maar vaak minder geavanceerd en nog vaker

op een foutieve manier . (Goldratt en Cox [7]) . In grote lijnen kan men

drie categorieën van prestatiemaatstaven onderscheiden . Deze hangen

globaal samen met het niveau in de organisatie en de gedetailleerdheid :

- geaggregeerde kengetallen zoals ROI, omloopsnelheid van voorraden

en duurzame produktiemiddelen, omzet per werknemer etc . ;

- kostprijzen per produkt (-onderdeel) en tarieven per afdeling,

transferpricing ;

- nacalculatorische budgetten, eventueel gespecificeerd naar diverse

verschillen zoals prijs-, efficiéncy- en bezettingsverschillen

(nacalculatie) .



Schematisch kan men dit als volgt voorstellen .

(
crggregatie

BUDGET TOTAAL

prijs- efficiëncy-bezettings-
verschillen

NORMEN
arbeicl-machine-maferiarJl

prijzen

Figuur 3 . Hiërarchie in economische prestatiemaatstaven .

Bedrijfskengetallen .

De meeste van deze kengetallen zijn afgeleid uit de jaarrekening en zo

sterk geaggregeerd dat ze niet bruikbaar zijn voor een afzonderlijke

beoordeling van fabricage . Alle kengetallen waar bijvoorbeeld de omzet

in voorkomt, geven een vermenging met commerciële prestaties .

Voorbeelden hiervan zijn omzet per werknemer, omloopsnelheid voorraden

of machines, totale of partiële productiviteit etc . Een voordeel is dat

een aantal kengetallen zoals ROI een combinatie zijn van efficiency en

effectiviteit, maar ook hier treedt de voornoemde vermenging weer op .

Slechts indien men een meer gedetailleerd inzicht in het functioneren

van de overige onderdelen heeft, kan men met deze bedrijfskengetallen

wat over de prestaties van fabricage zeggen . In feite gebruikt men dan

al via een lager niveau in het schema aanvullende informatie .
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Kengetallen die gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde suggereren

wellicht een nadere toespitsing op fabricage doordat de inkoopwaarde is

geëlimineerd . De prestaties van de inkoopfunctie kunnen echter wel

degelijk de toegevoegde waarde beinvloeden . Men denke bijvoorbeeld aan

het inkopen van een slechte kwaliteit waardoor meer afkeur ontstaat

tijdens fabrikage . Bovendien bepalen ook de prestaties van verkoop de

toegevoegde waarde .

Resumerend kan gesteld worden dat over het algemeen bedrijfskengetallen

slechts een indicatie zijn voor het functioneren van het bedrijf als

geheel en niet voor een afzonderlijke bedrijfsfunctie als fabricage .

Indien men deze bedrijfskengetallen echter op een lager aggregatienivo

toepast en ze combineert met de specifieke omstandigheden op fabrikage

nivo blijken ze als prestatiemaatstaf redelijk te voldoen . Onderzoek

van Hayes & Clark [9j waarbij zij partiële productiviteitsgetallen

hanteren bevestigt dit .

Nuttige toepassingsgebieden van bedrijfskengetallen liggen op het

terrein van :

- historische analyse : "Hoe heeft het bedrijf zich in de tijd

ontwikkeld"? Hier kunnen soms, zij het met de nodige

voorzichtigheid, globale trends van fabricage uit afgeleid worden .

- Branche vergelijking : hoe opereert het bedrijf binnen de

bedrijfstak? Ook hier kunnen globale indicaties over het

functioneren van fabricage uit afgeleid worden . Er moet dan wel

sprake zijn van een zuivere vergelijkingsbasis, namelijk dat men in

gelijksoortige omstandigheden opereert ; dit komt zelden voor . In de

praktijk is men overigens wel geinteresseerd in dergelijke cijfers

maar stuit men bij uitwisseling van bedrijfskengetallen al snel op

problemen zoals :

. verschil in verslaglegging en waardering ;

. concurrentie overwegingen naarmate men meer gedetailleerde

informatie verstrekt .

Divisie vergelijking .

Indien een concern meerdere gelijksoortige bedrijven binnen haar

organisatie heeft is een beoordeling op bedrijfskengetallen

mogelijk . In hoeverre men daarbij de fabrikagefunctie afzonderlijk

kan beoordelen is afhankelijk van het verschil in de individuele

marktsituaties waarin deze divisies opereren .



Kostprijzen en tarieven

Op zich lijkt dit een niet zo voor de handliggende maatstaf om het

functioneren van de fabrikage te beoordelen . Impliciet wordt hier

echter, met name in de praktijk, veel gebruik van gemaakt . Kostprijzen
van produkten of halffabrikaten en tarieven van diensten worden

vergeleken met marktprijzen of kostprijzen van soortgelijke produkten

of diensten . Op grond van een dergelijke vergelijking wordt vaak snel

het oordeel uitgesproken dat men 'zelf te duur' fabriceert . De
belangrijkste bezwaren tegen deze benadering zijn :

- betreft enkel de efficiency

- vermenging met prestaties van andere bedrijfsfuncties via

doorbelasting van kosten . Deze doorbelasting is vaak arbitrair .
- niet geëigende waarderingsgrondslagen (t .b.v . de beoordeling) .
- De kostprijzen of tarieven weerspiegelen allerlei beslissingen uit

het (verre) verleden die wellicht niet van belang zijn bij

beoordeling van de huidige situatie .

Nauw verwant met deze problematiek is de in de Amerikaanse literatuur

onderscheidde 'transfer pricing' theorie . Dit spitst zich toe op
interne verrekening van onderlinge leveringen . De afzonderlijk

financiële beoordeling is afhankelijk van de prijsgrondslag die men

hanteert voor de verrekening van de onderlinge leveringen .

Budgetten en nacalculatie

Budgetten hebben volgens de bedrijfseconomische literatuur twee

belangrijke functies, namelijk taakstelling en controle (de

nacalculatie) . In het licht van de economische prestatiemeting is het

van belang om na te gaan welke bijdrage de budgetfuncties hierin
leveren . Is de taakstelling in overeenstemming met het gewenste

prestatievermogen? Nauw daarmee samenhangend kan men zich vervolgens

afvragen of de budgetcontrole het gewenste effect beoogt .

Voor het beantwoorden van deze vragen is het van belang om de gangbare

methoden van budgettering en nacalculatie wat nader te omschrijven .
Budgettering is van oorsprong een instrument dat vanuit de financiële

administratie is ontwikkeld . Het voorzag in twee belangrijke behoeften :
- kosten werden naar functionele eenheden (de kostenplaatsen)

verbijzonderd . De meeste functionele eenheden waren afdelingen

zodat de kosten per afdeling c .q . verantwoordelijkheidgebied waren

- 15 -



gespecificeerd . Op grond hiervan baseerde men een financiële

taakstelling en controle per functionele eenheid .

Indirecte kosten worden via veronderstelde samenhangen tussen

kostenplaatsen doorberekend naar de eindprodukten . Men beschikt

daardoor over (integrale) tarieven per prestatie-eenheid van de

afzonderlijke kostenplaatsen en eindprodukten .

Het laatste punt is binnen dit kader reeds behandeld in de voorafgaande

paragraaf imzake kostprijzen en tarieven .

De verbijzondering van de kosten naar functionele eenheden kan men naar

behoefte op elk gewenst aggregatie niveau laten plaatsvinden . Voor de

fabricage-functie kan men dus een nadere detaillering naar

verschillende fabricage-afdelingen maken . Vermenging van prestaties

vanwege een te hoog aggregatie niveau kan men dus vermijden door op een

lager niveau te budgetteren . Dit stelt overigens wel hoge eisen aan de

kostenregistratie en verwerking . Naast de keuze in gedetailleerdheid

van de afdelingen heeft men bovendien de keuze in gedetailleerdheid van

kostensoorten . Zo kan men per afdeling in principe arbeid naar

looncategorie onderscheiden, verschillende machines etc . Bovendien kan

men voor de planning en nacalculatie iedere kostencategorie nog

opsplitsen in de prijs- en hoeveelheidscomponent ten behoeve van een

prijs- en efficiency-analyse . In principe is het dus mogelijk in

diverse richtingen een diepgaand inzicht te verwerven over de inzet van

produktiefactoren in relatie tot de activiteiten . De

budgetteringsmethodieken die daarbij toegepast kunnen worden ten

behoeve van de fabricage baseren zich op causale relaties tussen inzet

van produktiefactoren en activiteitenniveau . Bovendien zijn input en

output in fabricage meetbaar en hebben een herhalend karakter zodat

volgens Hofstede (1981) (10) er sprake is van 'routine control' waarbij

gekwantificeerde relaties toepasbaar zijn . De meest ín de praktijk

toegepaste budgetteringsmethode is de produktiecentramethode (kosten-

verdeelstaat) omdat deze het beste aansluit bij de gebruikelijke

administratieve systemen en de functionele indeling van organisaties .

Andere kwantitatieve budgetteringsmethoden die toepasbaar zijn bij

routine control zijn masterbudget, input-output-model en

rationetwerkmodel (zie bijv . Tilanus [22]) . Zij onderscheiden zich

ondermeer in rekentechniek, aggregatieniveau en het expliciteren van de

relaties . In wezen meten zij echter allen hetzelfde aspect van het
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prestatie-vermogen namelijk de efficiency en bezetting van de

aangewende produktiefactoren per functionele eenheid . Het prijsaspect

is ook in de verschillende methodieken verwerkt maar is binnen

fabricage van ondergeschikt belang voor de prestatiebeoordeling .

Van de besproken bedrijfseconomische hulpmiddelen voor performance

maesurement van fabricage lijkt budgettering met nacalculatie

vooralsnog de meest geschikte .

Het is namelijk een methode waarbij expliciet een relatie kan worden

gelegd tussen doelstellingen en de mate waarin afzonderlijke fabrikage-

afdelingen daarin kunnen bijdragen . Als zodanig sluit het nog het meest
aan bij de intentie van prestatiemeting . Toch gelden ook voor

budgettering en nacalculatie een aantal wezenlijke beperkingen :
- De meting is functioneel afgebakend, meestal afdelingsgewijs . Een

beoordeling van onderling samenhangende prestaties (zoals

keteneffecten bij kwaliteit en logistieke beheersing) wordt

hierdoor belemmerd zo niet onmogelijk . Ansari (1) propageert in dit

verband een zogenaamd open systeem-benadering van budgettering .
- De methodiek richt zich op afwijkingen ten opzichte van

standaardkosten . Centraal staat een maximale en efficiënte

benutting van beschikbare productiefactoren . Dit kan echter ten
koste gaan van de effectiviteit .

Tot slot een algemene opmerking over de gangbare

economisch/administratieve visie aangaande prestatiemeting . De
toegepaste grondslagen zijn ontwikkeld t .b .v . de periodieke
verslaglegging en verantwoording . DáArvoor zijn begrippen als kosten,
opbrengsten en winst geintroduceerd . Hantering van deze grootheden voor

prestatiemeting en in bredere zin voor besturingsdoeleinden is

gecompliceerd en vaak misleidend (Goldratt en Cox [7 ] ) .

3 .2 Overige biidragen in prestatiemeting

Zowel in de literatuur als in de praktijk worden nog tal van andere,

dan economische, prestatiemaatstaven en inzichten over

prestatiebeoordeling gehanteerd . De invalshoeken die men daarbij kan
onderscheiden zijn



- Vakdisciplines .

Zo hanteert men bij planning grootheden zoals wachttijden,

doorlooptijden, servicegraad, terwijl men bij een

gedragswetenschappelijke benadering factoren als werkbevrediging,

ziekteverzuim in beschouwing zal nemen .

- Hiérarchische nivo's .

Op strategisch nivo kan men bijvoorbeeld het marktaandeel

beschouwen ; op tactisch nivo budgetten en op operationeel nivo de

mate waarin men flexibele arbeidscapaciteit aanwendt .

- Belanghebbenden .

Afhankelijk van de betrokkenheid bij de onderneming zal men andere

maatstaven hanteren om het prestatienivo te kunnen beoordelen .

Bovendien zullen zelfde maatstaven door verschillende

belanghebbenden op een andere manier geinterpreteerd worden .

De bijdrage of het gemis van economische aspecten kan men slechts

beoordelen door ze af te zetten tegen niet economische . De

belangrijkste constateringen die men bij een dergelijke vergelijking

kan maken zijn :

- De economische benadering brengt uiteenlopende elementen op één

noemer : namelijk die van het geld . Daardoor kan men eenduidig

prioriteiten stellen . Bij de overige benaderingen is dit niet het

geval . Dit leidt tot afwegingsproblemen bij de prioriteitstelling .

- De niet economische benaderingen hanteren elementen van

effectiviteit die bij de huidige economische benadering volledig

buiten beschouwing blijven . Voorbeelden hiervan zijn servicegraad

(het percentage tijdig afgeleverde klantenorders), percentage

garantieclaims enz .

- Het prestatievermogen van een organisatorische eenheid is de

resultante van menselijke inspanningen op verschillende nivo's .

Elementen zoals motivatie en deskundigheid spelen daarbij een

belangrijke rol . Zij worden bij de economische prestatiemeting niet

expliciet betrokken .

Er bestaat echter het gevaar dat men het economische aspect gaat

beschouwen als het belangrijkste en bijvoorbeeld winst als enig doel

beschouwt . Onderzoek van Peters en Waterman (1982) (19) toont juist aan

dat het formuleren van het beleid in niet financidle termen van belang

is . ("Profit is a natural byproduct of doing something well" .)
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Daarnaast zijn er vanuit het vakgebied van de management science

(toegepaste wiskunde, statistiek en operations research) technieken

ontwikkeld die bedrijfseconomische analyses en instrumenten

ondersteunen. Voor een uitgebreid overzicht zie Kaplan (16) .

De bijdrage moet men vooral zien in reductie en structurering van

complexe problemen . In de budgettering en nacalculatie zijn van belang :
- Matrixrekening bij budgetten (bijv . input-outputmodellen) .

Deze geavanceerde rekentechniek kan met gebruikmaking van de

computer grote budgetmodellen doorrekenen met complexe verbanden

(onderlinge leveringen, aggregatienivo's) . Door het gemak van

rekenen zijn gevoeligheidsanalyses mogelijk . Deze techniek draagt

bij in de voorwaartskoppeling van de planningsfunctie van het
budget . Voor de prestatiemeting heeft hij als zodanig weinig

waarde .

"Statistical Control" .

Door een statistische beoordeling van de verschillen in de

nacalculatie kan geselecteerd worden . Het nader onderzoek naar

oorzaken wordt hierdoor beperkt tot de niet random afwijkingen .
Demski (2) tracht binnen deze groep een verdere selectie naar

beheersbaarheid te maken . Het aantal te analyseren verschillen zou

op die manier nog verder gereduceerd kunnen worden tot de niet

random en beheersbare verschillen . Deze laatste selectie kan echter

niet plaatsvinden op grond van statistische criteria . Hiervoor is
een inzicht nodig naar de oorzaken van de verschillen . Dit vereist

in feite al een nader onderzoek van de ex-post verschillen tenzij

men vooraf niet-beheersbare verschillen kan selecteren . Dit vergt a

priori een verregaand inzicht in de samenhang van de bepalende

factoren voor dergelijke verschillen.

Lineaire Programmering .

Een belangrijk economisch inzicht wat men verkrijgt met lineaire

programmering is de schaduwprijs van een schaarse productiefactor

(materialen, machines, arbeid etc .) . Deze interne waarderingsprijs

kan een belangrijke rol spelen bij de besturing van knelpunten . Het
is opvallend dat dit inzicht nooit als een algemeen intern

besturingsmechanisme in de economische wetenschap is aanvaard . Het
sluit bovendien goed aan bij de actuele knelpuntsgeoríénteerde

productiebeheersingsmethodíeken .

Indien de actuele situatie gedurende de budgetperiode afwijkt van

de geplande optimale situatie kunnen aanpassingen plaatsvinden . Zo
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kan de optimale seriegrootte wijzigen, de optimale produktmix enz .

Het effect van dergelijke aanpassingen op de ex-post

verschillenanalyse kan men met lineaire programmeringsmodellen

narekenen (Demski [3]) . Het verhoogt het inzicht in de effecten van

tussentijdse bijsturing van budgetten (adaptibility) . Itami (21)

heeft met behulp van dergelijke modellen de waarde van tussentijdse

informatie trachten te analyseren .

Simulatie .

De mogelijke effecten van aangepast managementgedrag gebaseerd op

evaluatie van prestatiemetingen uit het verleden kan men met

simulatie narekenen. (Demski [4]) heeft hier simulatiemodellen voor

ontwikkeld waarmee hij economisch optimale oplossingen genereert .

De zwakke schakel in zijn modellen is wat Demski zélf de

"implementation interface" noemt . Hiermee bedoelt hij hoe signalen

uit het control systeem het gedrag en de prestaties van het

management beinvloeden .

(Multipele)Lineaire Regressie Analyse (Hayes & Clark) [9] .

Empirisch onderzoek strandt vaak op de complexiteit in samenhang

tussen uiteenlopende factoren die gezamenlijk het prestatievermogen

bepalen . Vandaar dat dergelijk onderzoek schaars is .

Regressietechieken kunnen veronderstelde invloedsfactoren

kwantificeren zonder een gedetailleerd analytisch inzicht in de

causale verbanden . In feite abstraheert men hiervan door op een

hoger aggregatienivo de samenhang te kwantificeren . Een voordeel

hiervan is dat men op een dergelijk nivo het relatieve belang van

een potentiele invloedsfactor kan vaststellen en vervolgens kan

selecteren . Door het haast micro-economische karakter van deze

methodiek ontbreekt een oorzakelijk inzicht en blijft de bijdrage

in prestatie-meting ook vrijwel beperkt tot het geconstateerde

voordeel .

Resumerend kan men de (potentiële) bijdragen op het gebied van

operations research met de volgende drie punten samenvatten :

- Zij leveren geavanceerde rekenmethoden voor situaties met

omvangrijke hoeveelheden gegevens . Men moet dan overigens wel over

computers beschikken . Dit sluit goed aan bij de trend naar meer

specificaties en wijzigingen.

- Statistische methoden reduceren het aantal gegevens . Ook dit kan

van belang zijn bij de zojuist genoemde trend .
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Simulatie en regressie dwingen de ontwerper tot vereenvoudiging van

de complexe werkelijkheid tot gestyleerde modellen waarin de

relevante verbanden worden afgeleid en geanalyseerd . Het reeds

eerder geconstateerde gebrek aan inzicht in complexe samenhangen

zou hiermee gereduceerd kunnen worden .

Kaplan (16) constateert dat de Management Science benadering in

hoofdzaak theoretisch heeft bijgedragen . Hij ervaart het als een gemis

dat deze inspanningen niet naar de praktijk vertaald zijn .

4 . BEOORDELING VAN FABRICAGE SITUATIES

We hebben ons tot doel gesteld om na te gaan in welke situaties en in

welke mate de gangbare methoden van economische prestatie-meting tekort

schieten en in welke situaties deze methoden nog wel voldoen . We hebben
deze vraagstelling afgebakend tot de fabricagefunktie . De situaties
zijn daarbinnen economisch getypeerd naar vier dimensies . Vervolgens is
het instrumentarium aan de orde geweest waarmee op dit moment

economische prestaties worden gemeten en beoordeeld . We zijn nu in

staat om instrumentarium en situaties met elkaar te confronteren . Bij
deze confrontatie onderscheiden we drie hoofdgroepen van situaties
namelijk :

I : Situaties waarbij het gebruikelijke instrumentarium (redelijk)
voldoet ;

II : Situaties waarbij het gebruikelijk instrumentarium tekort schiet .
III : Situaties waarbij I en II naast elkaar voorkomen .

We veronderstellen bij deze indeling dat, als het instrumentarium

gebruikt wordt dit op een correcte manier gebeurt . Dit betekent in

concreto dat men budgettering met nacalculatie toepast waarbij een

acceptabele graad van overleg plaatsvindt . De eerste twee

situatietyperingen zijn uitersten die in de praktijk sporadisch
voorkomen . Als analytische modellen zijn ze echter waardevol om een

duidelijke scheiding aan te brengen . Bij situatie III hebben we de

feitelijke praktijksituaties met alle mogelijk gradaties bijeen-
gebracht . Het is geenszins de bedoeling alle mogelijke varianten aan de
orde te stellen; we beperken ons tot enkele grote lijnen .
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I . Situaties waarbij _de gebruikelijke methoden redelijk voldoen

Budgetten met nacalculaties en standaarden (prijzen, verbruik,

bezetting en voorraden) voldoen bij 'klassieke' besturingssituaties

zoals getypeerd in paragraaf 1 . Deze methoden zijn namelijk ontwikkeld

in tijden waarin deze besturingssituaties aan de orde waren . In termen

van de vier dimensies kan men deze situatie als volgt typeren .

L _Specificaties .

Er is sprake van homogene massafabrikage of grote series waarbij de

produkten in hoge mate gestandaardiseerd zijn . De levenscyclus is lang

met een redelijk voorspelbare trendmatige ontwikkeling . Normen hebben
een stabiel karakter . Er is nauwelijks sprake van omstellingen .

Bij een beperkt assortiment en weinig wijzigingen is een budgetterings-
systeem eenvoudig op te zetten . Bovendien loont het de moeite als er in

grote aantallen geproduceerd wordt .

2 . Kwaliteit .

Door standaardisatie kunnen normcijfers voor afval en afkeur

vastgesteld worden . Inleereffecten zijn nauwelijks aan de orde tenzij

men een groot personeelsverloop heeft . Door het stabiele karakter van

de bedrijfs- en marktsituatie kunnen lange termijnplannen ten aanzien

van kwaliteitsbeheersing worden geformuleerd . De doelstellingen
betreffende kwaliteit zijn eenduidig .

Via de budgetten meet men economische aspecten over kwaliteit met de

efficiëncyresultaten op materialen en tot op zekere hoogte op arbeid .

Deze meting kan echter een vertekende prestatie-beoordeling van de

fabrikage(afdeling) geven .

De redenen hiervoor zijn :

- Er wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen kwaliteit van het

proces en van het produkt . Een afwijking tussen werkelijk verbruik

aan materialen en standaardverbruik is bijvoorbeeld een resultante

van afval (proceskwaliteit) en afkeur (produktkwaliteit) . Zij worden
veelal niet afzonderlijk geregistreerd ; bovendien hangen afval en
afkeur vaak met elkaar samen en is het onderscheid niet altijd
duidelijk.

- De signalering van efficiëncyresultaten is symptomatisch en niet

diagnostisch . Men constateert waar het probleem zich manifesteert

maar niet waar en waardoor het veroorzaakt wordt . Vaak vindt slechts
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een eindcontrole op kwaliteit plaats . Een nader onderzoek naar

_oorzaken is achteraf een tijd- en geldrovende zaak .

Budget- en normafwijkingen belnvloeden elkaar in sterke mate . Zo zal

een positief prijsresultaat vaak leiden tot een negatief efficiëncy-
resultaat : andere 'goedkope' materialen en arbeid kunnen tot meer

afval, afkeur en een lage produktiesnelheid leiden .

De interpretatie van efficiencyresultaten en normen op grond van

integrale kosten is vaak misleidend . Zo is men geneigd om een

verlaging van de standaardtijd van een bewerking als positief te

waarderen : het efficiéncyresultaat op arbeid zal verbeteren . Indien
de bewerking echter geschiedt in een situatie van overcapaciteit

leidt de tijdsbesparing enkel tot meer leegloop . Het reële
bedrijfsresultaat wordt er niet door verbeterd . Dit is alleen het

geval als efficiéncyverbetering leidt tot minder personeel en dus ook

minder loonkosten .

3 . Levertijd .

Een stabiel vraagpatroon over de tijd met een voorspelbare trendmatige

ontwikkeling maken standaardbudgetten met trendcorrecties mogelijk .
Voorraadnormen kunnen worden afgeleid uit de omzet (vaste

omloopsnelheden van voorraden) en optimale serie regels . Met deze
voorraden kan de voorspelbare vraag worden beantwoord .
Met betrekking tot capaciteiten kan proportionaliteit worden
nagestreefd en een maximale bezettingsgraad .

4 .

Bij homogene massafabrikage of grote series staat een zo laag mogelijke

kostprijs en daarmee samenhangende verkoopprijs centraal . Als zodanig
past het in een strategisch beleid van de grote aantallen met kleine
marges . Dit moet in de markt ook het belangrijkste concurrentiewapen
van het bedrijf zijn .

Verbetering in prijs-, efficiéncy-, en bezettingsresultaten draagt bij

tot een verlaging van de kosten . Het standaardbudget voldoet redelijk
als hulpmiddel voor de algehele prestatiemeting .

II . Situaties waarbij het gebruikeli'ke instrumentarium tekort schiet

Door de geschetste markttrends ontstaan bij fabricage

bedrijfssituaties waarvoor de gangbare budgettering met nacalculatie
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niet ontwikkeld is . Dit behoeft niet automatisch te betekenen dat we

dit instrumentarium moeten verwerpen . Het is echter wel zaak om na te

gaan wat we er nog wel mee kunnen meten, of deze meting dan nog juist

is te interpreteren, en, wat niet meetbaar maar wel van economisch

belang is . We typeren de situaties weer naar de vier dimensies . Voor de

duidelijkheid veronderstellen we dat de dimensies specificatie en

levertijd in uiterste vorm afwijken van situatie I .

Veel specificaties/kleine series/korte levenscyclus

De complexheid van besturing neemt toe als de produkten meervoudig

samengesteld zijn en de specificatiewijzigingen ingrijpend zijn . Voor

de meervoudige samenstellingen heeft men op het terrein van de

goederenstroom-beheersing o .a . MRP 1 ontwikkeld . Zolang de levertijden

volgens situatie I getypeerd zijn (stabiel, voorspelbaar) voldoet dit

redelijk . Problemen in de goederenstroom-beheersing beginnen zich te

manifesteren als vraagfluctuaties optreden en zich voortdurend

specificatie wijzigingen voordoen . Het probleem van de vraagfluctuaties

zullen we bij de dimensie levertijd aan de orde stellen .

Specificatiewijzigingen betekenen wijzigingen in normen van

bewerkingstijden en materiaalverbruik . Inleereffekten in bewerken en

omstellen maken dat deze normen aanvankelijk geen stabiele waarden

hebben . Naarmate de specificatiewijzigingen ingrijpender zijn en het

herhalingseffect geringer is, wordt werken met normen arbitrair .

Volgens Hofstede (10) geraakt men in een besturingssituatie van

expertcontrol in plaats van routinecontrol . Normen werken dan

verstarrend en omslachtig door de grote omvang van het aantal

specificaties en wijzigingen . Het gevolg hiervan is dat bezettings- en

efficiency resultaten als prestatie-indicatoren een vertekend beeld

geven .

De hoogte van de voorraden is in een dergelijke situatie sterk

afhankelijk van het produktiebeheersingssysteem dat gehanteerd wordt .

In ieder geval bestaat er geen reden om statische normvoorraden af te

leiden uit vaste omloopsnelheden . Voorraden vormen een produktie-

beheersingsinstrument in relatie tot (flexibele) capaciteiten en

gewenste doorlooptijden .

Normvoorraden moeten afhankelijk van deze relatie worden aangepast aan

eventueel wijzigende omstandigheden gedurende de budget periode

(Theeuwes, Wortman [21]) .
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In vergelijking met situatie I kan men wel constateren dat er een

interne verschuiving van de voorraden plaatsvindt . Was in situatie I de

omvang van de voorraad voornamelijk bepaald door de eindprodukten, nu

ligt het accent van de voorraden op onderhanden werk en inkoopdelen .

Door de grote variëteit in specificaties kunnen deze voorraden

gezamenlijk een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen .

Naast de kosten die een rechtstreeks verband hebben met de uitvoering

van het fabricageproces geldt in deze situatie dat in verhouding veel

kosten gemaakt worden in de voorbereidende en ondersteunende sfeer .
Lassman (17) noemt in dit verband verhoudingen van 50% voor bepaalde
duitse industrieën. Hij duidt daarbij op kosten voor planning,

administratie, ontwerp, engineering, werkvoorbereiding e .d . De vraag

rijst in welke budgetten en nacalculaties deze worden opgenomen . Voor

bedrijven die in situatie II verkeren zijn dit soort aktiviteiten van

groot economisch belang .

Het is dan ook zaak de performance van deze aktiviteiten te bewaken en

te stimuleren . In de gangbare budgetterings-en controle-cyclus is dit

nauwelijks geformaliseerd . De aktiviteiten zijn budgettair versnipperd

over allerlei fabricage budgetten of een gedeelte van de aktiviteiten

is samengebracht onder een vast budget . In beide gevallen beschouwt men

ze als kosten-veroorzakers in plaats van een belangrijke strategische

optie . Zij bepalen namelijk, voor wat betreft ontwikkeling, engineering

en werkvoorbereiding, de flexibiliteit van de onderneming .

Naarmate de looptijd van ontwerp tot eindassemblage toeneemt zoals in

scheeps- en vliegtuigbouw wordt de voortgangsbewaking in relatie tot

reeds gemaakte kosten belangrijker . Methoden die daarbij gehanteerd

worden, zijn bijvoorbeeld PERT-COST-technieken . Zij hebben echter in
hoofdzaak een planmatig karakter . Een gestandaardiseerde

prestatiemeting gedurende het projekt wordt niet gehanteerd .

De invloed van korte levenscycli van produkten op de prestatiemeting

van fabricage (Richardson & Gordon [20] ligt in dezelfde sfeer als die

van klantspecificaties . Het verschil is dat de specificaties die

samenhangen met de levenscyclus zich over een langere periode handhaven

maar wel ingrijpender van aard zijn en daardoor het gehele bedrijf

betreffen . Dit heeft verregaande consequenties voor het

capaciteitsbeslag van de afzonderlijke bedrijfsfuncties . Dit geldt

zowel voor fabricage als niet fabricage functies, zoals ontwikkeling en
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marketing . Zowel de omvang als aard van de fabricage zal gedurende de

levenscyclus veranderen . Dit behoort ook weerspiegeld te worden in de

prestatiemeting . Aanpassing van budget en nacalculatie op de wijzigende

omvang van output is mogelijk indien een oorzakelijk verband met de

input bestaat . Overigens wordt men dan nog geconfronteerd met

wijzigende input-output relaties in de verschillende fasen van de

levenscyclus : het reeds eerder geconstateerde probleem van wijzigende

normen (inleereffecten, procesaanpassingen) . Aanpassing van budget en

nacalculatie op de aard van de aktiviteiten levert nog meer problemen

op . Zal men in het begin van de levenscyclus zich bijvoorbeeld meer

richten op produktmodificaties, in een later stadium zullen vaak

procesmodificaties de overhand krijgen .

Samengevat kan men stellen dat de situatie ten aanzien van deze

dimensie getypeerd wordt door voortdurende veranderingen binnen een

grote variéteit van specificaties . Een routinematige en op statische

normen gebaseerde budgettering met nacalculatie bevordert eerder

stilstand dan vooruitgang . Men zou het kunnen vergelijken met de

besturing van een auto door een automatische piloot in druk

stadsverkeer : de auto zou meer stilstaan dan rijden vanwege de

aanhoudende stroom van nieuwe signalen die de boordcomputer moet

verwerken .

Kwaliteit . -

De huidige tekortkomingen bij prestatiemeting van kwaliteitsaspekten

manifesteert zich reeds in stabiele bedrijfssituaties met homogene

massafabricage (situatie I) . Men kan zich voorstellen dat in dynamische

omstandigheden met een heterogeen assortiment deze problematiek steeds

indringender wordt . Als men bovendien in markt-omstandigheden opereert

waar het kwaliteitsbewustzijn groeit, heeft men een vrijwel niet te

overzien beheersingsprobleem .

Levertijd .

Indien men in een markt opereert met een moeilijk voorspelbare vraag

die sterk fluctueert en bovendien korte en/of betrouwbare levertijden

worden gewenst, is beheersing van de levertijd aan de orde . Men kan dit

realiseren door het aanleggen van grote voorraden en overcapaciteiten .

Vanwege de toename in kosten die hiermee gepaard gaan heeft dit

economisch gezien zijn grenzen . Dit effect wordt nog versterkt in geval
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van veel specificaties . Het alternatief is flexibele capaciteit, maar

flexibiliteit kost ook geld . De afweging tussen beide alternatieven is

in wezen een economische beslissingscalculatie . Alhoewel

beslissingscalculaties buiten het kader van dit artikel vallen, zijn

zij van belang omdat het resultaat hiervan de basis behoort te zijn

van de budgetten . In principe doen zich drie soorten beslissingen voor :

- op lange termijn beslist men over de omvang en aard van de vaste

capaciteit ;

- op korte termijn beslist men over de verhouding van voorraden en

flexibele capaciteit ;

- per verkooporder beslist men over acceptatie en prioriteit van de

levertijd .

De eerste twee beslissingen genereren normen voor bezettingsgraden van

capaciteiten en voorraden waarbij tevens wordt aangegeven hoe het

verloop is van deze normen in de tijd . Deze normen worden gebruikt in

de budgetten om bezettingsgraden en voorraden te plannen waarbij

bijvoorbeeld aanpassingen gedurende de levenscyclus en ten behoeve van

periodieke fluctuaties worden gemaakt . Indien men echter een

budgetsysteem hanteert met statische normen zal het duidelijk zijn dat

budgetresultaten geen stuurinformatie verschaffen . De afwijkingen op

normen zijn geen indicatie van ongewenste prestaties maar van een

gebrekkig budgetsysteem .

Beheersing van levertijden voor een onzekere en sterk fluctuerende

markt gaat op korte termijn vaak gepaard met knelpuntscapaciteiten .

Deze knelpunten moeten dan optimaal benut worden . In feite heeft het
knelpunt uit besturingsoogpunt de hoogste prioriteit . De

prestatiemeting van bedrijfsfuncties zou dan ook hiermee rekening

moeten houden . Het budget met nacalculatie is echter niet
knelpuntsgeoriénteerd . Het beschouwt alle bedrijfsfuncties op
efficiency . Bij bedrijfsfuncties die geen knelpunt vormen heeft echter

een efficiEntere benutting van de capaciteit weinig zin . Het zou meer

voor de hand liggen om hun bijdrage in de ontlasting van knelpunten te
beoordelen .(Bijvoorbeeld zero-defect aanlevering .)

Een soortgelijke overweging is feitelijk aan de orde bij de derde

beslissing aangaande orderacceptatie en prioriteitstelling . Vanwege het

ad hoc-karakter van dergelijke beslissingen moet men zich afvragen

of men hier wel rekening moet houden met de gevolgen voor het budget .

Wellicht zou men hier kunnen volstaan met het aangeven van bepaalde
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beslissingsregels die rekening houden met knelpuntscapaciteiten . In de

huidige budgetten en nacalculaties is dit in ieder geval niet

opgenomen .

De beheersing van de levertijd is een Integrale prestatie van het

gehele bedrijf . Indien men enkel een afdelingsgewijze budgettering en

nacalculatie hanteert loopt men het gevaar dat men logistiek slechte

prestaties in de hand werkt . Men kan daarbij denken aan hoge

bezettingsgraden die per afdeling budgettair worden voorgeschreven, wat

leidt tot veel onderhanden werk waardoor lange doorlooptijden ontstaan .

Deze afdelingsgewijze beheersing behoort om die reden vooraf te gaan

door een integrale visie aangaande logistieke beheersing die vervolgens

vertaald wordt in de afdelingsbudgetten en/of een afzonderlijk

logistiek budget (Theeuwes, Wortman [21J) .

Pr ij s

In een prijsbewuste markt van klantspecifieke produkten laat de afnemer

bij meerdere leveranciers een offertecalculatie maken . Vaak gaat dit

gepaard met aanvullende specificatiewijzigingen om de prijs verder te

drukken . Uiteindelijk mist men dan toch nog vaak de order ondanks

allerlei calculatie-inspanningen . Of men een lage kostprijs heeft en

dus efficiént werkt, valt bij klantspecifieke produkten nauwelijks vast

te stellen . Het gegeven dat men veel orders mist zou een indicatie

kunnen zijn voor een te hoge kostprijs . Toch zal men een dergelijk

gegeven met de nodige voorzichtigheid moeten interpreteren . De afnemer

kiest namelijk niet alleen op grond van de prijs maar weegt dit af met

levertijd, kwaliteit en dergelijke . De prijs is meer een resultante van

economies of scope dan van economies of scale .

Naarmate het produkt klantspecifieker wordt, krijgt de

kostprijsberekening en daaruit afgeleide offertecalculatie meer het

karakter van een beslissingscalculatie . Dit manifesteert zich het

sterkst bij produkten met een lange doorlooptijd van ontwikkeling tot

oplevering . Projectcalculatie en bewaking zullen dan parallel met

standaardbudgetten moeten worden toegepast . Prestatiemeting en

beoordeling kan niet enkel op basis van standaardbudgetten en

nacalculatie geschieden maar behoort elementen van de projectvoortgang

in zich te hebben (PERT/COST- en Capital Budgetíngtechnieken) .



In tabel 1 is gepoogd om de sturende en signalerende functies van

budgetgrootheden samen te vatten in relatie met een behoudende en

aanpassende fabricagestrategie . Men moet deze tabel niet in absolute

zin interpreteren maar indicatief .

Deze tabel illustreert dat naarmate een bedrijf zich gaat aanpassen aan

een dynamische markt het budget bepaalde zaken signaleert die niet meer

in overeenstemming zijn met een behoudende taakstelling . Het eerste

signaal van een ongewenste ontwikkeling verkrijgt men via het

verkoopbudget . Het gevaar bestaat dat de stagnerende verkoopresultaten

in een dynamische markt worden bestreden met een verhoogde aandacht

voor prijs/effigncy- en bezettingsresultaten. Dit zal enkel leiden tot

nog vollere magazijnen met standaardprodukten (zie ook figuur 2) . Een

aanpassend gedrag zal evenwel zeker in het begin gepaard gaan met

hogere inkoopprijzen (maar betere kwaliteit en levertijd) en lagere

bezetting (maar geen volle magazijnen) en lagere efficiency (door

inleereffecten bij kleine series) . Het uiteindelijk resultaat nl . dat

de produkten die men maakt ook worden verkocht én tegen acceptabele

prijzen lijkt in strijd met de traditionele taakstelling van inkoop en
fabrikage . Deze taakstelling dient dan ook te worden herzien .

markt & logistieke TAAKSTELLING BUDGET
situatie policy inkoop fabrikage verkoop

statisch & behoudend scherpe rnkoop prr~s
hoog e~ crency - unatr r ~gunstige prijsr s at zet ~
bezethngs resultaat resultaat

dynamisch& behoudend scherpe inkoop pnij s
hoog efficiency-

8 sta nenn
gbezettrngs resultaat verkoopP resultaat

dynamisch & aanpassend hogere inkoopprijs
lagere bezetting

g opleving verkoop9 p
efficiency / k 0 resultaat

lit]

li

SIGNALERING BUDGET i

Tabel 1 . Taakstelling en signalering van het budget bij overgang naar

een dynamische markt .
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III . Gecombineerde I, II situaties

Gezien de ontwikkelingen zoals geschetst in paragraaf 2 zullen een

toenemend aantal bedrijven niet meer volledig voldoen aan de klassieke

besturingssituatie . Deze bedrijven verkeren in een overgangsstadium van

situatie I naar situatie II . Zoals we gezien hebben schiet de gangbare

budgettering en nacalculatie tekort voor prestatiebeoordeling in

situatie II . Het dilemma waarin dergelijke bedrijven verkeren is dat

standaardbudgettering in een aantal opzichten nog redelijk voldoet maar

geleidelijk meer problemen geeft . Zo zullen bij bepaalde

bewerkingsfasen de normen niet meer actueel zijn of zo in omvang zijn

toegenomen dat men de moeite niet meer neemt om ze te meten . Bepaalde

verschillen in de nacalculatie worden nog wel berekend maar de

interpretatie is door de toegenomen complexiteit vrijwel onmogelijk
geworden .

Door toename van indirecte aktiviteiten in bepaalde afdelingen bestaat

er nauwelijks nog een relatie tussen budgettotaal en produktie-omvang .

Het probleem is dat dit soort verschijnselen niet voor alle afdelingen,

bewerkingen, produkten of onderdelen gelden en dat zij bovendien vaak

moeilijk te scheiden zijn . Toch zal een scheiding de eerste stap naar

meer duidelijkheid aangaande de problematiek moeten zijn . Als men het

als een (potentieel) probleem ervaart, zal men het eerst goed als

probleem moeten definièren door het stellen van een aantal

standaardvragen : (volgens Kepner en Tregoe [12]) .
1 . Waar (welke afdelingen, produkten en componenten) wijkt het af van

situatie I?

2 . Wanneer wijkt dit af (seizoensfluctuaties, fase levenscycli)?
3 . In welke mate wijkt het af van sitatie I(statistísch significant,

trendmatige ontwikkeling)?

Indien het antwoord op vraag 3 is, dat er slechts sprake is van een

geringe afwijking zal er geen aanleiding zijn om structurele

veranderingen door te voeren . Indien er echter sprake is van een

trendmatige ontwikkeling wordt het probleem te zijner tijd manifest .
Bovendien kunnen kleine afwijkingen op situatie I toch belangrijke

strategische opties zijn (klantspecifiek produceren, innovatief, korte

levertijden enz .) . Het is gevaarlijk om deze aktiviteiten financieel in

te kapselen in standaardbudgetten en nacalculaties . Voor de hoofdmoot

van aktiviteiten kan men echter volstaan met de bestaande economische
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prestatiemeting . Dit zal niet het geval zijn als de bedrijfssituatie

veel afwijkt van situatie I . Als zich dat voordoet dient men of de

bestaande prestatiemeting aan te passen of een structureel andere

methodiek te hanteren . Dit is afhankelijk van de omstandigheden die

vraag 1 en 2 aan het licht komen .

Indien men bij vraag 2 afwijkingen in de tijd constateert met vaste

bij

patronen is het wellicht mogelijk om de standaardmethoden (met name de

normen) in de tijd aan te passen . Men moet daarbij vooral denken aan

aangepaste normen voor seizoenfluctuaties en faseverschuivingen in de

levenscyclus van de produkten . In geval van onregelmatige en

incidentele afwijkingen in de tijd is aanpassing moeilijk (bijv .

spoedorders, eenmalige projecten) .

Het systematisch bijhouden van dergelijke verstoringen op de

routinematig lopende zaken levert op zich al een bijdrage ter

verklaring van afwijkingen op de standaardbudgetten en nacalculaties .

Een aangepaste of andere methodiek voor prestatiemeting en beoordeling

in dergelijke situaties is er niet .

Beantwoording van vraag 1 vereist inzicht in de produkten en processen

van de onderneming . Bij complex-samengestelde produkten en daarmee

samenhangende processen zal dit een omvangrijk onderzoek vergen ; de

keuze van het noodzakelijke detailleringsnivo is dan belangrijk .

Uiteindelijk zal het moeten resulteren in een scheiding van

(deel)processen en produkten of componenten die behoren tot situatie I

of II . Voor de ene groep kan men dan de gangbare prestatiemeting

handhaven voor de andere zal men aangepaste of nieuwe methodieken

moeten hanteren . Een moeilijkheid die zich daarbij waarschijnlijk

voordoet is dat deze scheiding op operationeel nivo niet altijd

uitvoerbaar is . Zo zal men bijvoorbeeld voor werkelijke verbruiken van

produktiefactoren in situatie I met periodieke registraties kunnen

volstaan, terwijl men in situatie II wellicht orderregistraties moet

plegen .

Elementen die in situatie II thuishoren dragen in eerste instantie bij

tot de effectiviteit . De beoordeling zal zich dan ook hier in hoofdzaak

op moeten richten . De efficiency zal men hierbij als randvoorwaarde
kunnen stellen .

Resumerend geldt dat een van de belangrijkste voorwaarden voor een

goede besturing van deze bedrijfssituaties is dat men selectief

beoordeelt . Deze selectie zou op kenmerken van situatie I en II kunnen
plaatsvinden. Onderdelen die voldoen aan de situatie I kenmerken kan
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men met een goed budgetteringssysteem en nacalculatie op economisch

prestatievermogen beoordelen . De overige onderdelen zijn wellicht met

aangepaste budgetten en nacalculaties te beoordelen . Is dit niet het

geval dan zal men zich nader moeten bezinnen op de gewenste

besturingsvormen én een passend instrument voor prestatiemeting .

5 . CONCLUSIES

De huidige bijdrage van bedrijfseconomische prestatiemaatstaven en

instrumenten in de besturing van fabrikage is gebaseerd op :

- klassieke besturingssituaties

- hoog aggregatienivo

- verslagleggingsgrondslagen

- functionele indeling zonder integrale afstemming

Gezien de actuele beheersingsproblematiek in de industrie kan men

constateren dat deze inbreng in bepaalde situaties niet toereikend of

zelfs misleidend is .

Recente wetenschappelijke publicaties op dit terrein kenmerken zich

door een globaal probleemstellend karakter (Kaplan, Mattessich, Edwards

& Heard) of een structurerend karakter naar een bepaald aspect

(Richardson & Gordon, Theeuwes & Wortman) of een specifiek

instrumenteel karakter (Demski, Tilanus) .

Door onderhavige studie werden de volgende punten als een gemis in de

literatuur ervaren :

1 . een algemene structuur voor de actuele produktiebeheersings-

problematiek vanuit een economisch perspectief .
2 . een economische besturingsvisie die aansluit bij de praktijk van de

huidige productiebeheersingssituaties .

ad 1 . In paragraaf 2 is een aanzet gegeven tot een dergelijke algemene

structuur .

De publicaties van Ansari en Hofstede hebben daarbij model

gestaan .

ad 2 . Dit is te verklaren uit een gebrek aan selectie en co8rdinatie .



Selectie

Welke produkten/processen of onderdelen van beiden, voldoen nog steeds

aan de klassieke economische besturingscriteria en welke niet .

Het door de bedrijfseconoom, veelal gehanteerde hoge aggregatienivo,

geeft hier geen inzicht in . Pogingen om bestuurlijk af te dalen naar

een lager produkt- of procesnivo stranden meestal in een niet te

overziene veelheid aan detailgegegevens .

Een selectieve afdaling naar economisch relevante proces- of

produktonderdelen wordt belemmerd door een gebrek aan algemeen inzicht

in oorzaken en gevolgen en een gebrek aan een integraal overzicht van

de specifieke bedrijfssituatie . Dit op zich kan ten dele verklaard

worden door tekortkomingen in de bestaande bedrijfseconomische

informatiesystemen . Met een dergelijke redenering geraakt men echter in

de vicieuze cirkel : Meten is weten maar men moet eerst weten wat men

moet meten . De strekking van paragrafen 2 en 4 is in feite :

Weten, door inzicht in structuren, leidt tot selectief meten!

CoBrdinatie

Extern : Welke schakels in het traject van inkoop tot verkoop zijn goed

afgestemd op de ontwikkelingen in de markt .
Intern : Hoe is de onderlinge afstemming van de schakels?

Bij de beantwoording van deze vragen kan de economische wetenschap een

waardevolle inbreng hebben . Daarvoor is het echter nodig dat een

herbezinning plaatsvindt op enkele uitgangspunten van het vak hetgeen

Goldratt en Cox [7] ook bepleiten .

Hun twee belangrijkste ideeën zijn het meten van reële geldstromen in

plaats van kosten en het knelpuntsprincipe . Beide ideeën zijn op zich

niet nieuw, maar als integrale economische prócesbeheersing voor de

praktijk zeer waardevol .

Het reële geldstroom principe benadrukt het belang van interne

besluitvorming en externe co8rdinatie . Iedere beslissing met

economische consequenties moet beoordeeld worden op externe

(geldstroom-) effecten in plaats van op interne kostenficties .

Het knelpuntsprincipe richt zich op de interne co8rdinatíe . Een

dynamische markt genereert een voortdurende wisseling in

capaciteitsbehoeften . Dit veroorzaakt knelpuntsfluctuaties over het
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gehele logistieke traject wat een voortdurende co8rdinatíe tussen de

opeenvolgende capaciteiten noodzaakt .

Alhoewel hun ideeën enkel zijn toegepast op logistieke beheersing

hebben ze een algemeen karakter . De economische uitgangspunten zijn

realistisch maar analytisch nauwelijks uitgewerkt .

Ter illustratie worden twee citaten van voornoemde auteurs nader

toegelicht .

1 . We hebben veel signaleringsmethoden om ons te vertellen of we

productief zijn . Maar wat zij echt vertellen zijn zaken zoals :

of iemand alle uren gewerkt heeft of waar hij of zij voor betaald

wordt . Zij vertellen ons de kosten per produkt, zij vertellen ons

de kosten van het directe personeel, al dat soort zaken . Maar hoe

weet ik ooit dat wat hier gebeurt echt geld genereert voor ons of

dat we alleen maar administratieve spelletjes spelen? Er moet ergens

een verband zijn, maar hoe bepaal ik dat .

2 . "Nee . Bottlenecks zijn niet per definitie slecht of goed zij zijn er

nu eenmaal . Wat ik voorstel is dat daar waar ze bestaan, je ze moet

gebruiken om de goederenstroom te beheersen, door de fabriek heen,

tot in de markt" .

ad 1

In feite komt het er op neer dat het beheersen van de kosten nog geen

garantie is voor het genereren van geld . Kosten zijn nl . een
calculatiefictie die bedoeld is voor :

- De periodieke winstbepaling . De continue geldstroom wordt

toegerekend naar tijdsintervallen ("period- matching")

- De afdelingswijze verantwoording . De reële geldstroom vindt plaats

via de transacties op de externe markten . Intern wordt een fictieve

afrekening gecreëerd op basis van kosten en kostprijzen .

Beiden geven vertekening van de reële economische situatie die in feite

weerspiegeld wordt door de geldstroom . Door de economische signalering

ten behoeve van de besturing los te koppelen van de traditionele

verantwoording (periodiek, afdelingsgewijs) is men niet meer gebonden

aan de gehanteerde calculatieficties . Men kan zich dan beperken tot de

veel directere maatstaf het effect op de geldstroom die zowel voor de

prestatiemeting als besluitvorming gehanteerd kan worden .



ad 2

De overall-performance over het gehele fabrikagetraject wordt bepaald

door de bottleneck oftewel zwakste schakel . Beoordeling van het

individuele prestatienivo van de overige schakels heeft enkel zin

indien het in relatie met de zwakste schakel wordt bezien .

Bottlenecks in de voortbrengingsketen (logistiek, kwaliteit) zijn een

uiting van interne schaarste in kwalitatieve of kwantitatieve zin .

Schaarste is binnen het vakgebied van de economie een kernbegrip :

schaarsteverhoudingen bepalen de waarde van goederen en diensten . De

interne waardering van produktiefactoren is dus geen kwestie van

hetgeen er aan waarde is opgeofferd (de kosten) maar behoort een intern

prijsmechanisme te scheppen wat schaarsteverhoudingen zichtbaar maakt .

Aldus kunnen prioriteiten gesteld worden in de beheersing van

knelpunten zowel uit het oogpunt van prestatiemeting als bijsturing .

Het onderzoek van de TUE richt zich op het ontwikkelen van een

diagnosemethodiek ten behoeve van de economische ondersteuning bij de

beheersing van primaire processen .

Hierbij worden de bestaande bedrijfsprocessen geanalyseerd op :

- knelpunten versus overcapaciteiten en hun economische effecten op

voorraden, doorlooptijden, afkeur enz .

- de potentiële invloed van processtappen of bewerkingsfasen op de

reële geldstroom; een integrale benadering .

De invalshoek van de diagnosemethodiek is niet louter economisch maar

bedrijfskundig wat in dit geval inhoudt dat actuele

beheersingsprincipes uit technisch/organisatorische disciplines (met

name logistiek en kwaliteit) waar nodig in de analyses worden

betrokken .
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