
 

Organisatieanalyse van Blitta B.V.

Citation for published version (APA):
Kampen, van, F. G. F. M. (1985). Organisatieanalyse van Blitta B.V. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde,
Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPB0231). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/64c11a48-6258-46d2-aa39-0cf247a8162f


ORGANISATIEANALYSE VAN BLITTA B.V. 
================================== 
auteur: F.G.F.M. v. Kampen 
W.P.B. rapport nr. 0231 
November 1985 

Verslag van onderzoekopdracht. 

Samengesteld door: F.G.F.M. v. Kampen. 

Student aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
afdeling der Werktuigbouwkunde, 
afstudeerrichting Technische Bedrijfsvoering. 

Afstudeerhoogleraar Prof. Ir. J.G. Balkestein. 

Begeleiders: THE 
Bedrijf 

Ir. P.J.C. Mikkers. 
Ing. C.J.P. Leurs. 

Venray, november 1985 

scaniv
Text Box



VOORWOORD 

Gezien de stage-opdracht van de Technische Hogeschool 
Eindhoven, om een onderzoek te verrichten naar de 
automatisering bij Blitta B.V., acht ik het van belang 
vooraf een organisatie-analyse te maken van het 
bedrijf. 

Door middel van deze analyse probeer ik een inzicht te 
verkrijgen in de aktiviteiten van het personeel, 
waarmee ik wil voorkomen dat er in mijn tweede rapport 
een konklusie wordt getrokken zonder inzicht dat 
automatisch zou leiden tot een advies zonder uitzicht. 

De analyse van het bedrijf vond plaats in de eerste 
anderhalve maand van mijn stage-periode, die liep van 
1 september tot 1 december 1985. Tijdens deze periode 
was ik te gast op de afdeling administratie, die mij 
op een zeer fijne wijze in haar midden had opgenomen. 

Ferdinand van Kampen 
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INLEIDING 

Bet doel van dit rapport is een verslag uit te brengen 
van de organisatie-analyse zoals deze in het kader van 
het automatiseringsonderzoek is verricht. 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

In hoofdstuk I wordt de geschiedenis van Blitta B.V. 
in vogelvlucht bekeken. 

Hoofdstuk II plaatst Blitta B.V. in haar markt. 

Hoofdstuk III. Na een algemene beschrijving van de 
organisatiestruktuur, wordt elke afdeling afzonderlijk 
onder de loep genomen. Bierbij zullen enkele kritische 
kanttekeningen worden geplaatst, waarna er een konfrontatie 
tussen de afdelingen en funkties zal volgen. 

Hoofdstuk IV behandeld het verkoop- en produktieproces 
met behulp van stroom- en kompositorische schema's. 

In hoofdstuk V volgen de konklusies en aanbevelingen, 
waarin naast enkele algemene voorstellen ook een voorstel 
tot organisatorische wijzigingen is opgenomen. 

De bijlage bevat, naast wat reklamemateriaal, de 
organogrammen en kompositorische schema's. 
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HOOFDSTUK I De geschiedenis 

Blitta vindt haar oorsprong in 1874 te Blitterswijck. De uit 
Vierlingsbeek afkomstige A.M. Franssen stichtte aldaar zijn 
smederij. 

In 1906 nam zijn zoon Jean Franssen het bedrijf over en startte 
in 1923 de produktie van stalen stal- en werkplaatsraampjes. 
Daartoe richtte hij de schuur van de smidsboerderij als fabriek 
in en ging van start. De fabriek groeide gestaag en kende haar 
grote doorbraak in de crisisjaren van 1936 - 1939, de overheid 
investeerde toen veel in kazernes voor het leger. In 1938 had 
Blitta dan ook reeds 60 personeelsleden. 

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog daalde de produk
tie tot een minimum. Om deportatie naar Duitsland te voorkomen 
werd het personeel ingezet voor reparatie aan door oorlogs
geweld beschadigde gebouwen van de Mijnbedrijven in Z-Limburg. 
Uit deze tijd stamt waarschijnlijk dan ook de gewoonte om bij 
verminderde produktie het personeel op montage te sturen. 

Na de oorlogsjaren werd de draad weer opgepakt en groeide het 
bedrijf gestaag verder. 

De in de 50-er jaren ineengestorte bouwmarkt bracht moeilijke 
tijden met zich mee. Maar ook deze drempel werd overwonnen en 
Blitta groeide verder. 
Door ruimtegebrek verhuisde Blitta naar Venray, alwaar het nu 
nog is gevestigd. 
In de tussenliggende jaren is het roer overgegaan van vader op 
zoon, vanaf 1951 zwaaide H.J. Franssen de scepter. Onder zijn 
leiding heeft Blitta ook enige uitstapjes in het buitenland 
gewaagd, zonder enig succes echter. 

Vanaf 1972 ressorteert Blitta onder het Fuchs-concern, dit wil 
zeggen, dat Dhr. H.J. Fuchs hoofdaandeelhouder is geworden. 
Blitta moet wel haar eigen boontjes blijven doppen. 
Vanaf dit moment kwam het roer in handen van Ing. C.J.P. Leurs, 
welke per 1-6-1987 met vervroegd pensioen gaat. De heer Leurs 
blijft tot die datum algemeen direkteur. 

De laatste jaren van Blitta kenden vele veranderingen. Zo is in 
1981 de eerste Ne-gestuurde zetbank geïnstalleerd en in 1982 de 
eerste grotere computer. Deze computer moet zorg dragen voor een 
geïntegreerde administratie van zowel projekten, voorraden, 
produkties alsmede financiele activiteiten. 
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Ook in de staf hebben wijzigingen plaatsgevonden, zo is er een 
nieuw hoofd Inkoop, een nieuw hoofd Produktie en een nieuwe 
direkteur aangesteld. Deze laatste als opvolger van de in 1987 
met pensioengaande direkteur, Ing. C.J.P. Leurs. 

Met al deze veranderingen kan men stellen dat Blitta met frisse 
moed kan gaan starten aan een volgende decennia gevelbouwen. 
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HOOFDSTUK II De markt van Blitta b.v. 

Blitta verkoopt/produceert slechts één produkt: Gevelelementen. 
Dat dit meer betekent dan een simpele raam of deur ontgaat vele 
mensen. Een gevel moet voldoen aan zeer veel eisen, normen en 
wensen. Bij Blitta pretendeert men dan ook fysica te leveren in 
plaats van gatvullende elementen. 

Om enig inzicht in het produktenpakket van Blitta te krijgen 
zijn enkele voorbeelden bijgevoegd. (zie bijl. A) 

Zoals uit deze voorbeelden blijkt beslaat Blitta de totale 
gevelmarkt. Zij ondervindt dan ook vanuit vele kanten konkur
rentie. De grotere konkurrenten zijn: 

-"Rollecate" 
-Nijhuis Alcono 
-Oscomera 
-Nijs en Vale 
-De "Schelde" 
-Mohrmann 

Met bovengenoemde bedrijven konkurreert Blitta om grote pro
jekten in de orde van enige tonnen tot enkele miljoenen. Maar 
ook bij kleine projekten van f 500,-- tot een ton ondervindt 
Blitta grote konkurrentie, echter nu van de vele kleinschalige 
bedrijven die elke regio kent. Door de lagere overhead-kosten 
van deze laatste groep is het erg moeilijk om stand te kunnen 
houden op deze markt. 

Bij kunststof ziet men bovendien grote konkurrentie van handels
agenten die komplete ramen en deuren importeren uit het 
buitenland (hoofdzakelijk Duitsland). 

Uit een orderanalyse van aluminium blijkt dat in de eerste helft 
van 1985 de 6 grotere orders (groter dan f 100.000,--) een omzet 
hadden van f 5.189.335,--. Dit is 10% van het aantal orders 
aluminium en 86% van de totale omzet in aluminium. 

Uit de orderanalyse van staal bleek dat de 5 grootste orders 
(groter dan f 25.000,--) 55% vertegenwoordigden van het totale 
aantal staal-orders, en 72% van de totale staal omzet. 

89% Van de totale kunststof omzet bestond uit 3 orders <groter 
dan f 25.000,--). Zij vertegenwoordigden 27% van het totaal 
aantal kunststof orders. 

De totale omzet in 
bestond uit: 

de eerst helft van 
91% Aluminium 

5% Staal 
4% Kunststof 

-4-
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Door deze gespannen markt (een grote overkapaciteit) is de order 
acceptatie sterk wisselend, hetgeen steeds "schokgolven" voor 
het bedrijf met zich meebrengt. 

Op de exportmarkt signaleert men Blitta zelden, omdat men daar 
meer behoefte heeft aan standaardprodukten dan aan specifieke 
gevelkonstrukties. 
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Hoofdstuk III De formele organisatiestruktuur 

3.1 Algemeen 

Het organogram, zoals afgebeeld in bijlage B.l geeft de organi
satiestruktuur weer zoals deze funktioneert. 

Zoals daaruit naar voren komt is de organisatie van Blitta te 
beschouwen als een combinatie van funktionele en produktgerichte 
organisatievormen. 

Ter verduidelijking: 

-Funktionele organisatievorm betekent dat de afdelingen gericht 
zijn naar deskundigheidsgebieden. 

Voordelen: -eigenschappen van de mensen worden beter benut. 
-men kan beter de ontwikkelingen binnen hun funktie 

volgen en beheersen. 

Nadelen : -langere doorlooptijd met tussenvoorraden (denk aan 
het wachten op het definitief verklaren van de 
tekeningen bij de tekenkamer). 

-minder betrokkenheid bij het eindprodukt. 
-slechte terugkoppeling naar voorafgaande handelingen 

(denk aan v.c.uren, werkelijk gebruikte uren). 
-onoverzichtelijk geheel en stroeve verhoudingen 

(druk op tekenkamer niet mogelijk door inkoop of 
produktie zonder direktie). 

Deze organisatievorm ontstaat hoofdzakelijk door groei van het 
bedrijf van binnen uit. 

-Produktqerichte organisatie betekent dat de afdelingen naar 
kennis van bepaalde produkten zijn gericht. 

Voordelen: -speciale machines per produktiegroep geeft lagere 
kosten op kortere termijn. 

-betere produktkennis 
-gemakkelijkere kwaliteitsbeheersing 
-kleiner en overzichtelijk geheel, dus grotere 
wendbaarheid en minder coördinatie. 

Nadelen : -meer apparatuur nodig met lagere bezettingsgraad. 
-grotere gevoeligheid voor storingen(een machine
stilstand kan een leegloop van de rest veroorzaken). 

-geringere flexibiliteit op langere termijn, indien 
de omzet in een der produkten drastisch toe of 
afneemt. 
(bijvoorbeeld kunststof> 
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Deze organisatievorm ontstaat hoofdzakelijk door fusies en/of 
door locatie gescheiden produkties. 

Blitta is dus funktioneel gericht met uitzondering van de 
produktie. 

Uit het organogram blijkt verder dat Blitta bestaat uit: 

Direkt personeel 
(-tekenkamer 
(-produktie 
<-montage 

(-direktie 
(-administratie 

Indirekt personeel <-inkoop/magazijn 
<-verkoop/konstruktie/ 

kalkulatie 
(-onderhoud/expeditie 

16% 
56% 
28% 

100% 

7% 
7% 

23% 

56% 
7% 

100% 
==== 

9% 
34% 
17% 

3% 
3% 
9% 

22% 
3% 

60% 

40% 

100% 

Door de vlakke organisatiestruktuur is de informele informatie
uitwisseling vele malen groter dan de formele. Om hier enige 
lijn in te creëren is er door de nieuwe direkteur, 
Dhr. G. Vinke, een wekelijkse voortgangsbespreking ingesteld. 
Tijdens deze vergaderingen worden de probleem-projekten 
besproken, zodat een ieder weet wat, waar en waarom gebeurt. 

Naast deze wekelijkse voortgangsbespreking wordt er elke 
woensdag door Dhr. Rheiter een mondelinge toelichting gegeven op 
nieuwe projekten en/of wijzigingen. Na deze vergadering wordt 
door Dhr. Bon en Dhr. Speycken een grove planning opgesteld. 
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3.2 Beschrijving van de afdelingen 

3.2.1 Bedrijfsburo 

De taken van de heer Rheiter, hoofd van deze afdeling, zijn: 
-kontakt onderhouden met de klant 
-vaststellen van de offerteprijs 
-accepteren van projekten 
-coördineren van de afdeling 
-P.Z.-werkzaamheden 

3.2.1.1 Verkoop 

Deze afdeling bestaat uit 5 personen, waartussen het werk als 
volgt is verdeeld: 

1.: Chef verkoop- J. van Bree 
-Verkopen. 
-Aquisitiebezoeken. 

2.: Technisch adviseur- E. Muris 
-Door tijdelijk personeelstekort is hij echter eerst 

uitgeleend aan afd. kalkulatie en momenteel aan de 
tekenkamer. 

-Aquisitiebezoeken. 

3.: Verkoopassistente- I. Wagemans 
-Zij verzorgt het typewerk van offertes, rapporten en 

verslagen. 
-Het invoeren van kalkulatie-gegevens in de 

Canon AS 100. 
-Het verzorgen van de verkoopadministratie. 

4.: Administratief verkoopassistent- P. Beterams 
(gedeeltelijk werkzaam i.v.m. WAO) 

-Het verzorgen van de publiciteit van Blitta. 
-Statistische verkoopadministratie. 
-Telefonische aquisitie. 
-Secretaris O.R. 

5.: Administratief medewerker verkoop- J. Dins 
-Het verzorgen van de projektadministratie. 
-Het maken van de voorkalkulatie. 
-Het verzorgen van de fakturering. 

Het kontakt met de klant wordt hoofdzakelijk gevoerd door 
Dhr. van Bree en Dhr. Rheiter. Bij grote projekten wordt ook 
Dhr. Leurs betrokken. Alle opdrachtbevestigingen worden door 
Dhr. Rheiter of Dhr. Leurs getekend. 
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3.2.1.2 Konstruktie 

Deze afdeling bestaat slechts uit één persoon: Dhr. T. Lucassen. 
Zijn voornaamste taak is het bedenken van koostrukties t.b.v. 
offerte-aanvragen. Sinds juli dit jaar wordt hij daarbij ge
deeltelijk geassisteerd. Deze assistent behoort echter nog 
steeds tot de afdeling kalkulatie. De voornaamste taak van hem 
is het bepalen van de behoeften en kosten van speciale mate
rialen zoals zonwering, draaideuren e.d. 

3.2.1.3 Kalkulatie 

Deze afdeling bestaat uit 5 personen, waartussen het werk als 
volgt is verdeeld: 

1.: Chef kalkulatie- J. Tijssen. 
-Het schrijven van offertes. 
-Kalkuleren. 
-Planning maken van de aanvragen. 
-Het bespreken van de offertes met Dhr. Rheiter en/of 

Dhr. Leurs. 

2.: Aluminium kalkulator- G. van Opbergen. 
-Kalkuleren van aluminium-aanvragen. 
-Het schrijven van offertes. 

3.: Staal kalkulator- A. Verberkt. 
(gedeeltelijk werkzaam i.v.m. WAO) 

-Kalkuleren van staal-aanvragen. 
-Het schrijven van offertes. 

4.: Staal kalkulator- M. Peeters. 
-Kalkuleren van staal-aanvragen. 
-Het schrijven van offertes. 

5.: Kunststof kalkulator (vakature). 
-Kalkuleren van kunststof-aanvragen. 
-Het schrijven van offertes. 
-Naast deze taken is hij voor de helft van zijn 
werktijd uitgeleend aan de konstrukteur. 

De voornaamste taak van deze afdeling is het zo nauwkeurig 
mogelijk vaststellen van de kostprijs. 

Nadat deze is vastgesteld en de offerte geschreven is, wordt er 
door Dhr. Rheiter en bij grotere projekten door Dhr. Leurs, de 
offerteprijs vastgesteld. 
Hierna worden de offertes verzonden aan de klant, waarna het 
wachten is op respons. 
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3.2.1.4 De tekenkamer 

Deze afdeling bestaat uit 11 personen met Dhr. P. Speycken aan 
het hoofd. 
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld: 

1.: Chef tekenkamer- P. Speycken. 
-Het begeleiden van de tekenaars. 
-Kontakt opnemen met de klant, om deze vervolgens door 
te geven aan de konstrukteur of tekenaar/konstrukteur. 

-Het maken van een planning. 

2.: Konstrukteurs: -J. Hoex 
-G. Kessels 
-J. van de Meerendonk 

-Zij tekenen over het algemeen de grote en/of moeilij-
kere projekten. 

-Kontakt met de klant. 
-Meten op de bouw als dit nodig is. 
-Tekenen van de werktekeningen. 
-Het uittrekken van de stukken. 

3.: Tekenaar/konstrukteurs: -L. van den Hoogenhof 
-H. van Riswiek 
-A. Smits 
-G. Verheijen 
-P. Willers 

Deze mensen krijgen de wat minder grote en/of moeilijke 
projekten te verwerken. Hun taak is gelijk aan die van 
de konstrukteurs. 

4.: Tekenaars: -P. van de Eertwegh 
-G. Reijnders 

Deze mensen worden meestal ingezet als assistent van 
een konstrukteur of tekenaar/konstrukteur. Daarnaast 
krijgen zij ook kleine projekten te verwerken, waarbij 
ze weer dezelfde taakomschrijving hebben als de 
konstrukteurs. 

Door een grote klantgerichtheid komt de tekenkamer meer dan eens 
in tijdnood. De tijdoverschrijdingen hierdoor zijn soms destruk
tief voor de levertijd. 

Momenteel worden er mensen van andere afdelingen aan de teken
kamer uitgeleend om het werk af te krijgen. Naast deze extra 
mankracht is er ook tekenwerk uitbesteed aan een tekenburo en 
zijn uitzendkrachten ingehuurd. 
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3.2.2 Inkoop 

De afdeling inkoop bestaat uit 5 personen met Dhr. P. Geenen aan 
het hoofd. Onder deze afdeling ressorteert mede het magazijn 
bestaande uit 5 personen. De taken zijn als volgt verdeeld: 

1.: Hoofd inkoop- P. Geenen 
-Het plannen van bestellingen. 
-Het begeleiden van zijn medewerkers. 
-Bestellen van zeer speciale materialen. 
-Uitbesteden van de montage. 
~Het kontakt onderhouden met de leveranciers. 

2.: Inkoopassistente- E. Coppis 
-Administratieve afhandeling van speciale mate-
rialen zoals glas, panelen etc. 

-Reklameren speciale materialen. 
-Faktuurkontrole speciale materialen. 
-Planning maken voor aflevering speciale 
materialen. 

-Het maken van verzamelstaten profielen. 
-Sekretariële werkzaamheden. 

3.: Inkoopassistente- F. Willemsen 
-Materiaal bestellen. 
-Reklameren materiaalbestellingen. 
-Registreren afgeleverde materialen. 
-Faktuurkontrole. 

4.: Administratief medewerkster inkoop- c. Cuppen 
-Administratief voorraadbeheer, met uitzondering 

van speciale materialen t.b.v. projekten. 
-Faktuurkontrole oppervlaktebehandeling. 
-Uittypen van opdrachten voor oppervlakte-

behandeling. 

5.: Bedrijfsassistent- G. Hasselman 
(gedeeltelijk werkzaam i.v.m. WAO) 

-Administratieve afhandeling van staal en 
aluminium profiel- en plaatbestellingen. 

-Uitgeven van opdrachten voor oppervlakte
behandelingen en het reklameren daarvan. 

-Het geven van assistentie bij probleemgevallen. 

6.: Magazijnbeheerder- J. Willems 
-Het reserveren van artikelen in het magazijn. 
-Kontroleren van geleverde materialen. 
-Uitgeven van materialen die niet rechtstreeks 
t.b.v. projekten zijn. 

-Het begeleiden van de 4 magazijnbedienden. 
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Door een te korte tijd voor het bestellen van benodigde materi
alen komt de afdeling inkoop niet toe aan het evalueren van haar 
aktiviteiten. Een regelmatig voorkomend feit is dat er mate
rialen besteld moeten worden voordat de tekenkamer klaar is met 
haar tekeningen. De daardoor ontstane missers kosten veel tijd 
en geld. 

Door een slechte introduktie van de MAI-computer is men erg 
huiverig voor het gebruik ervan. Momenteel zou men zonder 
problemen een voorraadadministratie kunnen uitvoeren. Het wordt 
echter niet gedaan, de bui trekt wel weer over denkt men. 

Het reserveren van materialen en profielen wordt in het magazijn 
uitgevoerd. Daarna wordt de voorraadadministratie bijgewerkt. 
Omdat men gaat bestellen nadat het reserveren is geschied, 
levert dat onherroepelijk één tot twee dagen vertraging op. Deze 
vertraging kan worden voorkomen door eerst administratief te 
reserveren. 

Omdat de voorraadadministratie niet klopt met de werkelijke 
voorraad en daarnaast geregeld enige weken achterloopt, zou een 
overstap naar de genoemde procedure (eerst administratief 
reserveren) problemen opleveren. 

Men is gestart met een voorraadkontrole. Na deze kontrole zal 
het opstarten van de genoemde procedure weinig problemen 
opleveren. Er moet echter worden opgemerkt dat een gesloten 
magazijn essentieel is voor deze procedure. 
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3.2.3 Produktie en montage 

De taken van Dhr. Bon, hoofd van deze afdeling, zijn: 
-Opstellen van de grove planning. 
-Kontakt onderhouden met de klant. 
-Coördineren van de afdelingen. 
-F.Z.-werkzaamheden. 

3.2.3.1. Produktie 

Deze afdeling is verdeeld in: -Staal/plaatwerkerij 
-Aluminium 
-Kunststof 
-Expeditie 
-Technische Dienst/onderhoud 

1: De coördinatie wordt grotendeels verzorgd door chef
produktie F. Coenders. 
Zijn taken zijn: 

-Ingeven en volgen van de orders. 
-Urenverantwoording. 
-Instrueren van de bazen. 
-Coördineren van de materiaalvoorziening. 
-Direkte leiding aan de plaatwerkerij. 
-Onderhoud coördineren. 
-Extern transport verzorgen. 

2.: De werkvoorbereiding wordt per produktie-groep gemaakt door: 
-J. Hoeymakers voor staal/plaatwerkerij 
-P. Pluk voor aluminium 
-J. Cuppen voor kunststof 

Hun taakomschrijving is: 
-Plannen en uren-uitgiften per bewerking 
t.b.v. vergelijking verkochte uren t.o.v. 
werkvoorbereidingsuren. 

-Uitzoeken van de toe te passen produktie
volgorde en methoden. 

-Gereedschapontwikkeling. 

3.: Elke produktie-groep heeft een eigen baas: 
-H. Lenssen voor staal/plaatwerk 
-J. van de Berg voor aluminium 
-J. Cuppen voor kunststof 

Hun taken zijn: 
-Verzendadviezen maken. 
-Het verdelen van werk. 
-Het werk uitleggen. 
-Montagepersoneel instrueren (dit alleen bij 
kunststof). 
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4.: Expeditie bestaat uit 1 persoon: P. Smits 
Hij brengt hoofdzakelijk het gereed produkt naar de 
bouw, haalt panelen; brengt en haalt profielen bij 
de moffel- en anodiseerbedrijven. 

5.: De Technische Dienst bestaat uit w. Rötjes enG. de Jeu. 
Zij verzorgen het onderhoud aan machines en 
verrichten allerhande karweitjes binnen het 
bedrijf. 

Opmerkingen bij deze afdeling: 

1) In de werkplaats maakt men gebruik van werktekeningen die 
sterk bouwkundig gericht zijn. Dit heeft tot gevolg dat er 
geregeld een discussie plaatsvindt tussen produktiemensen en 
bazen over hoe iets gemaakt zou moeten worden. Het gevolg is 
veel tijdverlies. 

2) Een CAD-systeempje, waarmee in een hoog tempo memotekeningen 
en samenstellingstekeningen gemaakt kunnen worden zou veel 
tijdwinst kunnen geven. 

3) Er is veel leegloop en overbezetting doordat de schokgolven 
steeds heviger worden naargelang de projekten verder door het 
bedrijf vorderen. 

4) Tekorten op materialen ontstaan vaak doordat er op platen en 
hang- en sluitwerk geen vooruitbestellingen worden gedaan. 
Dit zou wenselijk zijn. 

5) Door tijdgebrek moeten er soms orders worden gesplitst die 
anders, uit kostenoverwegingen, in één keer gemaakt zouden 
kunnnen worden. 

· 6) Doordat er geen opslagruimte is voor het gereed produkt, 
moeten deze tussen de machines worden opgeslagen. Hierdoor 
ontstaat geregeld plaatstekort in de produktie waardoor 
veel gesjouw ontstaat met het gereed produkt en grondstoffen. 
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3.2.3.2 Montage 

De montage-afdeling kent 3 montagebegeleiders en 18 monteurs. 

Het werk tussen de 3 begeleiders is als volgt verdeeld: 

1.: A. Ermers: 
-Blijft "thuis" om alle inkomende telefoontjes 
te beantwoorden. 

-Verricht de administratieve afhandeling van 
het werk (uren etc.) 

-Maakt mede de planning. 

2.: P. Arts en F. Janssen: 
-Assisteren de monteurs bij montageproblemen op de 

bouw. 
-Voeren overleg met de opzichters en aannemers 

over problemen of voortgang. 
-Kontroleren het uitbestede montagewerk. 
-Maken mede de planning. 

Doordat regelmatig de produktietijd wordt overschreden en/of 
materiaal niet aanwezig is, zitten zij met de gebakken peren. 
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3.2.4 Administratie 

Deze afdeling bestaande uit 3 personen heeft tot taak: 
- Het verzorgen van de boekhouding. 
- De loonadministratie. 
- Nakalkulatie/projektadministratie. 
- Alle overige administratieve werkzaamheden. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

1.: Hoofd administratie- G. Vink 
-Het opmaken van de maandelijkse w en V rekening. 
-Het maken van de jaarstukken. 
-Het maken van de begroting. 
-Het adviseren aan de direktie. 
-F.Z.-werkzaamheden t.a.v. sociale wetgevingen en 

problemen van financiële aard. 

2.: Administratief medewerkster- A. Gooren 
-voorbereiding salarisadministratie kantoor
personeel. 

-Voorbereiding en inboeken van fakturen. 
-Het maken van journaalposten t.b.v. de nakal-
kulatie. 

-Overige administratieve werkzaamheden. 

3.: Administratief medewerkster- M. Brekelmans 
-Voorbereiding salarisadministratie fabrieks- en 
montagepersoneel. 

-waardering onderhandenwerk (efficiency-
verschillen). 

-Statistische gegevensverwerking. 
-Debiteurenverzekering. 
-overige administratieve werkzaamheden. 

Deze afdeling maakt reeds vanaf 1984 gebruik van het MAl-systeem 
met programmatuur van Infostore (het Fininpakket). De gebruiks
vriendelijkheid van de apparatuur is zeker nog te verbeteren. 
Ondanks dit is er een grote behoefte aan het opstarten van het 
Prodinpakket. Zogauw dit is gebeurd, kan de konfrontatie tussen 
voorkalkulatie en nakalkulatie intern worden gedaan, in plaats 
van, zoals dit nu gebeurt, bij de Fa. Fuchs in Duitsland. 

De werkzaamheden van deze afdeling zijn hoofdzakelijk van finan
ciële aard. De naam "afdeling financiën" zou meer op zijn plaats 
zijn. 
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3.3 Bet verband tussen funkties en afdelingen 

Funkties: 

Verkoopinformatie-uitwis
seling 
Verkoop orderbehandeling 
Produktie-orderbehandeling 

Inkoop informatie/uitwis
seling 
Inkoop orderbehandeling 
Ontvangstbesturing 
Ontvangst 
Betalingsbesturing 
Betaling 

Fabrikage-besturing 
Fabrikage 

Montagevoorbereiding 
Montage 

Inningsbesturing 
Inning 

· Af del in gen: 

Verkoop/kalkulatie/konstruktie 
Verkoop (Dins)/tekenkamer 
Tekenkamer/produktie (chef) 

Inkoop (Hoofd inkoop) 
Inkoop/administratie 
Inkoop/magazijn 
Inkoop/magazijn/montage 
Inkoop/administratie 
Administratie/boekhouding 

Werkvoorbereiding 
Fabrikage 

Montage 
Montage 

Direktiesecretaresse 
Administratie/boekhouding 

Zoals uit het overzicht blijkt kunnen meerdere funkties per 
afdeling worden uitgevoerd en kunnen meerdere afdelingen 
één funktie vervullen. 
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HOOFDSTUK IV De informatiestructuur 

4.1 Het verkoopproces 

Door de grote konkurrentie is een zéér scherpe offerteprijs 
essentieel. Om deze te bereiken is een zo nauwkeurig mogelijke 
kostprijsbepaling noodzakelijk. Doordat de konkurrentie vaak nog 
lager weet te offreren dan Blitta, is het resultaat op elke 
f 100,-- offreren slechts f 10,--. 

Om de kosten van het offreren te drukken maakt men reeds vanaf 
1979 gebruik van computers. Momenteel is dit een canon AS 100 
met software van Schüco, (een zusteronderneming uit Duitsland). 
Het gehanteerde systeem funktieneert goed, doch verbeteringen op 
het gebied van gebruiksvriendelijkheid zouden welkom zijn. 

Om een overzichtelijk beeld te schetsen van het verkoopproces is 
deze in bijlage B.l afgebeeld. De informatie-stromen die hieraan 
ten grondslag liggen zijn weergegeven in de kompositorische
schema's (zie bijlage C.l). 

Toelichting: 

Fase 1: Konstruktie 

Vaak wordt er in een vroeg stadium door een architekt 
assistentie gevraagd bij het vaststellen van een gevel
konstruktie. Blitta draagt daarvoor dan een mogelijke 
oplossing aan, in de stille hoop, dat Blitta b.v. in het 
betreffende bestek zal worden voorgeschreven. Of op zijn 
minst: "Blitta b.v. of gelijkwaardig". 
Dit om de kans op een opdracht sterk te vergroten. Naast 
deze konstruktie-tekeningen wordt er een prijsopgave 
gegeven die de architekt kan gebruiken in zijn 
begroting. 

Fase 2: Kalkulatie 

Is de opdracht tot bouwen eenmaal vergeven aan een aan
nemer, dan komt deze met een verzoek tot offreren. Om 
tot een zo scherp mogelijke prijs te komen wordt er door 
de kalkulatie zo exact mogelijk vastgesteld wat de 
materiaalbehoeften zijn en de te verbruiken teken-, 
produktie- en montage-uren. Deze gegevens worden door de 
verkoopassistente in de computer ingevoerd, die daarmee 
een kostprijs bepaalt. Naast deze kostprijs wordt er aan 
de hand van plannings- en strategische overwegingen 
alsmede een mondelinge toelichting van de kalkulator een 
offerteprijs vastgesteld. 
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Fase 3: Offreren 

Bij een verzoek om prijsbepaling van alternatieve kon
strukties wordt er door de kalkulatie en/of verkopers 
met de hand, een méér- en/of minderprijs berekend. Gaat 
het echter om een grote verandering, dan wordt er 
opnieuw een offerteprijs berekend met behulp van de 
computer. 
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4.2 Het produktieproces 

Een geaccepteerde offerte betekent dat de produktie van Blitta 
kan beginnen. Om de weg van het projekt zo overzichtelijk moge
lijk weer te geven, is in bijlage B.2 het stroomschema gegeven. 
De informatiestroom die hieraan ten grondslag ligt is weer
gegeven in bijlage C.2. Toelichting op het kompositorisch schema 
zal via het stroomschema worden gegeven. 

Fase 1: Projektadministratie 

Een geaccepteerd of gewijzigd projekt wordt vanuit de 
verkoop-administratie overgebracht in de projekt
administratie. Vanuit de offerte, korrespondentie en 
computer-output wordt het intern bestek gemaakt. In het 
intern bestek wordt vermeld: 

- De leverdatum, offerteprijzen, klant, etc., etc. 
- v.c. (Verkochte uren en materialen) 
- Wijze van fakturering. 

Vervolgens wordt op woensdag door Dhr. Rheiter een uitleg 
gegeven over het projekt. Hierbij wordt het intern bestek 
uitgereikt aan: 
-Hr. Speycken (hij krijgt de bouwtekeningen en het bestek> 
-Hr. Geenen 
-Hr. Bon 
-Hr. Coenders 
-Hr. Ermers 
-Hr. Vinke 

Na deze vergadering wordt door de heren Speycken en Bon 
een grove planning gemaakt. 

Fase 2: Tekenkamer 

Het projekt wordt door Dhr. Speycken verdeeld over de 
tekenkamer. Bij het maken van de werktekeningen is er 
intensief kontakt met de klant. In het begin door Dhr. 
Speycken, later meer door de konstrukteur. Nadat de 
werktekeningen zijn gemaakt worden ze ter goedkeuring 
verzonden aan de klant en is het wachten op fiat. Dit kan 
soms 2 weken of meer in beslag nemen. Menigmaal wordt er 
door de klant om uitleg gevraagd, hetgeen betekent dat Dhr. 
Speycken en de konstrukteur bij de klant op bezoek moeten. 

Voordat een werktekening als definitief de werkplaats in 
kan gaan is deze vaak meerdere malen gekorrigeerd (soms tot 
6 maal toe). De tijd die hiermee is gemoeid overschrijdt 
meer dan eens de planning. 
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Nadat de werktekeningen definitief Z1Jn worden er door een 
tekenaar de volgende staten uitgetrokken: 
-Glasstaten 
- Panelenstaten 
-Knippanelenstaten 
-Materiaalstaten t.b.v. montage 
-Materiaalstaten t.b.v. produktie 
- Plaatstaten 
-Zaagstaten 

Voor toelevering van speciaal materiaal wordt er soms een 
toelichtingstekening gemaakt t.b.v. inkoop. 

Door de geregelde overschrijding van de planning worden 
t.b.v. glas en panelen grove vooruitbestellingen gedaan. 
Deze werkwijze zou ook nodig zijn voor het hang- en 
sluitwerk, omdat de levertijden daarvan vaak erg lang zijn. 

Fase 3: Inkoop 

Het inkoop-proces kent twee standaard handelingen: 

Bestelling 

Een bestelling betekent dat er aan de leveranciers een 
opdrachtbevestiging wordt verzonden. Dit omdat de meeste 
bestellingen mondeling worden gedaan of omdat er offertes 
zijn aangevraagd. Deze bevestigingen gaan in 5-voud: 

2 voor de leveranciers, 
1 voor het magazijn of montagepersoneel 

voor ontvangstkontrole, 
1 voor de faktuurkontrole en de administratie 

(accountants), 
1 voor het reklameren. 

Faktuurafhandeling 

Nadat het materiaal is goedgekeurd door het magazijn of 
montagepersoneel wordt aan de hand van de opdracht de 
faktuur gekontroleerd. Bij akkoord gaat de opdracht plus 
faktuur naar de administratie waar de betaling plaatsvindt. 
Bij niet akkoord wordt de faktuur wel verwerkt en aan de 
administratie gegeven, doch met het predikaat nog niet 
betalen. 

Het inkoop-proces is te verdelen in verschillende proce
dures. Deze procedures zullen hieronder stuk voor stuk 
worden behandeld. 
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1) Opdracht aan een onderaannemer t.b.v. montage 

Deze wordt gemaakt aan de hand van het intern bestek en 
planningsoverwegingen. De montage-opdracht wordt verzonden 
aan de onderaannemer en de afd. montage. Op de montage wordt 
het werk gekontroleerd door de montagebegeleiding. Na deze 
kontrole volgt de standaard faktuurafhandeling. 

2) Bestellen van glas en speciale materialen 

Om tijd te winnen wordt aan de hand van een grove 
vooruitbestelling materiaal gereserveerd bij de leverancier. 
Nadat de exacte gegevens bekend zijn wordt de opdracht 
verzonden aan de leverancier en het magazijn. Na kontrole 
door het magazijn, van de binnengekomen materialen wordt de 
faktuur verder volgens de standaard faktuurafhandeling 
afgewerkt. 

3) Panelenafhandeling 

3.1 Volledig extern bestellen 

Zie hiervoor de bestellingen van glas en speciale materialen 
zonder een magazijnkontrole maar een kontrole door de 
montagebegeleiders. 

3.2 Half intern/half extern 

In deze situatie worden de platen zelf gemaakt, maar het 
moffelen, anodiseren en lijmen uitbesteed. 

Voor de plaatproduktie wordt een verbruikebon gemaakt, die 
nadat het werk is uitgevoerd bij inkoop terugkomt om de 
voorraadadministratie bij te werken. Doordat niet eerst het 
administratieve deel wordt afgehandeld wil het wel eens 
voorkomen, dat er een tekort aan platen is. 

Het afhandelen van moffelen, anodiseren en lijmen is 
identiek en loopt als volgt: nadat de platen zijn gemaakt 
wordt er door het magazijn een verzendadvies gemaakt. Dit 
verzendadvies wordt verzonden aan het moffel-/anodiseer-/ 
lijmbedrijf en de afdeling inkoop. Inkoop maakt vervolgens 
een moffel/lijmopdracht t.b.v. de leverancier en de 
faktuurafhandeling. Nadat het teruggekomen materiaal is 
gekontroleerd door het magazijn of de montage-afdeling kan 
de faktuur worden afgehandeld volgens de standaard 
faktuurafhandel ing. 
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3.3 Volledige interne paneelfabrikage 

De plaatafhandeling is gelijk aan de panelenafhandeling 
half intern/half extern, doch nu is er een extra 
staat t.b.v. het lijmen. Daarnaast wordt er een staat 
gemaakt voor het magazijn t.b.v. materiaaluitgiften. De 
benodigde materialen zijn standaard voorraadartikelen. 

4) Plaatproduktie 

De afhandeling hiervan is volledig beschreven bij 
de panelen afhandeling half intern/half extern (zonder 
lijmen natuurlijk). 

Het bestellen van platen gebeurt in principe nadat de 
minimumvoorraad is gepasseerd. Omdat deze vrij laag is 
wordt geregeld de nullijn gehaald wat een tekort 
betekent. Vooraf afboeken van platen is dan ook nodig! 
Het bestellen op zich is gelijk aan de standaard
procedure. 

5) Materiaalbestelling 

5.1 De binnengekomen materiaalstaten worden aan het 
magazijn gezonden t.b.v. het reserveren. Tekorten aan 
materiaal worden op de staat aangegeven, waarna de 
staten terug worden gezonden aan de afdeling Inkoop. 
De afdeling Inkoop bestelt vervolgens de tekorten en 
werkt de administratieve voorraad bij. 
De bestellingen worden volgens de standaard bestel
procedure afgehandeld. 

Nadat het materiaal is ontvangen volgt een standaard 
faktuurafhandeling. 

5.2 Een aantal materialen wordt door Blitta zelf gemaakt. 
Dit gebeurt m.b.v. een M-opdracht. Het benodigde 
materiaal wordt volgens de boven beschreven procedure 
afgehandeld. (Meestal wordt het gemaakt van incourante 
materialen). 

De produktie-uren t.b.v. deze M-opdracht worden vermeld 
op een verzamelstaat van aangemaakte materialen en aan 
de administratie gezonden. 

Het gereed gekomen materiaal wordt m.b.v. een magazijn
ontvangstbon gemeld aan inkoop die de voorraadadmini
stratie vervolgens bijwerkt. 

6) Profiel-afhandeling 

Deze procedure verschilt slechts op enkele punten van 
de materiaalbestelling. 
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Deze zijn o.a.: 
-De benodigde profielen worden eerst 

verzameld op een verzamelstaat. 
-Er worden grove vooruitbestellingen gedaan. 
-Nadat alle profielen zijn ontvangen worden 

ze verzonden aan het moffel- dan/wel 
anodiseerbedrijf voor de gewenste 
oppervlaktebehandeling. 

Nadat alle materialen binnen zijn worden ze vr1Jgegeven 
aan de produktie of montage. Doordat de produktie 
menigmaal eerder wil beginnen worden de reeds binnen
gekomen materialen uitgegeven. Dit geeft echter vaak 
grote verwarring. 

Fase 4: w.v.B. 

De werkvoorbereiding wordt verdeeld in 4 groepen: 

1) Staal 
2) Kunststof 
3) Aluminium 
4) Plaatwerk 

De procedure is voor alle vier hetzelfde. De werkvoor
bereider maakt aan de hand van de werktekeningen en de 
tekenkamerstaten een werkvoorbereiding. (Ook dit is een 
staat i.p.v. mono's en samenstellingstekeningen). De 
werkvoorbereidings-staten en tekenkamerstaten met werkte
keningen worden door de produktie gebruikt om te produceren. 
Het gevolg van al deze staten is dat er geregeld meer 
gepraat wordt dan gewerkt. 

Fase 5: Materiaalafgifte - produktie 

Het benodigde materiaal voor een projekt wordt door het 
magazijn verzameld en klaargezet. Het produktiepersoneel 
haalt dit op en start, m.b.v. de werktekeningen, tekenkamer
staten en werkvoorbereidingstaten, de produktie. Nadat het 
werk klaar is worden de produkten verpakt voor verzending en 
op de binnenplaats neergezet. De bazen maken dan een 
verzendadvies en een gereedstellingsformulier. 

Fase 6: Montage 

De door expeditie aangevoerde materialen worden door de 
monteurs gemonteerd en afgewerkt. 
Bij problemen wordt assistentie verleend door de montage
begeleiders. Wordt het montagewerk uitbesteed aan 
onderaannemers, dan betekent dit dat de montagebegeleiders 
het werk kontroleren. 
Zij melden het werk klaar m.b.v. een gereedstellings
formulier. 
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Fase 7: Administratieve afhandeling 

Uit de urenmelding van tekenkamer, produktie en montage, 
plus de inkoopfakturen en materiaaluitgiften, wordt een 
nakalkulatie gemaakt. 
Uit de konfrontatie tussen N.C. en v.c. volgt de opbrengst 
per projekt. 

Om de financiële situatie van het bedrijf zo optimaal 
mogelijk te beoordelen worden maandelijks de volgende 
stukken opgemaakt. 

1) De balans. 

2) De Winst- en Verliesrekening. 

3) Een overzicht van de omzet, kosten en resultaat t.o.v. de 
begroting. 

4) Toelichting op de Winst- en Verliesrekening: 

-Resultaat gereed produkt 
-Waardering onderhanden werk 
-Resultaat op verkoop en diensten van derden 
-Het bezettingsresultaat 
-Het resultaat op kosten t.o.v. de jaarbegroting 
- Schrootopbrengsten 

+ -Ingekalkuleerde rente eigen vermogen 

Samen geeft dit het bedrijfsresultaat per ultimo 

5) Toelichting op het orderresultaat: 

Aanneem- Resultaat 
som tot nu toe 

Gereed 

Resultaat ultimo 
voorgaande jaren 

Resultaat 
periode 

projekt ____________________________________________________ __ 
O.H.W. 

6) Toelichting op het bezettingsresultaat: 

-Produktie ) 
-Eigen montage ) 
-Tekenkamer > 
-Kunststof > 

Uren meer of minder t.o.v. 
de begroting 

Het dekkingsresultaat op:-Produktie-uren 
-Materiaal 
-Montage door derden 
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7) Toelichting op het resultaat van de kosten: 

Begro- % aandeel Begro- W/V rek. W/V hoger 
ting t/m nu ting t/m nu lager dan 

-Loon incl. begroot 
sociale lasten ----------------------------------------------Bedrijfskosten ____________________________________________ _ 

-Afschrijvingen 
+W.I.R.-premie~~------------------------------------------Interest per saldo ______________________________________ ___ 

8) Toelichting Onderhanden Werk 

Winst, onvoorzien, prijsvastheid 
Res.prod. incl. toeslag 
Res.mat. incl. toeslag 
Res.mont. incl.toeslag 
Res. vracht 
Res. tekenkamer 
Af: Voorziening 2% 
Af: Afrondingen 

Totaal resultaat 

SB AB KS Totaal 

======================== 
9) Toelichting resultaat van de kosten over de periode. 

10) Vergelijking tussen de lopende uitgaven en de begroting. 

Jaarlijks wordt er een eindrapport gemaakt voor de direktie, 
accountants en commissarissen. 
Deze bevat: 

1) De balans. 

2) De Winst- en Verliesrekening. 

3) Overzicht omzet, kosten en resultaat t.o.v. de begroting. 

4) Toelichtingen (zie het maandelijkse rapport). 

5) Een nadere toelichting W/V-rekening. Hierin worden de 
volgende ratio's gegeven: 

-Rentabiliteit: 
a) Rentabiliteit 

Totaal vermogen 

b) Rentabiliteit 
Eigen vermogen 

Winst voor interest en belastingen 
Balans totaal 
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-Financiële struktuur: 
a) Cashflow vreemd vermogen dekking 

Netto winst + afschrijvingen 
Lang vreemd vermogen 

b) Solvabiliteit 

Eigen Vermogen + voorz. latente belastingverpl. 

-Liquiditeit: 
a) Current ratio 

Balans totaal 

Vlottende aktiva 
Vlottende passiva 

b) Quick ratio Debiteuren + liquide middelen 
Vlottende passiva 

6> Plus het volgende overzicht: 

Bouworders 
Garantie orders 
Interne orders 
Mag. orders 
Differenten 
Winst/verlies OHW 
Saldo 31/12 x - 31/12 x-1 
Mutaties OHW 
Omzet opgeleverde werken 

Loonopdrachten 
Doorleveringen 
Produktie-omzet 

St. Al. Ks. 

=== === === 

Totaal 

====== 

7> Een toelichting op de balans en W/V-rekening: 
Hierin zijn vermeld: 

-vaste aktiva ontwikkeling 
-voorraden 
-Onderhanden Werken 
-Debiteuren 
-Aandelenkapitaal 
-Algemene reserve 
- Agioreserve 
-Te egaliseren investeringspremies 
-Voorzieningen 
-Schulden op lange termijn 
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-Kredietfaciliteiten 
-Voorwaardelijke verplichtingen 
-Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
-Beloning en sociale lasten 
-Commissarissen 
-Vennootschapsbelasting 
-Winstbestemming 

8) Balansspecificaties: 

-vaste aktiva 
-Voorraad 
-Onderhanden Werken 
-Debiteuren 
-Overige voorzieningen en vooruitbetaalde kosten 
-Egalisatierekening investeringsbijdragen 
-Voorzieningen 
-Verzekeringen in eigen beheer 
-Crediteuren 
-overige te betalen posten 
-Buitengewone baten en lasten 
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HOOFDSTUK V Konklusles en aanbevelingen 

5.1 Algemeen 

1> De administratieve struktuur van de afdeling inkoop is con
sequent. Hierdoor is automatiseren met de MAI geen 
onoverbrugbaar probleem. Doordat echter de software hier en 
daar mankementen vertoont heeft men het bijltje er bij 
neergegooid. Een stimulerende faktor die de mensen door de 
zure appel heen laat bijten ontbreekt echter. 

2) Door een wanordelijke inrichting van het magazijn is effek
tief ruimtegebruik onmogelijk. Om hierin verandering te 
brengen zouden de benodigde tekeningen en materialen t.b.v. 
rekken e.d. klaar moeten liggen. Tijdens leegloop in de 
produktie kan het produktiepersoneel worden ingezet t.b.v. 
de magazijnreorganisatie. 

3) De afdeling administratie loopt goed. Men maakt gebruik van 
de M.A.I. 210 met het Fininpakket. Door operationalisering 
van het Prodinpakket, op de M.A.I. 210, wordt een externe 
konfrontatie tussen v.c. en N.C. overbodig. 

Voordelen: -Minder kosten 
-Snellere verwerking 
..-Minder fouten 
-Niet eens per maand een overzicht, maar op elk 

moment. 

4) Het toekennen van budgetten aan afdelingen is mijns inziens 
wenselijk. 
Voordelen: -Men moet een eigen kostenbegroting maken 

(exclusief loonkosten> 
-Betere overweging van uitgaven. 
-Anticipatie op toekomstige aanschaffingen 

wordt mogelijk. 

5) De tekenkamer werkt vaak te klantgericht. Men wacht op 
volledige goedkeuring van de aannemer, voordat men verder 
gaat. 

Nadelen : -Overschrijding van de planning 
-Te late materiaalbehoeftebepaling 
-Tekeningen te bouwkundig gericht voor de pro-
duktie. Een snelle doorlooptijd in de fabriek 
wordt hierdoor bemoeilijkt. 

-Detailleringen van toeleveringen aan Blitta 
worden hier gemaakt, met als gevolg dat de ver
antwoordelijkheid hier blijft liggen, in plaats 
van dat deze wordt doorgeschoven aan de leve
ranciers. 
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··-·--------------------

Om hierin verbetering te brengen zullen organisatorische 
veranderingen wenselijk zijn. Voorstellen hiertoe zijn in 
paragraaf 5.2 beschreven. 

Naast deze organisatorische aanpassingen zal er ook een 
filosofie-verandering moeten optreden. Hiermee wil ik zeg
gen dat men in plaats van bouwkundig meer werktuigbouw
kundig zal moeten gaan tekenen. Ik spreek in zo'n geval 
van mono's en samenstellingstekeningen. 

Voordeel: -CAD/CAM mogelijkheden worden beter toepasbaar 
-Een betere WVB wordt mogelijk 
-Minder discussies in de werkplaats 
-Kortere inleertijd produktiemensen 
-Minder mensen indirekt op de werkplaats nodig 

(uitleg etc. vermindert) 
-Een stap naar offline CNC-sturing wordt mogelijk 

Nadeel : -Uitholling produktiearbeid 
-Verzwaring tekenwerk 
-verzwaring WVB 

6) Bij het bekijken van het orderresultaat was het opvallend 
dat de voorkalkulatorische uren veel lager waren dan de 
nakalkulatorische. Hierdoor werden de posten onvoorzien en 
winst regelmatig gebruikt als sluitpost. Hetgeen dan ook 
resulteerde in een veel lager resultaat dan was voorspeld. 

Een verandering hierin zal niet alleen gezocht moeten worden 
in verlaging van de nakalkulatorische uren, maar ook zeker 
in verhoging van de voorkalkulatorische uren. 

Het argument dat hierdoor de offerteprijs zal stijgen, is 
mijns inziens niet juist. Een exactere kalkulatie van de te 
gebruiken uren kan de post onvoorzien laten verkleinen, wat 
betekent dat de offerteprijs gelijk blijft. 

Een exactere kalkulatie geeft: 
a) een reëler beeld van het te verwachten orderresultaat. 
b) minder kans dat de verkeerde personen worden aangesproken 

bij een overschrijding van de v.c. 

7) Een grotere opslagplaats voor het gereed produkt zou wense
lijk zijn. Momenteel worden deze in de produktie, tussen de 
machines opgeslagen. 
Dit heeft tot gevolg dat er geregeld "gesjouwd" moet worden 
met deze produkten om plaats te maken voor grondstof 
toeleveringen. 

8) Laat met behulp van bijvoorbeeld de ABC formule uitrekenen 
wat de optimale bestelhoeveelheden zijn van de magazijn
artikelen. Zie hiertoe het verslag van de bedrijfskundige 
studenten van de Technische Hogeschool Eindhoven, oktober 
1984. 
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5.2 Voorstel tot organisatie wijziging 

1) Problemen nu: 
-Geregeld overschrijding van de leverdatum, met extra 

kosten om toch nog zo dicht mogelijk bij de afgesproken 
leverdatum te komen. 

-Materiaaltekorten in de produktie, door te korte bestel
tijd voor inkoop. 

-Foutieve inkopen, door plotselinge wijzigingen vanuit de 
opdrachtgever, die niet doorgegeven zijn. 

-Foutieve afstemming van tekeningen en produktie of produk
tie en montage, met als gevolg tussen-voorraden van kennis 
of produkten. Planningsproblemen dus. 

-Groot verschil tussen VC en NC. 

Uit deze problemen kan men konkluderen dat de schokgolven 
vanuit de verkoop niet afzwakken, maar zelfs heviger worden 
naargelang een projekt verder het bedrijf doorloopt. 
(leegloop en overbezetting). 

2) Voorstel 

GA OVER OP EEN PROJEKT-MATRIX ORGANISATIE VAN PROJEKT
COORDINATOR, MET EIGEN STAFORGAAN. 

Voordelen: -Betere projektadministratie (een nauwkeurige 
voorkalkulatie) en capaciteitsplanning wordt mo
gelijk. Problemen kunnen hierdoor vroegtijdig 
worden gesignaleerd. Men werkt preventief in 
plaats van repressief. 

-Er ontstaat een duidelijke en strakke planning, 
zodat bij kleine overschrijdingen ervan meteen 
gereageerd kan worden. <voortgangskontrole). 

-Eén gezicht naar buiten. 
-Gevolgen van wijzigingen kunnen beter overzien 

worden in zowel leverdatum als geld. 
-Geringere afwezigheid van hoofden van dienst, 
waardoor zij hun afdeling beter kunnen bege
leiden. Hierdoor zal de kwaliteit alsmede de 
kwantiteit stijgen. (verkorting doorlooptijd 
projekten). 

-De grenzen tussen de afdelingen zullen vervagen 
door een continue stroom van informatie <vermin
dering van de verzelfstandiging>. 

-Schokgolven van verkoop zullen nu wel worden 
verzwakt, doordat men er beter op kan anti
ciperen (vroegtijdige signalering). 
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Nadelen : -Bij deze organisatie-struktuur zal men een 
zekere animositeit konstateren tussen 
projektleiders en funktionele groepchefs. Deze 
animositeit is gedeeltelijk terug te voeren op 
persoonlijke ambities, uiteenlopende visies en 
een (latente) strijd om macht, status en 
carriéremogelijkheden. Vooral in het begin zal 
dit sterk spelen, omdat een projektcoördinator 
eerst zal moeten bewijzen dat hij zijn projekten 
tot een succes zal brengen. 

-Er zal een verlegging en mobilisatie van 
verantwoording in de organisatie nodig zijn, 
alvorens er een optimale struktuur ontstaat. 

-Meer mensen indirekt, dit is echter te 
verantwoorden met een snellere doorlooptijd, 
effektiever capaciteitsgebruik en vermindering 
van fouten. 

3) Het nieuwe organogram 

Zoals uit bijlage B.2 blijkt is de tekenkamer onder hoofd 
produktie geschoven. Dit is gedaan om de tekenkamer meer 
produktiegericht te maken in plaats van klantgericht. Een 
integratie met de W.V.B. wordt hierdoor eenvoudiger wat een 
introduktie CAD/CAM zal bevorderen. (voordelen worden sneller 
zichtbaar). 

De projektbegeleider is gelijk met de hoofden van dienst 
gezet om er zorg voor te dragen dat hij ingang heeft op alle 
afdelingen. Daarnaast is dat ook wenselijk ten aanzien van 
het extern kontakt. 

De projektcoördinator heeft meteen een assistent gekregen in 
Dhr. Dins, omdat de taak, projektadministratie, reeds door 
hem wordt vervuld. 

4) Taakomschrijving projektcoördinator 

-Opstellen van de projektbegroting (V.C. maken). 
-Het maken van een capaciteitsplanning (logistiek bedrijven) 
-Voortgangskontrole per projekt uitvoeren. 
-Als kontaktpersoon optreden naar buiten en binnen m.b.t. 
projekten. 

-Coördinatie verzorgen tussen de verschillen dissiplines 
(specialisten). 

-Oplossen van problemen met betrekking tot keuzes welke weg 
in te slaan (konstruktief of produktie-technisch). 
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5) Funktie eisen projektcoördinator. 

-Goede kontaktuele vaardigheden bezitten en ervaring in 
onderhandelingen. 

-Ervaring in projektmatige produkties. 
-Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
-Kennis bezitten over financiële en administratieve aspekten 

van projekten. 
-Inventief en doortastend kunnen optreden. 
-Goede organisatorische kwaliteiten bezitten. 
-Ervaring in de bouwwereld. 
-Werktuigbouwkundig geschoold op H.T.S of Academisch nivo. 
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Bijlage A 

aluminium gevelelementen (Profielserie BS-1-64-G) 
in combinatie met gevelbeplatingen 
in het nieuwe districtskantoor G. A. K. Leiden 

blitta b.v. 
postbus 1 63 venray 5800 ad 

m~talen gevelconstructies 

tel. 04780-84777 telex 58392 

08 
1 

architectenburo: Hoogeveen B.V. 
Amstelveen 

projektarchitect P.D. Mastbergen 

1 /'85 



08 

stadskantoor nijmegen · arch. bureau dijkerna en croonen nijmegen 

blitta b.v. metalen gevelconstructies 
postbus 163 venray 5800 ad tel. 04780-84777 telex 58392 1/83 



aluminium gevelelementen (profielserie BS50) 
in de diverse kantoorgebouwen "galgenwaard", utrecht. 

blitta b.v. 
postbus 163 venray 5800 ad 

metalen gevelconstructies 

tel. 04780-84777 telex 58392 

08 
3 

architect 
buro etten, amsterdam. 

4/'83 



stalen gevelelementen (geïsoleerde kokerprofielkonstruktie met aluminium deklijsten) 
gerechtsgebouw, dordrecht. 

blitta b.v. 
postbus 163 venray 5800 ad 

metalen gevelconstructies 

tel. 04780-84777 telex 58392 

08 

architekt 
buro eijkelenboom, 
gerritse en middelhoek b.v. 
dordrecht/eindhoven. 

?.!fl4 



kunststof ramen huize 'zorgvlied' Iisse. 

blitta b.v. 
postbus 163 venray 5800 ad 

metalen gevelconstructie"s 

tel. 04780-84777 telex 58392 

5 08 

architekt: 
ing. j.a. meerpoel 
sassenheim. 

3/84 



Als Uw oude houten witte ramen aan 
vervanging toe zijn, vraagt U zich 
dan eens af, of deze weer wit moeten 
worden! WantSCHOCO kunststof 
ramen zien eruît alsof ze uit een edele 
houtsoort vervaardigd zijn . 

Ook bij nieuwbouw zou U tijdig moeten 
overleggen, hoe het aanzien van Uw 
huis verhoogd kan worden. Bovendien 
heeft U er geen omkijken meer naar, · 
want lakken of impregneren is niet 

meer nodig. 

6 



Hoe 111oeten Uw ra111en eruit zien? 

Kunatstof of houten ramen? 
De.wens om meer met de natuur ver
bonden te zijn, zet zich ook door in de 
architectuur van particu liere woning
bouw. Nieuwe 
materialen 
werden hier
voor ontwik-

keld. 
SCHOCO 
kunststof ra
men in hout
reproducties 

zijn een geslaagde synthese hiervan. 
Nauweli jks te onderscheiden van hou
ten ramen, beztllen ze alle voordelen, 
waar moderne SCHOCO kunststol 
ramen reeds jaren om bekend slaan. 

VARTA\~J 

Uit de rapporten blijkt dat SCHÜCO
ramen aan de hoogste eisen voldoen: 

Indeling in groep C vlg. DIN 18055 
Europese norm EN 42 
Winddruk tot ca . ll 0 km/h. 
Windsterkte ll 

Luchtdoorlatendheid 0, l m3/h. m. 

Geluidswering vlg. DIN 4109 
Tot klasse 6, boven 50 dBA 

lsolatiewoarde: SCHOCO-kunst
stoframen met normaal isolatieglas 
bereiken een k-waarde van 
2,6 W/m2 K. 

VARTAN VARTAN: VARTAN : 

r~ 
® .. • . B • • l 

In het VARTAN-systeem steekt een 
schat aan ervaring. 
Een doorsnede van het SCHUCO
kunststofraam toont duideli jk de 
bijzondere kenmerken van een kwali
teitsproduct. 

@ Alle isolatiekamers bevinden zich 
aan de buitenzijde van het raam als 
een soort bufferzone. 

@Ter stabi lisering een zeer grote ka
mer t.o.v. de benodigde verster
kingsprolielen. 

© De veil ig opgesloten middenafdich
ting zorgt bij de meest extreme wind
last voor optima le afdichting. 

Reproductie van eiken Reproductie van donker-t:iken Reprodurtie von mahonie 
VARTAN 
Donkerbruin 



Zoals wij ze leveren in SCBÜCO kwaliteit! 

Bout-reproducties uit 
hoogwaiUdig P.V.C.-Acryl. 
Dezelfde hoogwaardige grondstof 
VESTOLIT® Bau wordt eveneens inge
zet bij de vervaardiging van bruine 
SCHUCO kunststof romen. 
Op een bijzondere wijze wordt aan '· 
beide zijden van het profiel een P.V.C
Àcryl-folie aangebracht, woordoor <o 

een homogeen geheel wordt verkre- :. 
gen. Bestond tegen hitte, koude en ' 
vocht. 

T- en verstekverbindingen van 
de ramen. 
SCHUCO heeft een speciale produc
tiemethode ontwikkeld, woordoor ver
bindingen probleemloos gemaakt 
kunnen worden. 
Het onderhoud is wel heel eenvoudig: 
een gewoon huishoud afwasmiddel in 
water is volkomen toereikend . 
Vanzelfsprekend geen bijtende of che
mische oplosmiddelen gebruiken. 

Kleurbestendig tegen de vele 
weersinvloeden. 

7 

M et het Xenon- testopporoot werd in 
ons loboratoriu m een 1orenlonge zon
bestra ling gesimuleerd . De resulta ten 
tonen aan, dot deze hout-reproducties 
dezelfde hoge kleurbestendigheid te
gen UV -stralen bezitten a ls de w itte 
SCHUCO kunststol romen. 
Ook verouderingsproeven goven de
zelfde resultaten. Dot betekent ook 
SCHUCO kunststol romen met hout
decor zijn voor een investering op 
longe termijn verantwoord. 

VARTAN: 
Gecoextrudeerd bruin-wit 

VARTAN : 
wil 

VARTAN PLUS: 
met in kleur gemoffelde a luminium 
J "'~~" ~"r : c l·,'n 



Bijlage B. 1 ....- H !' d • A dm • 

G. Vink 

t---i Boekh./Adm • 

A. Gooren 
N. Brekelma~s 

,..... Inkoop 

8 

DirektieEl ___ _ 

C. Lcurs 
G. Vink e ~...--_____ __, ,--

P. Gccncn 

Hîd. Ink. I--

E. Coppis 
C. Cuppen 
F. Willemse!'l 
G. llosselma~ 

'--t-lft.'!:. Beh. IM . . j l a gazJ. .Jn _ 

,:~k:;;~:-j 

st. Bfta s 

11. Lenssen 

J. Willems l 4 __ j 
-Chef' Ve>;-k. >----1 Verko~ I 

J. vnn Uree _ 4 . 

------------~ ~---· J 
I- Chef' Konstrl::---; Kon. __!>tru~ 

..----- Hîd.Bedr·.B.I-- T. Lucassen [ ! __j 
\v. H he i ter L__..;.. ____ __, 

'--· 

-Chef' Kalku. -----i1·Kalkula.tie 

J. Tijssen ~ 3f 

'-- Chcî Tek. k •. f----i~! Teke10nk<~m{~~ P. Speijcke _ 

..- t-1 on t. Beg. 

A. Ermers 
P. Arts 

1-f f d • P r • I 1--1 • t-- F. Janasen 

G. Bon 

F. Coenders 

W.V.B. ks. Exped:i,_tie 

P. Smi ts J. Cuppen 

ks. Baas 

J. Cuppen 
'-----.----·-

ks. aîd. 

W. HÖtjes 
G. de Jeu 

8 0 = L(~ erl ingen 
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Direktie taf 
• 
1\) 

!""-- Secreta-
ri:1at 

I I .1 I 

Hoofd Pro,jekt Hoofd Hoofd Boord verkoop coÖrdina- inkoop produktie administra tor tie 

l I I I L 
I I J. I I L I 

Pro,jckt 
Admini-Verkoop KonstruktiE Kalkulatie admini- Inkoop r~~r;azi,jn Tekenkaroei Produktie Montage stratie st ra tie . 

l 
l I I I l I 

llfdel inp; lofdeling Afdeling Afdelinp; Technische Gt'ljll Kunststof .numinium plaat- Expeditie Dienst 
I werkerij 
I 



Bijlage c. 1 

:fase 1 

:fase 2 

Aanv:raag tot 
gevelconstruk
tie ontwerp 

Ontwerpen van 
de gevelcon
struktie 

Grove kost
prijs cnlculn.O. 
tie 

Archi teltt 

Aannemer 

Aanvraag tot 
offreren 

Calculatie 
m.b.v. de 
canon AS 100 

Vaststellen 
van de offer
teprijs 

10 

:fase 3 

Aannemer 

Aanvraag tot 
kostenbepaling 
alternatieve 
konstruktie 

nee 

+ of - door 
de calculatie 
o:f verkoper 
zelf 

Vaststellen 
van de of
f'erteprijs 

Aannemer 

ja 

Totnal nieuwe 
calculatie 
m.b.v. de 
computer 



Bijlage c. 2 

verkoop 

grove vooruit 
bestelling 

con:frontatie 
1----lv.c. en w.v.b. 

project admini
stratie, voor 1--------1 fracturering 
c a lc u la tie '-------,-----' 

mondelinge toe 
lichting van de 
acceptaties 

winst en ver
lies rekening 

+ 
jaarstukken 

uren 

teken uren 

con:frontatie 
v.c. en n.c. 
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Fig. 1 
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Verklaring van het compositorisch schema m.b.t. het offreren. 

Fig. 1 

De principaal (dit kan een bedrijf, veren1g1ng, overheid of een 
ieder die iets wil bouwen zijn) gaat met een architekt zijn 
ideeën vertalen in bouwtekeningen (B.T.). In dit stadium kan de 
architekt besluiten om advies te vragen aan Blitta m.b.v. het te 
gebruiken materiaal voor de gevels en wat dat ongeveer gaat 
kosten. Samen met de BT, offertetekeningen, grove offerte van 
Blitta en eisen van de principaal, maakt de architekt het bestek 
(BS), waarin een begroting is opgenomen. 

De principaal gaat met de BT en het BS naar aannemers die hierop 
offreren. Voor het offreren vraagt hij om een kostenschatting 
van de gevelkonstruktie. 

Vanuit de offertes bepaalt de principaal dan uiteindelijk 
welke aannemer mag bouwen. De aannemer op zijn beurt bepaalt 
dan of Blitta mee mag doen. (Soms is Blitta door de princi
paal aangewezen als gevelbouwer). 

fig. 2 

De opdracht tot kalkulatie kan komen van de architekt of, als 
deze dit heeft vrij gelaten, de aannemer. 

Een grote opdracht tot kalkulatie komt eerst bij de konstruk
teur, die vanuit een bouwtekening en bestek bepaalt welk profiel 
het gunstigste is. Uit de tekeningen en bestek kan hij de 
volgende gegevens aflezen: 

1.: Afmetingen 
2.: Isolatie-eisen 
3.: Sterkte-eisen (normen) 
4.: Corrosie-bestendigheid 
5.: Toe te passen materialen 
6.: Kleur 
7.: Eventueel welk merk er wordt 

geëist. 

Van de konstrukteur komt een offertetekening (OT) waarop een 
voorstel staat hoe Blitta denkt de gevel te maken met wat, waar 
en hoe gemonteerd. 

De kalkulator ontleent zijn gegevens aan de verzameltekeningen, 
geveltekeningen (bouwtekeningen), bestek en offertetekeningen. 
Hieruit wordt dan per detail een computer-staat gemaakt t.b.v. 
de Canon AS 100. 



Deze computerstaten worden door de typiste stuk voor stuk 
met de hand ingegeven in de computer. 

14 

Uit deze computer rolt een kosten kalkulatie die gespecificeerd 
is naar materialen en uren. Met dit overzicht, computerstaten en 
offertetekeningen wordt de offerte geschreven door de 
kalkulator. 

Samen met mondelinge àdviezen t.b.v. bijv. montageproblemen of 
risico's die kunnen ontstaan wordt de offerte aan de direktie 
gegeven, die dan de prijs vaststelt met het oog op strategie 
(Str.) en planning (Pl.) 

Opmerking: 

-Kleine offertes gaan rechtstreeks naar de kalkulator. Ook 
tekeningen van architekten, die alles hebben uitgewerkt, tot 
profielsoorten toe. 

-Naast de Canon AS 100 kan men gebruik maken van de Olivetti 
of pen en papier. 
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A~deling, bureau, dienst etc. 

In~ormatiestroom met richtingaandui~ing 

.Hondelinge in~ormatie-overdracht 
0 = (Stroom) Knooppunt 

. 
Schri~telijke in~ormatie-drager = ~ormulier 
0 = ~ormulier invullen 

Formulierenstroom 

Splitsen/samenvoegen, a~hankelijk van 
de pijlen 

Kontroleren 

Tijdelijke opslag 

Langdurige opslag (archief) 

Verder verloop niet a~gebeeld 

Voorgaand verloop niet a~gobeeld 

Sorteren 

Aanvullen (van gegevens) 

Kopieëren 

Parn~eren 

Tel<:ening mnken 
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