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Summary 

This is the report on the Final Subject of A.C.A. Oomen, student of the 
Technological University of Eindhoven, department mechanical engineering. 
The firm where the study was done, is "Tummers-Cremers Installatiebedrijven 
B.V." in Roermond. 

In chapter 1, some general information is given about the firm. Chapter 2 
contains an analysis of the existing informationflow. The bottlenecks in the 
informationflow that came forward are given in chapter 3. Out of these 
bottlenecks analysis three strategy's are developped that may lead to more 
efficiency in information-transfer: 
- restructuring of tasks (chapter 4) 
- revision of the procedures in the matter of the production-departement 

"panels-manufacturing" 
- introduction of integral automation 

Two concepts are created to achief a more efficient informationflow. In the 
chapters 7 and 8 are these two alternatives; A (with automation) and B 
(without automation) described. Not yet available soft-ware packages might 
be a problem when introducing the automationsystem. 

In chapter 9, the conclusions of the study are given. 
As a preliminary step it is recommended to introduce alternative Bj a far 
better informationflow will be achieved and it prepares the introduction of 
alternative A, in which automation is suggested. 

Proposed is to investigate the standard software that may be available for 
an installation firm as such. 
It is recommended to introduce alternative A as soon as possible, because of 
the calculated savings in money, that may be expected. 



SAMENVATTING 

Dit is het verslag van de eindstudie van A.C.A. Domen, 
uitgevoerd in het Kader van diens opleiding tot 
werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te 
Eindhoven. De studie vond plaats bij Tummers-Cremers 
Installatiebedrijven B.V. te Roermond. 

In hoofdstuk 1 van dit verslag worden de organisatie en 
enkele begrippen uit het installatiebedrijf toegelicht. 
In hoofdstuk 2 voIgt een analyse van de bestaande 
informatiestroom. Uit deze analyse zijn een aantal 
knelpunten naar voren gekomen (hoofdstuk 3). Uitgaande van 
deze knelpunten zijn drie strategieen bedacht die leiden 
tot een efficientere informatiestroom: 

- herverdeling van taken (hoofdstuk 4) 
- herziening van de procedures m.b.t. de produktieafde-

ling "panelenbouw" van het bedijf (hoofdstuk 5) 
- invoering van integrale automatisering (hoofdstuk 6) 

Met de synthese van twee 
informatiestroom (hoofstukken ? 
efficientere informatiestroom 
verkregen. 

concepten 
en 8), is 
door het 

voor een nieuwe 
aangegeven hoe een 
bedijf kan worden 

Door de invoering van automatisering zijn bovendien 
aanzienlijke besparingen te bereiken op administratief 
gebied. 
Moeilijkheid zal zijn het verkrijgen van betaalbare software 
aangezien standaardsoftware voor het installatiebedrijf 
waarschijnlijk niet te verkrijgen is. 

In hoofdstuk 9 worden de konklusies uit het verslag 
samengevat, resulterend in de aanbeveling aan de direktie om 
op Korte termijn over te gaan tot invoering van alternatief 
B. _ Dit is het concept dat geen gebruik maakt van 
automatisering-. De ontwikkelingen op het gebied van de 
software zullen nauwlettend moeten worden gevolgd. Eventueel 
kan worden besloten tot de -gedeeltelijke- ontwikkeling 
van eigen software. Gezien de verwachte besparingen en de 
zeer eenvoudige formulierenstroom zal er naar gestreefd 
moeten worden het alternatief A zo snel mogelijk in te 
voeren. 
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INLEIOING 

Oit is het verslag van mijn eindstudie in het Kader van de 
opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 
Hogeschool te Eindhoven. De studie is verricht vanuit de 
vakgroep produktietechnologie en bedrijfsmechanisatie, werk
eenheid produktiebesturing. Zoals binnen deze werkeenheid 
gebruikelijk is, vond ook mijn eindstudie plaats bij een 
bedrijf: Tummers-Cremers Installatiebedrijven B.V. te 
Aoermond. 

De opdracht begon in augustus 1985. In een gesprek met de 
bedrijfsleiding werd het doel van de opdracht vastgesteld: 
een analyse maken van de informatiestroom door het bedrijf 
en trachten hierin verbeteringen aan te brengen. 

In dit verslag wordtbeschreven langs welke weg twes 
alternatieve informatiestromen zijn bepaald: een zeer 
ingrijpende oplossing op basis van automatisering en een 
tweede concept dat als tU5senoplossing kan fungeren. Beide 
alternatieven leiden tot een efficientere informatiestroom. 
Het eerste alternatief vormt de fraaiste oplossing. Tevens 
wordt hiermee een jaarlijkse besparing van ca. Fl. 186.000,
bereikt. 

Aanbevolen wordt om het tweede concept spoedig in te voeren. 
Er wordt dan direkt een verbetering van de informatiestroom 
verkregen. Tevens wordt hiermee de invoering van automati
sering voorbereid. 

Graag wil ik hierbiJ eenieder bedanken die zijn medewerking 
aan de uitvoering van de opdracht heeft verleend: Prof. 
ira Balkestein van de T.H. en direktie en medewerkers van 
T.C.I. 
In het bijzonder dank ik de hr. H. Hendriks, begeleider van 
deze studie namens T.C.I. voor de prettige samenwerking. 

mei 1986 A.C.A. Oomen 
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1. TUMMERS-CREMERS INSTALLATIEBEDRIJVEN B.V. 

1.1 Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk wordt enige informatie verschaft 
over Tummers-Cremers Installatiebedrijven B.V. (T.C.I), 
keulsebaan 503, Roermond. Het doel hiervan is wat inzicht 
te geven in de organisatie, en de manier van werken binnen 
een installatiebedrijf te verduidelijken. Het installatie
bedrijf heeft namelijk een aantal kenmerken die de 
bedrijfsvoering ingewikkeld maken. zoals: 

- geen of geringe invloed op het ontwerp 
- een wisselende bedrijfsdrukte 
- geen vaste bedrijfsruimte 
- grote verscheidenheid van het werk 
- regelmatige wijzingen van het ontwerp tijdens de 

uitvoering 
- afhankelijkheid van derden bij het werk (aannemer. 

andere installateurs) 
- geen produktie op voorraad mogelijk 

1.2 De organisatie 

Het bedrijf T.C.I.bestaat uit een hoofdvestiging te Roermond 
met filialen te Maastricht, Venray en Panningen. Met ca. 300 
werknemers en een jaaromzet van ca. 30 miljoen gulden 
behoort T.C.I. tot de grotere zelfstandige installatie
bedriJven. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het 
ontwerpen en uitvoeren van: 

- elektrotechnische hoog- en laagspanningsinstallaties 
- meet- en regelinstallaties 
- industriele automatisering 
- kommunikatiesystemen 
- be~eiligingsinstallaties 
- datatransmissiesystemen 
- fabrikage van schakelkasten en schakel-/bedienings-
~anelen 

Deze aktiviteiten worden in hoofdzaak' uitgevoerd voor de 
industrie, de gezondheidszorg en de grotere utiliteitsbouw, 
door ploegen monteurs ter plaatse. 
De fabrikage van schakelkasten en schakel-/bedieningspanelen 
vindt plaats in de produktieafdeling van de hoofdvestiging 
te Roermond, de afdeling panelenbouw. Daarnaast bevindt zich 
hier het kantoor met de diverse centrale afdelingen zoals 
inkoop, bedriJfsburo en administratie. . 

Vanuit het bedriJfsburo wordt de projektgewijze uitvoering 
van het installatiewerk gecoordineerd. Hier vindt de 
werkvoorbereiding en planning plaats. Van hieruit opereren 
de projektleiders, die de supervisie hebben over de 
projekten en verantwoordelijk zijn voor het welslagen ervan. 
Hiertoe hebben zij regelmatig overleg met o.a. de 
opdrachtgever, de aannemer, andere installateurs en de 
chefmonteurs die de dagelijkse gang van zaken op de 
projekten leiden. 
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De erganisatiestruktuur van het bedrijf is weergegeven in 
het organigram. zie bijlage A. Duidelijk zichtbaar is de 
matrixstruktuur met horizontaal de projektleiders, filiaal
leiders en bedrijfsleider en de chef panelenbouw. De 
endersteunende bedrijfsafdelingen zijn vertikaal afgebeeld. 

1.3 Orderverwerking 

De erderverwerking is afhankelijk van 
een werk. Belangrijk in dit verband 
tussen aangenemen en regie-werken. 

de prijsvorming van 
is het enderscheid 

Als er opdracht werdt verstrekt op basis van regie wordt er 
geen prijs afgesproken waarvoor het werk zal worden 
uitgeveerd, maar vindt de fakturering plaats ep basis van 
het aantal bestede montage-uren en de gebruikte materialen. 
Montageuren en materialen worden bijgehouden op weekstaten 
die deer de epdrachtgever veor akkeerd werden ondertekend. 
Op . b~sis van v~ste tarieven ef speciale afspraken worden 
deze weekstaten geprijsd waarna het werk wordt gefaktureerd. 
Regiewerken vormen ca. 30 % van de emzet van T.C.I. 

Bij een aangenemen werk werdt de opdracht verstrekt op basis 
van een aanbieding met de aanneemsom: het bedrag waarveor de 
installateur het -nauwkeurig emschreven- projekt uit wil 
voeren. Om een goede prijs te bepalen meet het werk vooraf 
in detail gekalkuleerd worden. Dit gebeurt ep basis van de 
deer de opdrachtgever verstrekte projektgegevens met e.a. de 
bestektekeningen. Het komt veor dat eerst een ontwerp moet 
worden gemaakt. Hiervoor wordt dan meestal een vergoeding 
afgespreken. 

1.4 Meer- en minderwerk, vervelgopdrachten 

Bij ieder groot aangenomen werk komt meer- ef minderwerk 
voor, hetgeen inhoudt dat -na overleg met de klant- van de 
oorspronkelijke tekeningen wordt afgeweken. Hoewel het in 
veel gevallen om relatief Kleine wijzigingen gaat, kan het 
totale bedrag toch aanzienlijk zijn. In bepaalde gevallen 
zal de klant vragen om een aanbieding met een aanneemsom 
voer de aan te brengen wijziging. Dit houdt in dat de 
betreffende wijziging (bv. een uitbreiding van de 
lichtinstallatie) gekalkuleerd wordt. Als de klant met deze 
prijs akkoord is, zal hij -doorgaans schriftelijk- opdracht 
geven v~~r dit meerwerk. Meer- en minderwerk kan ook 
verrekend worden op basis van regie. 

Bij bepaalde grote bedrijven wordt er jarenlang aan steeds 
nieuwe of te wijzigen installaties gewerkt. Als dit niet 
gebeurt op basis van regie, is hier sprake van 
vervolgopdrachten veelal op basis van "open begroting". In 
dit geval werdt de installatie -meestal door iemand (bv. de 
chefmonteur) ter plaatse- gekalkuleerd volgens de normen van 
de klant. Deze open begroting wordt deor de betreffende 
klant beoordeeld waarna schriftelijk opdracht wordt 
verstrekt. 
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1.5 InstallatiebedriJf en panelenbouw 

T.C.I. bestaat in feite uit twee "bedrijven", het installa
tiebedrijf, verder kortweg I.B. en de produktie-afdeling 
panelenbouw, P.B. 
Oorspronkelijk vond de fabrikage van schakelkasten en 
schakel-/bedieningspanelen (verder aangeduid met het begrip 
"panelen") plaats in de vestiging te Panningen. Hoewel 
kantoor en produktie-afdeling inmiddels op dezelfde lokatie 
zijn ondergebracht, is er in de organisatie nog een vrij 
strikte scheiding: als voor een installatie-projekt een 
paneel moet worden gefabriceerd treedt P.B. op als een 
externe leverancier: er vindt een formele bestelling en 
fakturering plaats. 
P.B; verwerft ook zelfstandig orders, geheel buiten I.B. om. 
Toch is het zo dat de beide bedrijfsonderdelen gebruik maken 
van dezelfde ondersteunende afdelingen: kalkulatie, inkoop, 
fakturering en administratie. 
In hoofdstuk 5 wordt hier uitgebreid op teruggekomen. 
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2. ANALYSE VAN DE INFORMATIESTROOM 

2.1 Inleiding 

Zoals in de inleiding van dit verslag is beschreven, richt 
het onderzoek zich op het verbeteren van de informatiestroom 
bij T.C.I. Uiteraard is het een eerste vereiste om een goed 
inzicht te krijgen in de huidige wijze van informatie-over
dracht. 

Via intervieuws op de afdelingen is de routing van de 
formulieren achterhaald en vastgelegd. Een hulpmiddel 
hierbiJ was het zgn. "kompositorisch schema", verder kortweg 
aangeduid met K.S. 

In dit schema worden schematisch de afdelingen van het 
bedrijf getekend. Van aIle formulieren wordt de routing over 
de afdelingen weergegeven, duidelijk is aangegeven op welke 
afdeling een formulier wordt ingevuld en welke formulieren 
daarbij de benodigde informatie verschaffen. De 
bedrijfsafdelingen worden in par. 2.2 aan de hand van de 
voornaamste taken kort beschreven. 

Ieder formulier bevat een hoeveelheid informatie, onder te 
verdelen in verschillende informatie-items. De informatie
items zijn per formulier vastgelegd. Doordat via het K.S. de 
routing van de formulieren bekend is, ligt daarmee per 
afdeling precies vast, welke informatie met de huidige 
formulierenstroom wordt aangevoerd. De bevindingen van deze 
analyse zijn weergegeven in een reeks van drie 
informatie-matrices. 

De laatste paragraaf laat zien hoe de informatie-items in 
informatiegroepen kunnen worden onderverdeeld. Bij de 
herindeling van taken (hoofdstuk 4) zal het nut van deze 
indeling blijken. 

2.2 Bedrijfsafdelingen 

Binnen het hoofdkantoor van T.C.I. zijn 
afdelingen, met een min of meer afgebakend 
onderscheiden: 

Direktie/Sekretariaat 

de volgende 
takenpakket te 

De scheiding tussen direktie en sekretariaat is m.b.t. de 
behandeling van formulieren nauwelijks aan te gaven. Daarom 
is direktie/sekretariaat als een afdeling opgenomen. De 
uitgaande post (behalve de fakturen) wordt hier uitgetypt, 
eventueel gearchiveerd en ondertekend. AIle binnenkomende 
post wordt, voor dat zij over de afdelingen wordt verdeeld, 
door de direktie ingezien. 

Verkoop/Kalkulatie 
De acquisitie wordt bij T.C.I. vooral gedaan door de 
direktie en de projektleiders. De fase die daarna voIgt, 
namelijk de prijsvorming, is de voornaamste taak van deze 
afdeling. Ook hier geldt dat de scheiding tussen de 
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verkooptaken en kalkulatietaken, nauwelijks 
In het bedrijf wordt verkoop/kalkulatie 
afdeling gezien. 

Inkoop 

is aan te geven. 
dan ook als een 

Deze afdeling doet de materiaalbestellingen voor het hele 
bedrijf inklusief de daarbij behorende administratie. 

Magazijn 
Hoewel het magazijn hierarchisch onder inkoop valt. is het 
logistiek ais een aparte afdeling op te vatten. Hoewel het 
beleid erop gericht is de materialen zoveel mogelijk 
rechtstreeks op de projekten af te leveren, neemt het 
magazijn toch een belangrijke plaats in de totale 
materiaalstroom in. 

Bedrijfsburo I.B. 
Dit is de "thuisbasis" van de uitvoering van het 
installatiebedrijf. Op het bedrijfsburo vindt de 
werkvoorbereiding en planning plaats. Ook de administratie 
van de projekten. vanaf het moment dat de eerste opdracht is 
verleend. vindt hier plaats. Verder worden hier de 
produktiegegevens gekontroleerd. 

Bedrijfsburo P.B. 
In grote lijnen heeft dit bedrijfsburo dezeIfde taak v~~r 
panelenbouw als het bedrijfsburo I.B. voor het installatie
bedrijf. 

Tekenkamer 
De tekenkamer voorziet kalkulatie en uitvoering van het 
benodigde tekenwerk, zoals ontwerpen en revisietekeningen. 

Faktureerafdeling 
Hier wordt de fakturering verzorgd van aIle projekten m.b.v. 
een faktureermachine. - Vdor de fakturering van de aangenomen 
werken'wordt regelmatig kontakt opgenomen met het bedrijfs
buro. 

Administratie 
Hier worden de produktiegegevens verwerkt t.b.v de loon- en 
werkenadministratie en het grootboek. Hiertoe wordt de 
informatie "verponst" en vervolgens op een externe computer 
verwerkt. 

In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid op de taakverdeling over de 
afdelingen teruggekomen. 

2.3 Formulierenstroom 

Aan de hand van intervieuws op de afdelingen is achterhaald 
welke formulieren in gebruik zijn en hoe de routing ervan 
is. De formulieren zijn, voor zover dit nog nodig was, 
benoemd. Tevens is ieder formulier aangeduid met een 
tweeletterige kode, daar waar het een concept-formulier 
betreft vooraf gegaan door de letter C. Bijiage B bevat een 
lijst van formulieren die op dit moment in gebruik zijn. 

8 



Om. de formulierenstroom eerst in hoofdlijnen, en daarna meer 
in detail uit te kunnen werken, is van aIle formulieren een 
schatting gemaakt van het aantal exemplaren per jaar. In het 
blokdiagram, bijlage C, is dit weergegeven. 

Op grond van de geschatte aantallen is een -vrij 
willekeurige- grens getrokken tussen een primaire- en een 
secundaire informatiestroom. In het K.S. is deze scheiding 
ook gebruikt. 

2.4 Het kompositorisch schema 

De formele informatiestroom is weergegeven in een 
kompositorisch schema (K.S.). Dit schema geeft inzicht in: 

- de plaats waar de informatie ontstaat 
- de benodigde voorgaande informatie 
- de weg die de informatie voIgt 
- de plaats waar de informatie heengaat 
- de soort informatie (schriftelijk of mondeling) 
- de soort gebruikte formulieren 
- het aantal formulieren per soort 
- de weg die de formulieren volgen 
- eventuele administratieve bewerkingen 

Bijlage D bevat een overzicht van de symbolen en regels die 
bij het tekenen van het K.S. worden toegepast. 

De informatiestroom van de bestaande situatie is weergegeven 
in bijlage E: "K.S. Bestaande situatie". Hier voIgt een 
fasegewijze toelichting op de belangrijkste procedures. 

Orderadministratie 

De aanvraag tot offerte komt met de projektgegevens binnen 
bij direktie/sekretariaat. De aanvraag wordt gemeld bij 
het Buro voor Vakbelangen, Limburg (B.V.L). In bijlage K 
wordt de doelstelling van B.V.L., onder de titel "rekenver
goeding", toegelicht. 
Op verkoop/kalkulatie worden de gegevens beoordeeld. 
Indien er nog een ontwerp gemaakt moet worden, wordt 
eventueel kontakt opgenomen met de tekenkamer. Vervolgens 
wordt het werk gekalkuleerd, hetgeen resulteert in een 
conceptaanbieding. 

Op direktie/sekretariaat wordt op basis van het 
rekapitulatie-formulier de aanneemsom vastgesteld waarmee de 
aanbieding moet worden gekompleteerd. De aanbieding wordt 
verzonden en het pakket "projektformulieren" wordt 
opgeborgen op verkoop/kalkulatie. 

Als de opdracht binnenkomt, worden de voorkalkulatie
gegevensformulieren geschreven, hetgeen voor het grootste 
gedeelte neerkomt op het overschrijven van gegevens uit de 
kakulatie. Via direktie/sekretariaat, waar formeel de 
projektleider wordt benoemd, gaan de formulieren van de 
I.B.-werken nu naar bedrijfsburo r.B. Betreft het P.B.-werk, 
dan gaan de gegevens door naar bedriJfsburo P.B. 
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Veel komplexer verloopt de hier genoemde procedure voor een 
gekombineerd I.B.- + P.B.-projekt. In hoofdstuk 5 zal dit 
uitvoerig worden toegelicht. 

Het bedrijfsburo stelt met het pakket projektformulieren de 
projektmap. de projektleidersmap en de chefmonteursmap 
samen. Werkvoorbereiding en uitvoering van het projekt 
hebben hiermee aIle benodigde informatie. 
Door verspreiding van kopieen van VG, AA, AB. OP, en KO 
krijgen de afdelingen inkoop, faktureerafdeling en 
administratie informatie over het nieuwe projekt. 

Niet in het KS aangegeven. maar weI van wezenliJk belang is 
de administratie van vervolgopdrachten en meer-/minderwerk. 
De exacte routing van de formulieren is niet weer te geven 
aangezien hier per klant grote verschillen bestaan. Op het 
bedrijfsburo worden de aanbiedingen opgesteld aan de hand 
van de kalkulaties die gemaakt wbrden dbor de 
werkvoorbereider, projektleider, kalkulator of chefmonteur. 
Op . h~t projektgegevensformulier worden aanbiedingen en 
opdrachten geregistreerd. Als het meer-/minderwerk op basis 
van regie wordt verrekend. worden ook de bijbehorende 
weekstaten op dit formulier bijgehouden. 

Door bepaalde klanten 
bijzonderheden omtrent de 
gereedmeldingen. Dit soort 
in het schema opgenomen. 

wordt informatie gevraagd over 
uitvoering, zoals weekrapporten en 
formulieren is onder de noemer FF 

Werkvoorbereiding en uitvoering 

De werkvoorbereiding begint formeel met de projekt
overdracht, een gesprek tussen kalkulator, werkvoorbereider 
en projektleider, waarin de kalkulator zijn verworven kennis 
omtrent het projekt overdraagt. Vervolgens worden 
plann~ngen. werkmethodes en toe te passen materialen 
bepa~ld. Met de tekenkamer worden afspraken gemaakt over het 
tekenwerk. Meestal wordt aan een projekt een vaste tekenaar 
toegewezenj bij grote proJekten werkt deze vaak op lokatie. 
Werkvoorbereiding, tekenwerk en uitvoering gebeuren onder 
direkt toezicht van de projektleider. 

Vooral bij de grotere projekten bestaat de administratie van 
de uitvoering voor een groot deel uit kalkulaties, 
aanbiedingen en opdrachten van meer-/minderwerken. Deze 
administratie vindt gespreid plaats over uitvoering en 
bedrijfsburo. 
Bij aIle projekten vindt een zorgvuldige registratie plaats 
van montage- en reisuren. Deze worden individueel bijgehouden 
in de werkboekjes van de monteurs en op het formulier LW. 
Deze gegevens worden wekelijks overgenomen op de loonstaten. 
Als op basis van regie is gewerkt. worden deze gegevens ook 
overgenomen op de weekstaten waarop tevens de gebruikte 
materialen en een omschrijving van het werk worden vermeld. 
Deze weekstaten worden door de klant voor akkoord 
ondertekend. waarna de verdere administratieve verwerking 
plaatsvindt. 
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Voor grote projekten vindt een voortgangskontrole plaats. 
Het werk is hiertoe onderverdeeld in deelwerkzaamheden, 
aangeduid met een kode. Iedere week wordt het "percentage 
gereed" per kode via de produktiestaat aan het bedrijfsburo 
doorgegeven. Verdere verwerking vindt plaats op 
administratie. 

Materialenvoorziening 

AIle voor de uitvoering benodigde materialen worden door de 
afdeling inkoop besteld bij leveranciers of het magazijn. De 
bestelbonnen, die worden geschreven door bv. de 
werkvoorbereider of chefmonteur, gaan naar de afdeling 
inkoop. Hier wordt, eventueel in overleg met de uitvoering. 
bekeken bij welke leverancier bestel~ wordt en of er 
kombinatie-orders mogelijk zijn. Als dit zo is, zal er op 
het magaziJnnummer worden besteld. Ook kan het zijn dat er 
uit magazijnvoorraad wordt geleverd en uiteraard is ook een 
kombinatie hiervan mogelijk. 

Behalve via bestelbonnen, komen er ook bestellingen binnen 
voor de magazijnvoorraad. Als de minimumvoorraad wordt 
bereikt, wordt het bestelkaartje dat bij het betreffende 
materiaal hangt, naar inkoop gestuurd. 

Meestal worden de materialen per telex besteld. Het 
materiaal kan aan het magazijn of bij het projekt worden 
afgeleverd. Als al het materiaal rechtstreeks wordt 
afgeleverd, wordt de witte bestelbon direkt naar het projekt 
gestuurd. In het andere geval gaat deze bon als afleverbon 
met het materiaal mee. 

Bestelbonnen van regiewerken worden, evenals de materialsn 
op de weekstaten, op de afdeling inkoop geprijsd. Daarna 
gaan deze formulieren naar de faktureerafdeling. 
Als de material en op het magazijnnummer worden basteld, of 
uit magazijnvoorraad worden geleverd, worden zij in het 
magazijn "verbond" ten einda de kosten arvan op het 
projektnummer te boeken. Fakturen worden gekontroleerd met 
de bestelling. Indien zij een bepaald bedrag te boven gaan 
vindt aen tweede kontrole op het badrijfsburo plaats door de 
projektleider. Fakturen betreffende regiewerken worden 
verbond. 

Administratie 

Hoewel in dezelfde ruimte ondergebracht, 
afdeling toch strikt gescheiden van de 
stratie waar de grootboek-' werken-, 
loonadministratie worden gedaan. 

is de faktureer
afdeling admini
crediteuren- en 

De fakturering van de aangenomen werken vindt plaats in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsburo, waar op basiS van 
de gemaakte Kosten op en het percentage gereed van een 
projekt wordt bepaald wanneer er tot fakturering kan worden 
overgegaan. Tevens worden hier de bij de faktuur benodigde 
formulieren FF verzorgd. 
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Op . de faktureerafdeling worden de weekstaten van de 
regiewerken verder uitgerekend. Tevens worden de bijbe
horende bestelbonnen opgezocht. 
De fakturen worden vervaardigd op een faktureermachine. Twee 
witte exemplaren gaan met de bijbehorende formulieren naar 
de klant. Een gele kopie wordt op nummer, en een blauwe kopie 
wordt, na invoering op administratie, op alfabet opgeborgen. 

De fakturering van een gekombineerd I.B./P.B.-projekt 
verloopt aanzienlijk gekompliceerder dan hier beschreven. 
Dit wordt in hoofdstuk 5 uitvoerig behandeld. 

In het K.S. is aangegeven welke formulieren worden 
"verponst" op administratie. De informatie wordt extern 
verwerkt per periode van vier weken. Het overzicht "voort
gangskontrole" wordt eens in de twee weken geproduceerd. 
Op het bedrijfsburo I.B. wordt t.b.v. P.B. wekelijks m.b.v. 
een P.C. (personal computer) een "urenlijst" vervaardigd. In 
hoofdstuk 3 wordt hier op teruggekomen. 

2.5 De informatiematrices 

Het doel van de informatiematrices is te laten zien, welke 
informatie-items op de afdelingen ter beschikking zijn en op 
welke afdelingen een bepaald item ontstaat. Vanwege de 
complexe situatie bij T.C.I. met ca. 120 items is gebruik 
gemaakt van drie matrices, zie bijlage F. De gebruikte 
symbolen worden verklaard in bijlage F4. 

Matrix 1 (bijlage F1) 

Matrix 1 is direkt afgeleid uit het K.S. Te zien is welke 
formulieren (vertikaal uitgezet) door welke funk ties 
(afdelingen en derden) worden gebruikt. De betekenis van de 
in deze matrix gebruikte symbolen, voIgt uit bijlage F4. Uit 
deze matrix blijkt nogmaals de grillige routing van de 
formulieren over de afdelingen. 

Matrix 2 (bijlage F2) 

In deze matrix is voor aIle formulieren (vertikaal uitgezet) 
per formulier te zien welke informatie-items het formulier 
bevat. Tevens is te zien of het om "nieuwe" informatie (0) 
gaat, of om gekopieerde informatie (x). 
Doordat de items en de formulieren -zo goed mogelijk- op 
tijdsvolgorde zijn geplaatst, ontstaat het beeld met 
diagonaal van linksboven naar rechtsonder het ontstaan van 
de informatie rond een projekt. 

Matrix 3 (Bijlage F3) 

In deze matrix zijn vertikaal weer de items en horizontaal 
de afdelingen uitgezet. De matrix laat zien op welke 
afdelingen de informatie-items komen. Duidelijk is dat veel 
items op meerdere afdelingen ter beschikking zijn. Nadere 
bestudering van deze items Ieert, dat dit in veel gevallen 
samenhangt met het feit dat een afzonderlijke aktiviteit in 
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een aantal gevallen op meerdere afdelingen plaatsvindt. 

2.6 Informatiegroepen 

Het is duidelijk dat een totaal van 120 informatie-items 
nauwelijks meer is te overzien. Derhalve is gezocht naar een 
onderlinge samenhang op basis waarvan de informatie in 
groepen onderverdeeld kan worden. 
Allerlei criteria voor het maken van indelingen zijn 
denkbaar, in de meeste gevallen blijkt echter een groep 
items over te blijven die op logische gronden moeilijk is 
in te delen. 
Uiteindelijk is een goed bruikbare indeling verkregen door 
de items als voIgt in te delen: 

1. algemene informatie m.b.t. projekten 
2. specifieke informatie m.b.t. projekten voor uitvoering 
3. specifieke informatie m.b.t. projekten na uitvoering 
4. informatie m.b.t. de materialenvoorziening 
5. projektonafhankelijke informatie 

Onder specifieke informatie wordt hier verstaan 
gedetailleerde veelal getalsmatige informatie. De algemene 
informatie is vooral van belang voor de kommunikatie met de 
klant. In informatiematrix 2, bijlage F2, is de informatie
groepen indeling in kleur aangegeven. 
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3. KNELPUNTEN IN DE INFDRMATIESTROOM 

3.1 Inleiding 

Bij de analyse van de informatiestroom zijn een aantal 
knelpunten duidelijk naar voren gekomen. De formulierenstroom 
is op sommige punten zo ingewikkeld. dat vele gesprekken 
nodig waren om de exakte procedures te achterhalen, 
mede doordat de achtergronden ervan door veel mensen in het 
bedrijf niet worden begrepen. In sommige gevallen bleken de 
procedures zelfs niet eenduidig vast te liggen. 
In par 3.2 worden de belangrijkste knelpunten in de informa
tiestroom omschreven. Vervolgens wordt in par. 3.3 aangegeven 
hoe in de volgende hoofdstukken de diverse knelpunten 
aangepakt zullen worden. 

3.2 Knelpunten in de informatiestroom 

1. De standaard 
tussen P.B. en 
Daardoor worden 
als nadeel dat 
een grote kans 

procedures voor de informatie-uitwisseling 
I.B. zijn omslachtig en werken vertragend. 

zij in veel gevallen niet gevolgd. Dit heeft 
er geen eenduidigheid meer is met daardoor 
op misverstanden. 

2. De routing van kalkulaties, aanbiedingen en opdrachten 
verloopt bij vervolgopdrachten geheel anders dan bij de 
eerste opdracht. In vee I gevallen komt verkoop/kalkulatie er 
niet meer aan te pas. De kalkulatie wordt dan gemaakt door 
werkvoorbereider, projektleider of chefmonteur. De 
aanbieding wordt op het bedrijfsburo gekompleteerd. Na 
opdracht wordt het voorkalkulatiegegevensformulier voor meer
en minderwerk op het bedrijfsburo geschreven. 

3. In veel gevallen wordt geen echte kostprijskalkulatie 
gemaakt. In de eerste plaats is dit het geval wanneer 
opdracht verleend wordt op basis van een open begroting. Ook 
wordt de kalkulatie niet altijd met de strikt netto 
materiaalprijzen uitgerekend. 

4. De bestel-/afleverbon is met ca. 40.000 exemplaren per 
jaar, het meest gebruikte formulier. 
De routing van de bon is voor aangenomen werken anders dan 
voor regiewerken. Ook is de routing bij levering door de 
Ieverancier weer anders dan bij levering door het magazijn. 
Naast het gebruik als bestelbon wordt de bestel
/afleveringsbon ook gebruikt: 

- voor het verbonnen van fakturen bij regiewerken en 
overboekingen. 

- voor bestellen van tekenwerk door P.B. bij de tekenkamer 
- als afleveringsbon door P.B. voor gerede produkten 
- als retourbon bij ongebruikte materialen 
- voor de bestelling van panelen door I.B. bij P.B. 
- als week staat door P.B. bij kleinere karweien 

5. De loon-, 
gekompliceerde 
weekstaten erg 

~, 

week- en produktiestaten hebben een erg 
routing, hetgeen zeker voor loon- en 

bezwaarlijk is gezien de grote aantallen die 
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verwerkt moeten worden. De routing van de loonstaten is niet 
eenduidig vanwege het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 
loonstaten van aangenomen- en regiewerken en loonstaten van 
ingeleend personeel. De weekstaat wordt soms gebruikt voor 
de interne fakturering door P.B. aan I.B. hetgeen een 
afwijking van de standaard routing betekent. 
De produktiestaat wordt maar liefst driemaal overgeschreven: 
eenmaal aan de hand van een moederstaat op het projekt. 
vervolgens op het bedriJfsburo op een moederstaat, en 
tenslotte nog eens op administratie. 

6. De invoer van gegevens t.b.v. de nakalkulatie verloopt 
vrij komplex. De gegevens worden eerst overgenomen op 
ponskoncepten alvorens zij worden verponst. Doordat de 
produktiegegevens daarna extern worden verwerkt komen de 
nakalkulatiegegevens laat ter beschikking. Behalve dat het 
hierdoor welhaast onmogelijk 'is om de uitvoering o~ basis 
van de nakalkulatie bij te sturen. betekent dit dat de 
fakturering op basis van deze gegevens ook later plaatsvindt 
dan zou kunnen. met als gevolg een aanzienliJk renteverlies. 
Een ander gevolg van de externe verwerking van gegevens is 
de aparte nakalkulatie (UP) voor panelenbouw en de 
winstprognose (WP) die als aanvulling op de standaard
nakalkulatiegegevens op het bedrijfsburo worden gemaakt. 
Ook de direktie-overzichten worden "handmatig" uit de 
nakalkulatiegevens berekend, hetgeen een tijdrovende zaak 
is. Oit houdt ook in dat de direktie niet aIle overzichten 
krijgt die zij graag zou zien. 

3.3 Oplossing van de knelpunten 

In de volgende hoofdstukken 
genoemde knelpunten behandeld. 
overzicht van de aanpak. 

wordt de oplossing van de 
Hier voIgt in het kort een 

Knelpunt 1 is een gevolg van het feit dat P.B. ala een 
externe leverancier wordt gezien. Dit betekent dat er intern 
formeel besteld en gefaktureerd wordt hetgeen. vooral biJ 
regiewerk; een uitgebreide formulierenstreom met zich 
meebrengt. In hoofdstuk 5 wordt dit verder uitgewerkt. 

Knelpunten 2 en 5 zijn veoral sen gevolg van de huidige 
taakverdeling over de afdelingen. In hoofdstuk 4 is 
beschreven hoe ep basis van de informatiegroepen-indeling 
een voor de informatiestroem efficientere taakverdeling kan 
worden bepaald. 

Knelpunt 6 is een gevolg van de externe batch-gewijze 
verwerking van de produktiegegevens. In heofdstuk 6 is 
beschreven hoe integrale automatiaering dit knelpunt kan 
elimineren. Tevens blijkt dan dat oek de knelpunten 3 
(kostprijskalkulatie) en 4 (veor wat betreft de routing van 
de bestel-/afleverbon) zijn op te lossen. 
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4. ANALYSE EN HEAVEADELING VAN TAKEN 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is bij de behandeling van de belangrijkste 
knelpunten in de informatiestroom reeds vermeld dat de 
komplexe routing van de formulieren onder andere wordt 
veroorzaakt door de taakverdeling. 
Toch is deze konstatering niet aIleen de reden geweest tot 
een analyse van de taken. Voor het verbeteren van de huidige 
formulierenstroom is het van groot belang om inzicht te 
hebben in de informatie-behoefte per afdeling. Om deze vast 
te stellen is het echter noodzakelijk, goed het takenpakket 
van de afde1ingen te kennen. Maar zoals reeds is opgemerkt, 
is de taakverdeling zelf oorzaak van een aantal knelpunten. 

Hier is een v~c~euze cirkel ontstaan, die a1s voIgt is 
doorbroken: 
Aan de hand, van intervieuws op de afdelingen is een analyse 
gemaakt van taken (par. 4.2). Vervolgens is de informatie
behoefte van deze taken vastgelegd (par. 4.3). 
Door de taken met overeenkomende informatiebehoefte bij 
elkaar te groeperen, is een nieuwe taakverdeling opgesteld 
met een aanzienlijk beperkter informatiebehoefte per 
afdeling (par. 4.4). Oeze nieuwe taakverdeling vormt mede 
de basis voor de nieuwe informatiestroom zoals die in de 
hoofdstukken 7 en 8 wordt gepresenteerd. 

4.2 Analyse van taken 

Het is belangrijk om bij deze takenanalyse zoveel mogelijk 
los te komen van de huidige taakverdeling. Daarom is gekozen 
voor een indeling in taakgroepen die 105 staat van de 
huidige afdelingen. 
Er is een onderscheid gemaakt tussen algemene en 
projektgerichte taken. De algemene taken zijn onderverdeeld 
in kadertaken en afdelingstaken. De projektgerichte taken 
zijn onderverdeeld naar uitvoeringsfase. Zo ontstaan de 
volgende taakgroepen: 

1. algemene kadertaken 
2. algemene afdelingstaken 
3. voorkalkulatie 
4. werkvoorbereiding 
5. tekenwerkvoorziening 
6. materialenvoorziening 
7. verwerking produ~tiegegevens 

De analyse is weergegeven in bijlage G. Tevens is de 
verdeling van de taken over de afdelingen in de bestaande 
situatie vermeld. Ter vereenvoudiging is hier geen 
onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsburo's I.B. en P.B. De 
volgende afkortingen zijn gebruikt: 
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ds direktie/sekretariaat 
vk verkoop/kalkulatie 
bb bedrijfsburo 
in inkoop 
rna magazijn 
fa faktureerafdeling 
ad administratie 

4.3 Informatiebehoefte 

Om een zo eenvoudig mogelijke formulierenstroom te 
ontwerpen, moeten taken met eenovereenkomstige informatie
behoefte gegroepeerd worden tot afdelingen. Derhalve ligt 
het voor de hand om de informatiebehoefte van de nu 
vastgelegde taken uit te drukken in de in hoofdstuk 2 
gedefinieerde items. Dit)s echter moeilijk om de volgende 
redenen: 

1. Het is zeer moeilijk om de voor een taak benodigde 
informatie-items exact vast te stellen vanwege het 
feit dat er nogal wat taken zijn die van geval tot 
geval een totaal andere inhoud kunnen hebben. 

2. Er kleeft een groot praktisch bezwaar aan de genoemde 
werkwijze waar in feite 40 taken tegen 120 items 
uitgezet moeten worden. De methode is zo gedetailleerd 
dat er niet meer mee te werken is. 

Om deze problemen te ondervangen is ervoor gekozen de 
informatiebehoefte uit te drukken in de informatiegroepen. 
Hiertoe is per taak aangegeven uit welke informatiegroep(en) 
informatie nodig is. Dit is weergegeven in de derde kolom 
van de tabel bijlage G. Het blijkt dat de meerderheid van 
de taken haar informatie uit slechts een groep betrekt. 

4.4 Hergroepering van de taken 

Door de taken met een specifieke informatie-behoefte vol gens 
de informatiegroepen in te delen, ontstaat een voor de 
informatiestroom ideale taakverdeling. 
Op basis van deze verdeling worden vervolgens de taken met 
een gemengde informatiebehoefte ingedeeld. Criterium hierbij 
is steeds het zo eenvoudig mogelijk houden van de 
informatiestroom. 
De taakgroep met de technische informatie-behoefte is 
gesplitst in twee afdelingen: een afdeling voorkalkulatie 
en een afdeling uitvoering met daaronder ook werkvoor
bereiding en tekenwerkvoorziening. Deze scheiding is 
aangebracht om het normstellende karakter van een 
afzonderlijke kalkulatieafdeling te handhaven. 

De kombinatie uitvoering, werkvoorbereiding en tekenkamer 
korrespondeert goed met de huidige situatie, waarin de 
werkvoorbereiders en tekenaars direkt door de projektleider 
worden geinstrueerd. 

De nu afgeleide taakgroepen hebben een veel specialistischer 
karakter dan de huidige. Om verwarring te voorkomen hebben 
aIle gewijzigde afdelingen een nieuwe benaming ~!kregen. 
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t II1II 
I ~~ voIgt een beknopte beschrijving van de nieuwe 

delingen, met de afkorting die is gebruikt in de tabel, 
bijlage G. In deze tabel is het preciese taKenpakket van de 
nieuwe afdelingen weergegeven. 

Projektadministratie, PA 
In principe verzorgt deze afdeling de volledige 
administratie van de projekten, van aanvraag tot faktuur. 
De informatie waar op deze afdeling mee wordt gewerkt is 
vrij algemeen van aard. Dit in tegenstelling tot de hierna 
beschreven afdelingen waar met veel meer specifieke en 
gedetailleerde informatie wordt gewerkt. 

Uitvoering (incl. werkvoorbereiding en tekenkamer) 
De taken van deze afdeling zijn sterk gericht op de 
uitvoering van de projekten. Het doel van deze afdeling is 
de uitvoering te voorzien van aIle benodigde technische 
informatie, personeel en materieel. 

Materialenvoorziening. MV 
Het is de taak van deze afde1ing om de uitvoering tijdig en 
tegen zo gering mogeliJke kosten, van de juiste materialen 
te voorzien. Hiertoe wordt ook beschikt over een magazijn. 

Voorkalkulatie, VK 
Deze afdeling begroot de verwachte 
van aIle projekten in aanvraag. 
prijsbepaling en de normstelling aan 

Rekenafdeling, RA 

Kosten en montage-uren 
Dit gebeurt t.b.v. de 
de uitvo8ring. 

Hier worden de produktiegegevens (montage-uren. materiaa1-
kosten, percentage gereed. etc.) verwerkt t.b.v. de 100n- en 
werkenadministratie en de boekhouding. 
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5. ANALYSE EN WIJZIGING PROCEDURES P.B. 

5.1 Inleiding 

Bij de analyse van de informatiestroom is al gebleken, dat 
er binnen T.C.I. twee bedrijfsburo's zijn: bedrijfsburo 
I.B. en bedrijfsburo P.B. Hieruit blijkt al dat P.B. een vrij 
zelfstandige eenheid is. Mogelijk heeft dit te maken met de 
tijd dat I.S. en P.S. geografisch gescheiden waren. In feite 
is bedrijfsburo P.S. tevens de afdeling "verkoop P.S.". De 
bedrijfsleider P.S. houdt zich namelijk intensief bezig met 
de acquisitie voor zijn afdeling. De kalkulaties worden 
echter voor het overgrote deel gedaan door de afdeling 
verkoop/kalkulatie. 

Hieruit bliJkt de huidige tweeslachtige benadering. Aan de 
ene kant wordt P.S. gezien als een zelfstandig bedrijf 
("profit-centre") dat in en aantal gevallen als externe 
leverancier optreedt voor I.S. en aan de andere kant worden 
kalkulatie, inkoop, fakturering en administratie van P.S. 
zoveel mogelijk geintegreerd. 

Nu vormt deze benadering geen probleem bij de projekten met 
uitsluitend werk v~~r P.S. of voor I.S. 
Veel moeilijker wordt het bij de gekombineerde werken, in de 
meeste gevallen een installatie-projekt met een of meerdere 
panelen. "Officieel" zijn de te volgen procedures nu alsof 
P.S. een externe leverancier is. De bijbehorende formele 
routing van de formulieren wordt beschreven in par. 5.2. 
Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen hierop 
aangegeven, par. 5.3. Het doel van deze beschrijving is te 
laten zien tot welke komplikaties de huidige benadering 
leidt. In de praktijk blijkt deze procedure namelijk zo 
omslachtig te zijn dat zij in vele gevallen niet wordt 
gevolgd (met een grote kans op misverstanden). 

In par. 5.4 wordt vervolgens beschreven hoe dit knelpunt in 
de informatiestroom is op te lossen, terwijl het toch 
mogelijk blijft om het resultaat van P.S. als profit-centre 
afzonderlijk zichtbaar te maken. 

5.2 Standaard routing P.S. 

Met behulp van het K.S. wordt de routing van de formulieren 
gevolgd, zoals die in principe in de huidige benadering 
van P.S. als externe leverancier, zou moeten zijn. 

De aanvraag met de projektgegevens komt binnen op 
verkoop/kalkulatie. Er vindt een beoordeling plaats; er kan 
sprake zijn van een P.S.-projekt, een I.S.-projekt, een 
P.S.-projekt met een I.S.-deel of een I.S.-projekt met een 
P.S.-deel. De laatste mogelijkheid zal verder worden 
gevolgd. 

De projektgegevens voor 
gescheiden en krijgen 
P.S.-aanbiedingsnummer. 

de twee bedrijfsonderdelen worden 
een I.S.- respektievelijk een 

Seide delen worden apart gekalku-
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leerd en opgeslagen. In 
paneel extern een offerte 
nu een prijs opgenomen 
aanneemsom P.B. 

sommige gevallen wordt voor het 
aangevraagd. Voor het paneel wordt 
in de kalkulatie van I.B., de 

Als het werk opdracht wordt, schrijft verkoop/kalkulatie het 
voorkalkulatiegegevensformulier-I.B. De projektleider krijgt 
op het bedrijfsburo de projektleidersmap en kan het paneel 
bestellen d.m.v. een bestelbon gericht aan de afdeling 
inkoop. Na overleg met de projektleider bestelt inkoop het 
paneel in- of extern. Bij interne bestelling gaat een 
interne opdrachtbon (IO) naar verkoop/kalkulatie. Hier 
worden nu de voorkalkulatiegegevens-P.B. geschreven. Dit 
formulier gaat met de projektgegevens naar P.B. waar het 
paneel nu geproduceerd kan worden. 

Als het paneel gereed is, wordt het op het projekt 
afgeleverd. Hierbij moet de pakbon worden afgetekend door de 
opdrachtgever, in de praktijk zal dit meestal de chefmonteur 
zijn. 

De fakturering van het projekt verloopt ais voIgt: 
Aan de hand van een kopie van de pakbon schrijft de 
faktureerafdeling de interne faktuur, waarvan tenminste een 
exemplaar wordt opgeborgen. De originele faktuur gaat naar 
inkoop en wordt daar vergeleken met de bestelling. Daarna 
voIgt eventueel een tweede kontrole op het bedrijfsburo door 
de projektieider (fakturen van meer dan Fl. 1000,-). waarna 
de fakturen naar administratie gaan om te worden geboekt. 

Bij regiewerken (of meerwerken op regiebasis) verloopt de 
fakturering via weekstaten die door de opdrachtgever moeten 
worden afgetekend. Gevolgd wordt hier het geval dat zowel 
P.B. ais I.B. het werk in regie uitvoeren. 

Door P.B. worden de gebruikte materialen en de bestede 
uren geschreven op weekstaten. De weekstaat moet door de 
opdrachtgever, bv. de projektieider, worden afgetekend. De 
faktureerafdeling maakt van iedere weekstaat een interne 
faktuur. De interne faktuur komt via inkoop bij de 
projektleider of werkvoorbereider die de gegevens overneemt 
op een week staat die vervolgens door de klant wordt 
getekend. Daarna gaat de weekstaat -via bedrijfsburo- naar 
de faktureerafdeling waar er een externe faktuur van wordt 
gemaakt. 

5.3 Afwijkingen van de standaard routing P.B. 

Het grootste bezwaar van de huidige gang van zaken is weI, 
dat er geen eenduidige routing bestaat. De hieronder 
beschreven afwiJkingen van de standaard routing doen zich 
vaak veor, maar vaak eok niet: 

- Veelal wordt er in de kalku1atie-fase a1 van uitgegaan 
dat het werk aan P.B. werdt gegund. Zodra de opdracht voer 
het projekt binnenkomt, wordt dan oek direkt het 
veorkalkulatiegegevensformulier P.B. geschreven. Dit 
betekent dat de interne bestelprocedure via inkoop wordt 
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overgeslagen. 

De projektgegevens van P.B. worden meestal bij die van 
I.B. opgeborgen. Het gevolg hiervan is dat zij in een later 
stadium in de projektgegevens van I.B. moeten worden terug
gezocht. 

De interne fakturen gaan niet, zoals voor fakturen van 
leveranciers gebruikelijk is, via inkoop. Een exemplaar van 
de interne faktuur gaat rechtstreeks naar administratie en 
wordt daar zonder enige kontrole geboekt. Een tweede 
exemplaar gaat naar het bedrijfsburo ter kontrole. 

5.4 Oplossing van het knelpunt 

Bij de vaststelling van een nieuwe procedure voor de 
formulierenstroom rond de P.B. projekten staat voorop dat 
het resultaat van aIle P.B.-werken afzonderlijk. zichtbaar 
blijft. 
Nu is ook de tekenkamer een profit-centre, toch zien we 
hier niet het intern bestellen en faktureren van tekenwerk 
voor I.B. en P.B. Het afzonderlijke resultaat van de 
tekenkamer wordt zichtbaar, doordat de begrote en 
gerealiseerde tekenkosten voor ieder projekt afzonderlijk 
in de nakalkulatie komen. 
Voor profit-centre "tekenkamer" wordt dus geen apart 
projektnummer gemaakt, het tekenwerk vormt een onderdeel van 
het totale projekt. Het kan zelfs voorkomen dat een projekt 
uitsluitend uit tekenwerk bestaat, hoofd tekenkamer kan in 
een dergelijk geval als "projektleider" naar buiten treden. 

Als we nu P.B. administratief net zo zien als de tekenkamer, 
kunnen de procedures veel eenvoudiger worden. Als bovendien 
de bedrijfsleider P.B. wordt beschouwd als een projektleider 
dan kan bedrijfsburo P.B. samengevoegd worden met 
bedrijfsburo I.B. 

We volgen nu 
projekt. maar 
visie. 

nogmaals de procedure voor een gekombineerd 
nu vanuit de hierboven omschreven, nieuwe 

De binnenkomende aanvraag krijgt een aanbiedingsnummer. Het 
werk wordt gekalkuleerd. Op het rekapitulatie-formulier 
worden de geraamde Kosten voor I.B., P.B. en tekenkamer 
apart opgevoerd. 

Als het werk opdracht wordt. bepaalt de direktie op grond 
van het rekapitulatieformulier, wie als projektleider op zal 
treden. Indien het P.B.-werk overheersend is, zal dit de 
bedrijfsleider P.B. zijn. Hier wordt het geval gevolgd dat 
het installatiewerk de hoofdmoot vormt en dus een 
prejektleider I.B. de leiding krijgt over het gehele 
projekt. 

De projektleider neemt mendeling kontakt op met de 
bedrijfsleider P.B. en overhandigt hem de betreffende 
projektgegevens. Zeals hoofd tekenkamer verantweordelijk is 
veer het tijdig leveren van het tekenwerk,_~5 bedrijfsleider 
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P.B. verantwoordelijk voor het tijdig leveren van het 
paneel. Net zoals de tekenkamer moet ook P.B. het werk 
realiseren binnen de begrote uren en kosten. Deze worden in 
de nakalkulatie apart opgevoerd. Hierdoor is een interne 
fakturering niet nodig. 

De invoering van de hier beschreven herziene P.B.-procedure 
heeft gevolgen voor 
nakalkulatiegegevens worden 
hierop worden teruggekomen. 

o. a . dew i j z e w a a r op de 
weergegeven. In hoofdstuk 8 zal 
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6. AUTOMATISEAING 

6.1 Inleiding 

Door het invoeren van de efficientere taakverdeling en de 
wijziging van de informatiestroom rond de PB-projekten is al 
een veel meer "gestroomlijnde" informatiestroom mogelijk. 

Een terugblik op de knelpunten geeft echter te zien dat met 
deze verbeteringen, aIle problemen nog niet zijn opgelost: 

- Nog altijd is het maken van kalkulaties, met de vele 
wijzigingen die weer doorwerken in de rekapitulaties,een 
tijdrovende zaak. In vele gevallen wordt zelfs geen 
echte kostprijskalkulatie gemaakt. Dit probleem heeft 
al geleid tot de aanschaf van een p.e. met een kalkula
tieprogramma. 

- Het "verbonnen" van fakturen en t.b.v. overboekingen 
blijft bestaan. 

- De nakalkulatiegegevens komen nog altijd laat ter 
~eschikking. Hierdoor gaan ook de fakturen later weg dan 
wanneer up-to-date informatie ter besohikking zou zijn. 

- Het huidige systeem is niet ingericht op het versohaffen 
van goede management-informatie. 

Een nadere besohouwing van de taken laat zien dat er op 
diverse afdelingen veel eenvoudig maar tijdrovend admini
stratief werk wordt gedaan. 

Voorbeelden van taken die in meer of mindere mate zijn te 
automatiseren, zijn: 

- plannen van monteurs en gereedschappen 
kontroleren van reisafstanden van monteurs 
uitrekenen van kalkulaties en rekapitulaties 
invullen van voorkalkulatiegegevensformulieren 
verspreiden van informatie m.b.t. een nieuwe opdracht 
bijhouden en verspreiden van materiaalprijslijsten 
voorraadregistratie magazijn 
materiaalbestellingen bij leveranoiers 
verbonnen van fakturen van leveranciers 
registreren van aanbiedingen, opdrachten, en weekstaten 
overboekingen van materialen 
kontroleren van loon- en weekstaten 
prijzen van weekstaten en bestelbonnen 
bepalen van betalingstermijnen van aangenomen werken 
opstellen van weekrapporten en procentenverdeelstaten 
opstellen van concept-fakturen 
afleiden van management-informatie 

6.2 Integrale automatisering 

Het blijkt dus dat vele taken binnen de afdelingen in 
principe zijn te automatiseren. Uit de knelpunten blijkt het 
belang van up-to-date informatie voor de nakalkulatie en 
fakturering. Ook voer voorraadregistratie is dit nedig. 

Hat oplossan van de 
informatiestreom en 

hierboven aangehaalde knelpunten in de 
een aanzienlij~e vermindering van de 
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hoeveelheid administratief werk kan verkregen worden door 
het toepassen van integrale automatisering. 
Deze vorm van automatisering is gebaseerd op centrale 
verwerking en opslag van aIle gegevens. In principe zijn 
aIle bestanden in een dergelijk systeem via terminals op 
aIle afdelingen ter beschikking, al kunnen hierin beperkingen 
worden aangebracht. 
Hieruit blijkt het grote voordeel van integrale 
ring; als bepaalde informatie op een afdeling is 
is zij op hetzelfde moment overal ter beschikking 
zij dus niet schriftelijk te worden doorgegeven. 

Modulair informatie-systeem 

automatise
gegenereerd 

en behoeft 

Doorgaans is een geautomatiseerd integraal informatiesysteem 
opgebouwd uit een aantal modules. Deze modules zijn separate 
programmablokken die onafhankelijk van elkaar werken. De 
onderlinge verbinding vindt plaats via een gemeenschappelijk 
geheugen, de "data-base". 
In de onderstaande figuur is de opbouw van een 
informatiesysteem, zoals dat bij T.e.I. zou kunnen 
functioneren, schematisch weergegeven. 

SCHEMA MODULAIR INFORMATIESYSTEEM 

-1 
~ 

\ --. -- -- ---... 1. Projektadministratie 

0 

A --- -- -- ---... -{ 2 . VoorKalKulatie 

T 

A 
------ -- -- --- -{ 3. Materialenvoorziening 

B ......-- -- -- --- -I 4 . Planningen 

A 

S ---- ---- - -{ 5. Nakalkulatie 

E 

--- -- ----- ~ 6. Administratie 
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6.3 Beschrijving van de modules 

Hieronder worden de modules beschreven, zoals deze bij T.C.I. 
zouden kunnen worden toegepast. Deze beschrijving is opgeno
men om een idee te geven van de vergaande mogelijkheden van 
integrale automatisering. Bovendien wordt in hoofdstuk 7 een 
informatiestroom beschreven waarin gebruik wordt gemaakt van 
de hier beschreven modules. 

1. Projektadministratie-module 

Vrijwel aIle informatie-items uit informatiegroep 1 
(algemene informatie m.b.t. projekten voor de uitvoering) 
worden via deze module ingevoerd. In grote lijnen komt dit 
neer op de informatie die in de Dude situatie op het 
meldingsformulier (FA), het voorkalkulatiegegevensformulier 
(VG); het projektgegevensformulier (PF) en het formulier 
voor de aankondiging van een opdracht (AA) wordt samengevat. 
De module verzorgt met deze informatie de volledige 
projektadministratie. Daarnaast wordt t.b.v. de automatische 
fakturering m.b.v. module 6 aangegeven hoe en onder welke 
voorwaarden (produktiegegevens) gefaktureerd moet worden. 
Via deze module kunnen diverse overzichten worden 
geproduceerd. Bv. "lopende aanvragen", "lopende opdrachten" 
en "verkochte uren". 

2. Voorkalkulatie-module 

Met de ingave van het offertenummer kent het systeem de naam 
van de klant, en worden bij het maken van de kalkulatie aIle 
vooraf ingevoerde afspraken met de klant toegepast, hetgeen 
vooral bij "open begrotingen" van belang is. Na het invoeren 
van de materialen uit de uittrekstaten wordt een 
kostprijskalkulatie, evt. een open begroting, en een samen
vatting van de kalkulatie (rekapitulatie) gemaakt. Tevens 
worden de gegevens voor een concept-aanbieding ingevoerd. 
Op het direktie/sekretariaat is deze informatie ter 
beschikking en kan een verkoopprijs worden bepaald. Daarmee 
kan de aanbieding worden voltooid. In principe is het in dit 
stadium niet nodig om uitdraaien van de kalkulatie te maken. 
Uiteraard kan dit weI. 

3. Materiaalvoorzienings-module 

Onafhankelijk van een specifieke bestelling moeten met 
regelmaat de volgende bestanden worden bijgehouden: 

- de materiaalprijzen 
- gegevens m.b.t. leveranciers, leveringsprogramma 
- voorwaarden op grond waarvan de leveranciers worden 

gekozen. 

Bestellingen voor materialen komen op twee manieren binnen: 
1. Uit de voorraadregistratie van het magazijn. Dit 

bestand wordt in het systeem bijgehouden door aIle in 
en uitgaande materialen in te voeren. 

2. Middels bestelbonnen. De informatie-items op de bestel
bonnen worden op de afdeling materiaalvoorziening 
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ingevoerd. 

De bestellingen worden nu automatisch uitgevoerd. Het 
systeem is hiertoe gekoppeld aan een telex. Een bestand 
"openstaande bestellingen" bevat aIle informatie van de 
bestelbon en gekozen leverancier. Bestelbonnen van 
regiewerken kunnen met de door het systeem op te geven 
prijzen, direkt geprijsd worden. 

Kontrole van de fakturen vindt plaats door invoeren van bv. 
projektnummer en het telexnummer van de bestelling (uit de 
faktuur). Hierop verschijnt de met de faktuur korrespon
derende bestelling (met prijzen) op het scherm. Als bedragen 
en aantallen kloppen kan de faktuur worden betaald. 
Kontrole op aflevering is ook mogelijk. Op de werken worden 
de afgeleverde materialen aangekruist op de rose B~-bon. Deze 
bon komt naar de afdeling materialenvoorziening waar met het 
invoeren van het bonnummer de betreffende materialen als 
"afgeleverd" worden geregistreerd. 

4. Plannings-module 

Van ieder projekt wordt op een standaard wijze, een totaal
planning gemaakt. Deze projektplanningen worden ingevoerd. 
De module verwerkt deze informatie in de volgende 
planningen: 

- tekenkamerplanning 
- panelenbouwplanning 
- monteursplanning 
- gereedschappenplanning 

De gegevens uit de totaalplanning zijn uiteraard niet 
voldoende voor het produceren van de volledige planningen. 
Met de ingegeven informatie zullen de overplaatsings
berichten worden gegenereerd. Via de data-base zijn hiermee 
reisuren en reiskosten op de loonadministratie bekend. 

S. Nakalkulatie-module 

De voorkalkulatiegegevens die in de nakalkulatie worden 
opgenomen zijn in de data-base beschikbaar. Uit de data-base 
komt ook de informatie over de gemaakte Kosten en gewerkte 
uren op het projektnummer, nl. via de materiaalvoorzienings
en (loon)administratie-module. Het gefaktureerd bedrag komt 
uit de (debiteuren)administratie. 
Als op basis van regie is gewerkt komen uren en materialen 
ook langs een andere weg, nl. via de weekstaat, binnen. In 
het geval van een "zuiver regiewerk" (dus geen meerwerk) 
worden deze gegevens, die dus tweemaal binnenkomen, met 
elkaar gekontroleerd. Niet overeenstemmende gegevens worden 
via een afwijkingenoverzicht, bv. op de projektadmini
stratie, opgegeven. 
De nakalkulatiegegevens worden standaard uitgedraaid in een 
beknopte vorm, met enkele belangrijke cijfers per projekt. 
Als daar behoefte aan is, kan nadere informatie, bv. een 
verdere opsplitsing van de kosten, op een terminal via de 
nakalkulatie-module, worden opgevraagd. 
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6. Administratie-module 

Deze module verzorgt: 
- de debiteurenadministratie (fakturering) 
- de crediteurenadministratie 
- de loonadministratie 
- het grootboek 
- de direktie-overzichten 

De fakturering vindt, in het geval van aangenomen werken. 
automatisch plaats door vergelijking van de faktureer
voorwaarden (ingevoerd op de projektadministratie) met de 
nakalkulatiegegevens. Fakturering van de regiewerken gebeurt 
door het invoeren van de weekstaten die vervolgens worden 
geprijsd en met de faktuur worden meegestuurd. 

6.4 Data-base bestanden 

De data-base informatie 
bestanden. Deze bestanden 
subbestanden en ook hierin 
onderscheiden. 

. 
is opgedeeld in een aantal 

zijn weer onderverdeeld in 
zijn weer onderverdelingen te 

Het is mogelijk om de bestanden in te delen vol gens de 
indeling van de modules, hoewel dit niet noodzakelijk is. 

Zo zou er een bestand "materialenvoorziening" kunnen bestaan, 
opgebouwd uit de subbestanden: 

- ingevoerde bestellingen 
- lopende bestellingen 
- magazijnvoorraad 
- leveringsprogrammas 
- materiaalprijzen 

Een 5ubbestand magazijnvoorraad zou er nu als voIgt uit 
kunnen zien: 

SUBBESTAND MAGAZIJNVOORRAAD 

ARTIKEL 
NUMMER 

1234567 
1234569 

VOORRAAD 

13 
100 

MIN. 
VOORRAAD 

10 
300 

BESTEL 
KWANTUM 

10 
150 

6.5 Voordelen van modulaire integrale automatisering 

Uit het voorgaande blijken de belangrijkste voordelen van 
modulaire integrale autornatisering: 
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1. Doordat aIle ingevoerde informatie op iedere afdeling ter 
beschikking komt, hoeft deze niet op aparte formu
lieren overgenomen te worden met als gevolg een 
sterke vereenvoudiging van de formulierenstroom. 

~. Door de kontinu snellere verwerking van informatie, wordt 
ook sneller gefaktureerd hetgeen bij een jaaromzet van 
ca. 30 miljoen gulden een aanzienlijk rentevoordeel 
kan betekenen. 

3. De nakalkulatiegegevens hebben veel meer betekenis 
wanneer zij up-to-date zijn. Dit betekent dat er in 
maer gevallen tijdig bijgestuurd kan worden. 

4. Er komt betere management-informatie 
bovendien kost het nauwelijks tijd 
overzichten af te leiden. 

ter beschikking, 
om de direktie-

5. Er zal een aanzienlijke hoeveelheid administratief werk 
verdwijnen. 

6. Er zijn kleinere magazijnvoorraden mogelijk. 
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7. CONCEPT-INFOR~ATIESTROOM! ALTERNATIEF A 

7.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is aangegeven hoe de in hoofd
stuk 3 beschreven knelpunten opgelost kunnen worden. De 
volgende methodes zijn uitgewerkt: 

- herverdeling van de taken over de afdelingen 
- herziening van de P.B.-procedures 
- toepassing van integrale automatisering 

In hoofdstuk 6 is bij de beschrijving van een mogelijk 
modulair informatie-systeem al impleciet uitgegaan van een 
herverdeling van de taken en een volledige integratie van de 
P.B.-procedures zoals dat in de hoofdstukken 4 en 5 is 
beschreven. Juist de gelijktijdige toepassing van aIle drie 
de methodes maakt een optimale oplossing mogelijk. 

Deze op10ssing wordt in paragraaf 7.2 besproken. Vervolgens 
wordt in paragraaf 7.3 een schatting gemaakt van de 
verwachte Kosten en besparingen bij de invoering van het 
geautomatiseerde systeem. 

Als grondregel bij de synthese van alternatief A geldt, dat 
aIle informatie zo sne1 mogelijk in het systeem wordt 
ingevoerd. Deze informatie wordt direkt verwerkt en is 
derhalve meteen op aIle afdelingen beschikbaar. Een groot 
aanta1 interne formulieren zal dan ook vervallen. 
Formulieren van en naar derden kunnen niet veranderd worden. 
Een kritische beschouwing van 100n-, week- en produktiestaten 
en bestelbonnen heeft geleerd dat dezen moeten worden 
gehandhaafd. 

7.2 Kompositorisch schema, alternatief A 

De informatiestroom volgens alternatief A is weergegeven in 
het "K.S. Alternatief A", bijlage E2. Om de funkties van de 
computer en de betekenis van de veelvuldig voorkomende 
informatiestromen te verduidelijken, wordt het K.S. 
hieronder fasegewiJs toegelicht. 

Orderadministratie 

De aanvraag tot offerte komt met de projektgegevens via 
direktie/sekretariaat binnen op de projektadministratie en 
krijgt hier een aanbiedingsnummer. Een aantal gegevens wordt 
ingevoerd: ongeveer de informatie zoals deze voorkomt op het 
meldingsformulier aan B.V.L. Deze informatie is dan ook bij 
direktie/secretariaat bekend en hier kan de melding verder 
worden verzorgd. Hier komt ook het kontrabericht binnen, dat 
direkt wordt ingevoerd. 

Op de afdeling voorkalkulatie worden de kalkulaties gemaakt. 
Dit gebeurt op de computer waarop tevens een aanbiedings
voorstel wordt opgesteld. Dit wordt met de rekapitulatie 
zichtbaar op direktie/sekretariaat. Hier wordt de prijs 
bepaald, waarna de aanbieding kan worden uitgeprint en 

~~ 
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verzonden. 

De aanvraag en de 
inmiddels gemaakte 
administratie. 

proJektgegevens worden -met 
tekeningen- opgeborgen op 

de eventueel 
de projekt-

De opdracht komt binnen op direktie/sekretariaat. Als de 
opdracht ,telefonisch wordt verstrekt, b.v. bij voorkal
kulatie, wordt zij bij direktie/sekretariaat gemeld. De 
direktie bepaalt dan of de opdracht intern wordt vrijgegeven 
en wijst de projektleider aan. Voor projektadministratie is 
het werk pas opdracht wanneer de direktie haar fiat heeft 
gegeven. hetgeen bv. met een bepaalde kode aan het systeem 
wordt kenbaar gemaakt. 

Als de opdrachtmelding wordt ontvangen op proJektadministra
tie worden de diverse benodigde formulieren verzameld in de 
projektmap. Pas in dit stadium is het nodig de kalkulatie 
uit te draaien. Ook kan een exemplaar van de aanbieding 
worden geprint en aan de projektmap worden toegevoegd. De 
projektleidersmap en de chefmonteursmap worden vervolgens 
samengesteld en doorgegeven aan de projektleider onder wiens 
verantwoordelijkheid het tekenwerk, de werkvoorbereiding en 
de uitvoering worden gerealiseerd. 

Vervolgaanbiedingen en -opdrachten worden op projektadmini
stratie ingevoerd. Op deze afdeling wordt ook de informatie 
ingevoerd die nodig is voor de fakturering van het projekt. 
De fakturering zal op de rekenafdeling verder grotendeels 
automatisch worden uitgevoerd. 

Werkvoorbereiding en uitvoering 

Onder leiding van de projektleiders worden door de 
werkvoorbereiders de proJektplanningen gemaakt. Deze worden 
ingevoerd en verwerkt in de diverse algemene planningen 
zoals tekenkamerplanning, monteursplanning en panelenbouw
planning. 

Kalkulaties van vervolgeanbiedingen worden doorgegeven aan de 
projektadministratie wear de informatie en een aanbiedings
voorstel worden ingevoerd. 

De loon- en produktiestaten gaan direkt naar de reken
afdeling. De weekstaten gaan via projektadministratie waar de 
technische omschrijving van de werkzaamheden wordt gekontro
leerd. 

Materialenvoorziening 

De uitvoering schrijft de bestelbonnen. Deze bestellingen 
worden op de afdeling materialenvoorziening ingevoerd. Op 
een beeldscherm verschiJnen nu ook de materiaalpriJzen. Deze 
worden overgenomen op de bestelbonnen van regiewerken en 
vervolgens doorgestuurd naar de rekenafdeling. 

Op basis van vooraf ingegeven kriteria, genereert het 

30 



systeem vervolg~ns voorstellen voor de bestellingen biJ de 
leveranciers. Na kontrole worden de telexbestellingen 
automatisch verzonden. 

De binnenkomende fakturen worden, met de op te roepen bestel
ling en de bijbehorende materiaalprijs gekontroleerd. 
Kontrole op aflevering van de materialen is in principe niet 
nodig, aangezien van de uitvoering mag worden verwacht 
dat zij reklameert wanneer de bestelde materialen niet 
worden ontvangen. Mocht daze kontrole toch worden gewenst, 
dan kan zij het beste worden gerealiseerd door het retour
neren van de rose kopie van de bestelbon waarop de 
geleverde materialen zijn aangekruisd. 

Verwerking produktiegegevens 

De verwerking van de produktiegegevens vindt volledig plaats 
op de rekenafdeling. De weekstaten worden m.b.v. de computer 
uitgerekend en vervo1gens met de dan automatisch vervaardigde 
faktuur en eventuele beste1-/afleveringsbon verzonden. 

De 100n- en produktiestaten worden ingevoerd en automatisch 
verwerkt in de naka1kulatie. Hierin worden ook de 
materiaalkosten verwerkt. Deze komen het systeem binnen via 
de fakturen die op de afdeling materialenvoorziening zijn 
ingevoerd. De nakalkulatiemodule genereert periodiek een 
overzicht "onderhanden werken" dat wordt uitgedraaid op de 
projektadministratie. 
De fakturen voor inleenpersoneel worden ingevoerd op de 
rekenafdeling en door het systeem gekontroleerd met de 
gegevens van de loonstaten. 

Op direktie/sekretariaat kunnen te 
direktie-ov~rzicht~n worden gemaakt 
module. 

7.3 Bespreking van alternatief A 

allen tijde up-to-date 
m.b.v. de administratie-

In hoofdstuk 6 zijn de voordelen van een informatiesysteem, 
gebaseerd op integrale automatisering, reeds genoemd (par. 
6.4). Tegenover deze voordelen staat een aanzienlijke 
investering. Tevens vergt de invoering een ingrijpende 
reorganisatie. 
Het is derha1ve van groot belang zo objektief mogelijk vast. 
te stellen of de voordelen van automatisering hier weI tegen 
opwegen. 

In deze paragraaf worden de te verwachten besparingen in 
uren administratief werk per afdeling geschat. Tevens wordt 
een schatting gemaakt van de besparing die bereikt wordt 
door het sneller faktureren. De voordelen zoals een 
eenvoudigere informatiestroom en betere management
informatie worden als additionele voordelen gezien, die niet 
in geld kunnen worden uitgedrukt. 

De kosten van een computersysteem, zoals dat in alternatief A 
wordt ingevoerd, bedragen naar schatting Fl. 600.000,-, er 

~~ 
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vanuit gaande dat 
gemaakt kan worden. 

- hardware 

overwegend van standaardsoftware gebruik 
Oit bedrag is als voIgt opgebouwd: 

- standaard software 
- aanpassingen software 

FI.300.000,
FI.200.000,
FI.100.000,-

De te verwachten besparingen ziJn geschat aan de hand 
van een vergeliJking van taken in de bestaande en de 
nieuwe 
situatie. De taken met de grootste besparingen zijn 
hieronder aangegeven met een schatting van de uren per week 
die er in de huidige en -daarachter- in de geautomatiseerde 
siuatie voor nodig zijn. 

- typewerk aanbiedingen en meIdingsformulier 
- inkooptaken .Ieverancierskeuze ) 

.verbonningen(mag.) ) 

.uitrekenen bonnen (BA, WS) ) 

.kontrole fakturen ) 

.bediening telex ) 
- uitrekenen kalkulaties 
- kontrole loon-/weeKstaten 

verspreiden v. informatie m.b.t. nieuw proj. 
- planning monteurs en gereedschappen 
- invoeren van gegevens op administratie 
- fakturering van aangenomen werken 
- afleiden van management-informatie 

Totaal: 

NU ALT.A 

70 10 

120 60 

60 30 
12 2 
8 0 

40 30 
80 40 
40 20 

4 0 

434 - 192 

Volgens deze schatting kan er derhalve ca. 242 uren per week 
aan administratief werk worden bespaard. Oit komt overeen 
met ca. 6 administratieve medewerkers, dus ca. Fl. 300.000,
per jaar, uitgaande van Fl. 50.000,- per jaar. 

De besparing t.g.v. het sneller faktureren kan als voIgt 
worden geschat. T.o.v. de huidige situatie zijn de 
nakaIkuIatiegegevens gemiddeld ca. 2 weken sneller ter 
beschikking. De aangenomen werken die op basis van daze 
gegevens worden gefaktureerd vormen een jaaromzet van ca. 20 
miljoen gulden. Bij een rente van 6% betekent twee weken 
sneller faKtureren een besparing van: 

6% x 2/52 x Fl.20.000.000,- ~ Fl.46.000,-

per jaar. 

7.5 Oplossing knelpunten, alternatief A 

In alternatief A 
vrijwel volledig 
kalkulaties en 
direkt gevolg 
vervolgopdrachten 
goede zaak is. 

zijn de knelpunten volgens hoofdstuk 3, 
opgelost. De niet-eenduidige routing van de 
aanbiedingen (knelpunt 2) is echter een 

van het kaIkuleren van meerwerken en 
door de uitvoering, hetgeen op zich een 
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Opmerking 

Uit kontakten met leveranciers van computersystemen die de 
direktie reeds heeft gehad en uit een eerste eigen 
verkenning, is gebleken dat er waarschijnlijk geen 
standaard-software pakketten verkrijgbaar zijn die direkt, 
of met enkele Kleine wijzigingen, bij T.C.I. toepasbaar 
zijn. 
Hoewel de verwachting is dat er in de nabije toekomst meer 
software t.b.v. de projektgerichte produktie ter beschikking 
zal komen, blijft de vraag in hoeverre deze dan in het 
elektrisch installatiebedrijf toepasbaar zal zijn. 
Hoewel dit duur is, kan het gezien de besparingen die 
mogelijk zijn, misschien ook haalbaar zijn eigen software 
te laten ontwikkelen, eventueel te gebruiken in kombinatie 
met een of enkele standaardmodules. 
Met de invoering van een geautomatiseerd integraal informa
tiesysteem is tenminste een jaar gemoeid. 
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8. CONCEPT INFORMATIESTROOM. AlTERNATIEF B 

8.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe door o.a. het 
toepassen van integrale automatisering. de formulierenstroom 
door het bedrijf drastisch kan worden vereenvoudigd. Tevens 
is ingegaan op de komplikaties die een sne11e invoering van 
een geautomatiseerd informatiesysteem in de weg staan. 

Derha1ve is een tweede concept ontwikke1d dat geen gebruik 
maakt van automatisering. Het grote voordee1 hiervan is dat 
zij snel ingevoerd kan worden en dat de taakverdeling reeds 
is ingericht op de invoering van automatisering. Ook wordt er 
sen aanzienlijke vereenvoudiging van de informatiestroom mee 
bereikt. Hierdoor is dit ~oncept een goede tussenoplossing. 

In par. 8.2 wordt dit a1ternatief B fasegewij5. 
van het K.S., toegelicht. Vervolgens voIgt in 
bespreking van dit concept. 

8.2 Kompositorisch schema, a1ternatief B 

aan de hand 
par. 8.3 een 

De informatiestroom volgens alternatief B is weergegeven in 
het "K.S. alternatief B", bijIage E3. Als toelichting op dit 
schema voIgt hierna een fasegewijze beschrijving van de 
belangrijkste procedures. 

Orderadministratie 

De aanvraag tot offerte komt met de projektgegevens op 
direktie/sekretariaat waar een aanbiedingsnummer wordt 
toegekend en de melding bij B.V.l. wordt verzorgd. 
Vervolgens gaan de formulieren naar voorkalkulatie waar 
-eventuee1 met behulp van de P.C.- de kalkulatie wordt 
gemaakt en op grond daarvan. de concept-aanbieding. In 
overleg met de direktie wordt de aanneemsom vastgesteld, 
waarna de aanbieding op direktie/sekretariaat wordt getypt 
en verzonden. AIle projektformulieren gaan naar de projekt
administratie waar ze worden geregistreerd en opgeborgen. 

De -eventueel mondelinge- opdracht komt binnen bij 
voorkalkulatie en wordt direkt doorgegeven aan de 
projektadministratie waar de schriftelijke opdracht wordt 
gekontroleerd. Vervolgens wordt het projektgegevens
formulier ingevuld. Als er nog geen schrifteIijke opdracht 
is ontvangen, gaat dit formulier naar direktiejsekretariaat 
waar het door de direktie wordt getekend. Hiermee wordt 
het projekt voor de uitvoering vrijgegeven. 

Bij een schrifteIijke opdracht is deze interne opdracht
verlening niet nodig. Het projektgegevensformu1ier wordt 
nu gekopieerd t.b.v. direktie-/sekretariaat, rekenafdeling 
en materialenvoorziening. Direktiejsekretariaat krijgt het 
formulier ter informatie en tevens wordt op basis van dit 
formulier de projektleider aangewezen. 
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Het projektgegevensformulier wordt door projektadmini
stratie verder gebruikt als overzicht van algemene gegevens 
voor de fakturering en t.b.v. de registratie van meer
/minderwerk. In bijlage H is een concept voor het nieuwe 
projektgevensformulier opgenomen. Met dit formulier komen de 
bestaande formulieren AA. VG. KO en PF te verval1en. Na de 
ontvangst van de opdracht worden de projektleiders- en 
de chefmonteursmap samengesteld. 

Werkvoorbereiding en uitvoering 

De werkvoorbereiding en uitvoering verlopen zoals in alter
atief A. met als enige afwijking, dat de planningen niet 
via een integraal computersysteem worden gemaakt. Dit houdt 
ook in dat van de overplaatsingsberichten een kopie naar de 
rekenafdeling wordt verstuurd. 

Materialenvoorziening 

De routing van de bestel/afleveringsbonnen (BA) is vereenvou
digd t.o.v. de bestaande situatie doordat het verbonnen van 
fakturen en overboekingen in het magaziJn wordt afgeschaft. 
Het prijzen van materialen op de bestelbonnen en weekstaten 
vindt plaats op de rekenafdeling. 

Door de wiJziging van de P.B.-procedures komen er op de 
materialenvoorziening geen bestellingen voor panelen meer 
waardoor ook de interne opdracht (10) aan P.B. komt te 
vervallen. 

Verwerking produktiegegevens 

De loon- en produktiestaten gaan direkt naar de rekenafdeling 
waar de kontrole en administratieve verwerking plaatsvindt. 
De weekstaten gaan via de projektadministratie, waar de 
technische omschrijving van het werk wordt gekontroleerd. 

Van aIle aangenomen werken komen produktiestaten. Voor 
projekten die niet onder de voortgangskontrole vallen, houdt 
dit in dat wekeIijks het percentage gereed van dat werk 
wordt teruggemeld. 

De verwerking van de produktiegegevens gebeurt. net als in 
de bestaande situatie, op een externe computer. In dit 
alternatief wordt er vanuit gegaan dat er een wijziging in 
de programmatuur zal plaatsvinden, zodanig, dat aIle 
gewenste informatie over de projekten op de overzichten OW 
en VO wordt samengevat. Tevens houdt dit in het afschaffen 
van UP (urenliJst P.B). en WP (winstprognose) welke tot op 
heden op het bedrijfsburo worden gemaakt. In bijlage J is een 
concept voor het wekelijks te verschijnen "overzicht onder
handen werken" opgenomen. 

8.3 Bespreking alternatief B 

Hoewel alternatief B minder ingrijpend is dan alternatief A, 
zijn t.o.v. de bestaande situatie toch de nodige wijzingen 
in de informatiestroom aangebracht. 
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Door de gewijzigde teekverdeling zijn endere efdelingen 
ontstaan. Naast de uitvoering, (waaronder ook werkvoor
bereiding en tekenkamer) is er nu de projektadministretie 
wear de volledige orderadministratie van opdracht tot en 
met fektuur wordt gedaan. Ook de overige afdelingen; 
rekenafdeling, voorkalkulatie en materialenvoorziening hebben 
een specifieker karekter gekregen. 

De belangrijkste wijzigingen in de formulierenstroom ziJn de 
volgende: 

- De formulierenstroom m.b.t. de projekten met zowel een 
I.B.- als een P.B.-deel is aanzienlijk vereenvoudigd. 

- De projektformulieren (AO, PG, KF etc.) worden in een 
vroeg stadium in een map met standaardindeling (P.M.) 
ondergebracht. Deze gedetailleerde informatie komt niet 
meer op direktie/sekretariaat, maar wordt na het makeh 
van. de aanbieding opgeborgen op projektadministratie. 

- De formulieren AA. VG, en KO komen te vervellen. Ook het 
doorsturen van kopieen van aanbieding en opdracht via 
inkoop naar de faktureerafdeling komt niet meer v~~r. 

- Het verbonnen van fakturen van regiewerken en van over
boekingen van magazijnnummer op projektnummer door het 
megazijn wordt niet meer gedaan. 

- De fakturering gebeurt feitelijk op de projektadmini
stratie waar de conceptfakturen worden gemaakt. Als de 
weekstaten zijn gekontroleerd, gaan ze als concept
fakturen van regiewerken door naar de rekenafdeling waar 
ze op de faktureermachine worden verwerkt. 

- Loon- en produktiestaten gaan rechtstreeks 
rekenafdeling. wa~r ze worden verwerkt. Ook de 
funk ties op deze formulieren gebeuren hier. 
aangenomen werken komen produktiestaten. 

naar de 
kontrole

Ven aIle 

- Het uitrekenen van zowel weekstaten als bestelbonnen 
gebeurt op de rekenafdeling. 

- Door de wekelijkse verwerking van de produktiegegevens 
vervalt de urenlijst P.B. (UP). De winstprognose (WP) 
wordt nu door de computer gemaakt. Er komt een nieuw 
"overzicht onderhanden werken": OW. 

8.4 Oplossing knelpunten. alternatief B 

Een terugblik ep de knelpunten (heofdstuk 3), laet zien dat 
met de inveering van alternatief B de knelpunten veer een 
belangrijk deel worden epgelost. 

V~~r knelpunt 2 
(zie par. 7.5). 
(knelpunt 3) zal 
computer" werden 

geldt hetgeen voor alternatief A is vermeld 
Het maken van een echte kostprijskalkulatie 
met de recente invoering van de "kalkulatie
verbeterd. 
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Knelpunt 4 is door het efschaf.fen van het gebruik ven de 
besteljefleveringsbon voor het verbonnen en het intern 
bestellen van tekenwerk en panelen, ten dele opgelost. Toch 
blijft de routing van de bon nog ingewikkeld venwege het 
onderscheid tussen regie- en aangenomen werken en levering 
door magazijn of leverancier. 
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9. KONKLUSIES EN SLOT 

9.1 Konklusies 

Uit het kompositorisch schema en de informatiematrices van 
hoofdstuk 2 blijkt, dat de informatiestroom bij T.C.I. in de 
huidige situatie erg ingewikkeld is. De achtergronden van 
procedures, volgens welke mensen dagelijks werken,' worden 
door deze mensen zelf vaak niet eens begrepen. Teneinde een 
gerichte aanpak van dit probleem mogelijk te maken, 
zijn de belangriJkste knelpunten in de informatiestroom 
bepaald. 

Voor de op}o5~i~g van de knelpunten zijn drie strategien 
ontwikkeld: 

1. Herverdeling van taken op basis van de informatie
behoefte uit informatiegroepen 

2. Herziening van de P.B.-procedures 
3. Invoering van integrale automatisering 

M.b.v deze drie strategien is een formulierenstroom, 
alternatief A, bepaald. Dit concept is weergegeven in een 
kompositorisch schema. De invoering van alternatief A heeft 
een zeer eenvoudige formulierenstroom tot gevolg, waarmee de 
knelpunten vrijwel volledig worden opgelost. Er wordt een 
besparing op het administratieve werk bereikt ter waarde van 
naar schatting Fl. 300.000,-. De snellere fakturering heeft 
een besparing van ca. Fl. 46.000,- per jaar tot gevolg. 

De kosten van een geautomatiseerd informatiesysteem bedragen 
ca. Fl. 600.000,-, hetgeen bij een afschrijving in vijf jaar 
tijd ongeveer neerkomt op een afschrijving + rente van Fl. 
160.000,- per jaa~. Derhal~e wordt door invoering van 
alternatief A een jaarlijkse besparing van ca. Fl. 186.000,
per jaar bereikt. 

Een probleem kan zijn het verkriJgen van standaard-software. 
Gezien de te bereiken besparingen kan overwogen worden eigen 
software te laten ontwikkelen. De invoering. van een 
geautomatiseerd informatiesysteem duurt tenminste een jaar. 

Gezien de komplikaties die 
automatisering in de weg staan" 
een tweede concept ontwikkeld 
automatisering: alternatief B. 

een snelle invoering van 
is naast het alternatief A 

dat geen gebruik maakt van 

De informatiestroom volgens dit c~ncept 
vereenvoudigd t.o.v. de bestaande situatie, 
zijn voor een belangrijk deel opgelost. 

is 
de 

a~nzienlijk 
knelpunten 

Voor de beide alternatieven geldt, dat er een betere 
omlijning van de taken van de diverse afdelingen wordt 
bereikt. Doordat vrijwel aIle procedures zijn vereenvoudigd 
en een aantal formulieren kan vervallen, is er in beide 
gevallen sprake van een efficientere informatiestroom. 
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9.2 Aanbeveling en slot 

Gezien het feit dat de huidige informatiestroom door het 
bedrijf erg ingewikkeld is en daardoor niet goed voldoet. 
adviseer ik de direktie van T.C.I. om op Korte termijn 
alternatief B als "tussenoplossing" in te voeren. Hiermee is 
een tweeledig doel gediend: 

- de informatiestroom wordt vereenvoudigd 
de interne organisatie wordt voorbereid op invoering van 
alternatief A 

Tevens zal er een gedegen onderzoek moeten Komen naar de 
beschikbaarheid van standaardsoftware voor het installatie
bedriJf. Dit als voorbereiding op de invoering van 
automatisering volgens alternatief A. Eventueel moet 
overwogen worden of het financieel haalbaar is om eigen 
software te laten ontwikkelen. Gezien de te verwachten be spa
ringen, moet ernaar gestreeft worden zo snel mogelijk over 
te gaan op de invoering van alternatief A. 

Tot slot van dit verslag wil ik nogmaals iedereen bedanken 
voor de medewerking die aan mijn afstudeeropdracht is 
verleend en voor de getoonde belangstelling. Hierdoor is de 
tijd die ik bij T.C.I. heb doorgebracht behalve leerzaam, 
ook heel aangenaam geweest. 
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FORMULIERENLIJST 

AA aankondiging order 
AB aanbieding 
AD aanvraag tot offerte 
BA bestel/afleverbon 
BK bestelkaartje magazijn 
BO bericht overplaatsing 
BT bestelling per telex 
CAB concept aanbieding 
CFK concept faktuur 
CN contrabericht B.V.L. 
DO direktie-overzichten 

BIJLAGE B 

FA formulier melding aanvraag 
FF formulieren bij faktuur a.w. 
FK faktuuraan klant 
FL. faktuur van leverancier 
FI faktuur inleenpersoneel 
IF interne faktuur 
IO interne opdracht aan PB 
KF kalkulatie- en rekap.formulieren 
KK klokkaarten P.B. 
KO kodelijst 
KS kortingsafspraken en tarieven 
LS loonstaat 
LW kontrole-overzicht loon-/weekstaat 
MK magazijnkaartje 
MP materiaalprijzen 
DB opdrachtbevestiging 
ON onderhanden werken, verk. op nr. 
ap opdracht 
au onderhanden werken, uitgebreid 
OV onderhanden werken, verk. op p.l. 
PF projektgegevensformulier 
PG projektgegevens 
PL pakbon leverancier 
PP percentage gereed Kleine projekten 
PS produktiestaat 
PT totaalplanning 
PX projektplanningen 
TE tekeningen 
UP urenlijst P.B. 
VG voorkalkulatiegegevens formulier 
va voortgangskontrole lijst 
WB werkboekje 
WP winst/verlies-prognose 
WS weekstaat 
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BIJLAGE D 

SYMBOLEN EN REGELS K.S. 

De volgende symbol en worden gebruikt: 

fXml 
LQJ 

---- ... ---

-

~X 

X ,. 

bedrijfsafdeling 

mondelinge informatie-overdracht 

schriftelijke informatiedrager (formulier) 
X = soort formulier 
n 2 aantal kopien 

m - zoveelste formulier van dezelfde soort 
X12 orgineel formulier 
X2 ,3,4 of Xg,b,r zijn de kopien 

informatiestroom met richtingaanduiding 

formulierenstroom met richtingaanduiding 

formulier kan 2 routingen volgen 

2 routingen vallen verder samen 

splitsen van 2 (of meer) formulieren 

. . 
samenvoegen van 2(of meer) formulieren 

opslag van formulieren . 

voorgaand of verder verloop niet afgebeeld 

De volgende regels worden toegepast: 

1. Formulieren worden altiJd getekend op de plaats waar ze 
ontstaan. Hierbij kunnen drie mogeliJkheden worden 



onderscheiden: 
d. een formulier ontstaat adn de hdnd van een of 

meerdere andere formulieren 

'JI-----+~-=-...J- - - - - - kQ-........ --)~< 
b. een formulier wordt opgesteld aan de hand van 

mondelinge informatie-overdracht 

[;d--~--~~ ... X 
c. een van de mogeliJkheden a en b 

~x~ ~ ___ ~ ___ -~ 
2. Elk in een dfdeling binnsnkomend formulier wordt met 

getrokken lijnen getekend. Als het de leesbadrheid van het 
schema bevordert. kan een reeds eerder afgebeeld formulier 
binnen dezelfde afdeling nogmaals worden getekend. Dit 
gebeurt da~ met streepliJnen. . . 

3. Voor het weergeven van diverse administratieve bewerkingen 
kunnen de volgende symbolen worden gebruikt: 

CD invullen 

@ kontroleren 

.. 0 uitrekenen 

ill adnvullen 

<9 kopieeren 

(\J ondertekenen 

Deze symbolen kunnen zowel in de knooppunten ais in de 
formulierenstroom worden opgenomen. 



BIJLAGE E 

Opmerking: De bijlagen E1, E2 en E3 zijn als losse vellen bijgevoegd. 
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noten: 

1) bestekLekeningen 

2) werktekeningen 

3) be stelling 

4) afleveringsbon P.B. 



Informatiegroepen: 

v66r uitvoering 

U ·1U.ty(leJ,':idlr.;~ 
Informatie m.b.t. de materialenvoorziening 

5. Projektonafhankelijke informatie 

Afkortingen: 

b.t. = bestektekeningen 

w.t. = werktekeningen 

b.b. bfa-bon: bestelling mat. 

b.a. = bfa-bon: aflevering P.B. 
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Informatiematrix 3 
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, ' BIJLAGE F4 

TOELICHTING BIJ DE INFORMRTIEMRTRICES 

De informatiematrix zoals we die ~ennen uit de literatuur is i.v.m. 
de komplexiteit van de informatiestroom in drie matrices opgesplitst: 

J'rlat Pi x I 

In deze matrix is te zien welke formulieren (vertikaal uitgezet) door 
welke funkties (horizontaal) worden gebruikt. 
De betekenis van de symbolen voIgt uit onderstaande tabel: 

r------- ---.,. -----------, 
I I I 

: fOP/fl. blijft : f:OI~(1'I. "'1D1~dt : 
I Op aftielit1Cl I dClOl~Clestuupd I 

- I -
~------------------------------L-------------------r-----------------~ 
I I I I 
I I I 0 If()I~IY'. WCll~dt ingevuld I e I , 

I I: I L ______________________________ L ___________________ L _________________ ~ 
I I I 

I I 
I I f:A I ,fOPIY'. Ii'J01~dt aangevllid I \3.1 I 
I I 

I , 
~an form. wardt geen 
,i'r'lf 0 r'lYlat ie toegevoegd 

Mat!'ix II 

x 

Deze matrix laat de informatie-items (veptikaal) zien en de formu
liereh (horizontaal) waaroo deze items voorkomen. 
De betekenis van de symbolen is als voigt: 

o hat ~erste formuliep waarop het item wordt vastgelegd. 

Deze matrix laat zien op welke afdelingen (horizontaal) een informatie 
item (vertikaal) voorkomt. 

'.': . 



ANALYSE VAN TAKEN 

NR. TAAKOMSCHRIJVING 

1.1 be1eidsbepaling; 50eiaa1, inkoop 
techniek, interne organisatie 

1.2 beheer gebouwen en materieel, 
kantoorvoorzieningen 

1.3' budgettering, vaststelling ka1-
kulatienormen 

1.4 marktonderzoek, reklame, 
representatie 

1.5 acquisitie 

1.6 aanvraagmelding bij b.v.l., 
overleg inzake rekenvergoeding 

1.7 vaststellen aanbiedingspriJs 
op basis v.d. kostprijskalk. 

1.8 aanwijzen projektleider biJ 
nieuw projekt 

1.9 nazorg van de aanbiedingen 

1.10 nabespreking van de projekten 
en tussentijdse evaluaties 

BIJLAGE G 

info- huidige 
groepen afd.n. 

nieuwe 
afd.n. 

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

2. 1 telefoon, receptie,direktieadmi- ds ds 
nistratie korrespondentie 

2.2 sociale zaken ds ds 

2.3 bezettingsplanning 2,5 bb uv 

2.4 overplaatsing personeel, vast- 2,5 bb uv 
stelling reistijden, reiskm's 

2.5 kontrole re!is- tiJden/kosten 5 bb ad ra 

2.6 administratie inleenpersoneel 3,5 bb ad uv ra 
in 

2.7 planning materieel 2,5 bb in uv 

2.8 boekhouding 5 ad ra 

4 



NA. 

3. 1 

TAAKOMSCHAIJVING 

offertenummering binnenkomende 
aanvraag en proj.gegevens 

3.2 melding aanvraag bij b.v.l 

3.3 bepalen en noteren van de beno
digde materialen a.h.v. de 
projel<.tgegevens 

3.4 Kostprijsberekening a.h.v. de 
begrote uren en materialen 

3.5' berekenen open begroting 

3.6 opstellen van de conceptaanbie
ding 

3.7 archivering en registratie van 
aIle bij de aanbieding beho
rende formulieren 

3.8 kontrole opdracht met de aan
bieding 

3.9 opdracht bevestigen 

3.10 invullen van het voorkalkulatie 
gegevensformulier 

4.1 kontroleren van projektformu
lieren biJ opdracht 

4.2 ·samenstellen 'projek tmap. pro
jektleidersmap. chefmont.map 

4.3 verspreiden van algemene infor
matie bij nieuwe opdracht 

4.4 maken van de projektplanningen 

4.5 bepalen van werkmethodes en 
materialen 

4.6 maken van de uitvoeringskalku
latie 

4.7 bestellen van materialen bij 
inkoop 

5 

info- huidige 
groepen afd.n. 

ds vk 

1 ds vk 

2 bb vk 

2,5 vk bb 

2,5 vk bb 

1 vk bb 

vk 

vk bb 

1 bb 

1 vk bb 

2 bb 

1 bb 

1 bb 

2 bb 

2 bb 

2 bb 

2 bb 

nieuwe 
afd.n. 

pa 

pa 

vk uv 

vk uv 

vk uv 

vk uv 

pa 

pa 

pa 

pa 

uv 

pa 

pa 

uv 

uv 

uv 

uv 



NR. TAAKOMSCHRIJVING 

5.1 planning en administratie v/h 
tekenwerk, overleg met klant, 
kalkulatie, uitvoering 

6.1 aannemen van bestellingen van 
derden, magazijn en uitvoering 

6.2 bestellen van materialen bij de 
leveranciers 

6.3 bijhouden en verspreiden van 
materiaalprijslijsten 

6.4 aanvragen en beoordelen van of
fertes van leveranciers 

6.5 voorraadvprming en innamejuit
gave materialen 

6.6 kontrole van fakturen leveranc. 

info- huidige 
groepen afd.n. 

2 til. 

4 in 

4 in 

4 in 

4 in vII. 

4 rna 

4 in bb 

7.1 terugmelding door uitvoering van 3 
,produktiegevens via loon-,week-
en produktiestaten 

7.2 kontrole van 100n-, week- en 
produktiestaten 

7.3 registreren van aanbiedingen, 
weekstaten en basisinf. van 
aangenomen werken 

7.4 prijzen van weekstaten en 
bestelbonnen 

7.5 bepalen van betalingstermijnen 
van aangenomen werken 

7.6 opstellen van conceptfakturen 

7.7 opstellen van met de faktuur 
mee te zenden forrnulieren 

6 

3 bb 

1 bb 

3,4,5 in fa 

1 bb fa 

1 ,3,5 fa 

1 ,3 bb 

nieuwe 
afd.n. 

uv 

rnv 

mv 

mv 

mv vII. 

mv 

mv 

ra 

pa 

ra 

pa 

pa 

pa 



NR. TAAKOMSCHRIJVING 

7.8 verponsen van de produktiege
gevens t.b.v verwerking op 
externe computer 

7.9 berekening "urenlijst P.B." en 
"winstprognose" 

7.10 verwerking conceptfakturen op 
de faktureermachine 

7.11 afleiden van direktie
overzichten 

info-, huidige 
groepen afd.n. 

3 ad 

3 bb 

fa 

, 
3 bb ad 

nieuwe 
afd.n. 

ra 

ra 

ra 

ra 

I 



BIJLAGE H 

PROJEKTGEGEVENSFORMULIER projektomschrijving proj. nr. 

I. ALGEMENE GEGEVENS 

naam kontakt pers. adres post plaats projektleider kode 
projekt startdatum 

opdrachtgever opleveringsdatum 

adviesburo chefmonteur 

architektenburo tekenaar 

fakturering telefoon 

II. ADMINIS'l'RATIEVE GEGEVENS 

B. V. L. ja/nee 
weekrapporten ja/nee 
risikoverrekening ja/nee 
betalingskondities : 

garantie : 

oplevering : 
afwijkingen op algemene 

administratieve bepalingen: 

bijzonderheden : 

III. VOOTGANGSKONTROLE IV. SPECIFIEK MATERIAAL/MATERIEEL 

kode omschrijving uren materiaal: 

000 divers en 

001 kabelwegen 

002 leidingen 

003 bekabeling 

004 kasten materieel: 

005 aanbrengen app 

006 aansluiten 

007 afwerking 

008 toezicht/organ 

009 werkz. derden 

V. FINANCIELE GEGEVENS 

Panelenb. Inst.bedrijf T.K. Overigen 

aanbnr. opdracht aan.som extra 
ws. nr. in/ext. tot. ws uren mat. uren mat. uren werk derd. kosten stelpost. 

-



BIJLAGE J 

OVERZICIIT ONDEHIIANDEN WERKEN 
r WEEK: I PROJ. LEIDER: I BLADNR: 

Panelenb. InstaL bedr. T.K. Overigen 
vk/ extra tot. 1- winst aan.som 

proj. nr. nk uren mat. uren mat. uren werk derd kosten kosten gereed progn. gefakt. 
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BIJLAGE K. 

20. Rekenvergoeding 

20.01 Aigemeen 

De rekenvergoeding wordt door de installateurs bepaatd in overleg met de VEVA.De VEVA (Vereniging van 
Bureau's voor Vakbetangen) is een vereniging, die zich ten doel stelt de belangen te behartigen van in Ne
derland gevestigde ondernemingen. werkzaam in de electro-technische installatie-sectoren van het bedrijfs
leven. In het bijzonder wordt door de vereniging beoogd te bereiken, dat deelnemende ondernemingen een 
reele vergoeding ontvangen v~~r gemaakte calculatie-kosten, verband houdend met het "uitrekenen" van de 
prijs waarvoor men zich bereid toont een werk uit te voeren. 
Deze calculatiekosten-vergoeding is aldus bedoeld om te bereiken, dateen installateur, die wordt aange
zocht om deel te nemen aan een aanbesteding van, inschrijving op, of het doen van een prijsopgave voor 
een project en aan wie, naar later blijkt, de opdracht niet wordt gegund, een vergoeding ontvangt voor door 
hem in de begrotingsfase verrichte, op het gemiste project betrekking hebbende werkzaamheden. Indien 
geen vergoeding wordt verkregen, zouden ten behoeve van de bedrijfs-continuTteit eerder gemaakte en niet 
vergoede kosten komen te drukken op latere werken. Een causaal verband ontbreekt hiertoe. 

20.02 Werkwijze 

Aile aangevraagde projecten worden voorzover het vermoedelijke inschrijfbedrag een bepaald minimum-be-
drag overschrijdt, door de installateurs gemeld bij de vereniging waarvan men lid of deelnemer is. . .' 
Oe regionate verenigingen die meldingen hebben ontvangen voor een project meld en dit door naar de re
gionale vereniging binnen wier gebied het project is gesitueerd. Het bureau van deze laatste vereniging is 
belast met de uitvoering van de regeling. Door dit bureau wordt het aantal mede-melders voor het bet ref
fende project aan de respectievelijke melders teruggemeld. 
Op basis van het aantal melders kan de hoogte van het in het afferte-bedrag ap te nemen bed rag vaor 
calculatie-vergaeding worden berekend valgens een in de regeling opgenomen tabel. Hierbij wardt onder
scheid gemaakt naar het soort werk. Onderscheiden wordt 

a. algemeen electro-technisch installatie-werk.. 
b. woningbouwinstallaties. 
c. nenenbouwinstallaties. 
d. paneelbouw. 

Het overgrote deel heeft betrekking ap werkzaamheden genoemd onder (a). Indien het betreffende werk aan 
een melder wordt gegund ontvangen de niet-succesvolle partijen, welke immers de naodzakelijke werk
zaamheden hebben moeten verrichten om tot een aanbieding te komen, onder aftrek van een percentage 
voor gemaakte kosten, hun deel van de in de offerte-prijs van degeen aan wie het werk is gegund opgeno
men verhoging voor calculatie-kosten. Bij het bepalen van de hoagte van de calculatiekosten-vergoeding 
wordt uiteraard aileen rekening gehouden met het aantal dan bekende inschrijvers. 

Uit: IIet aannemen van elektrotechnisch installatiewerk, 
P, Verbree, Unie van Elektrotechnische Ondernemersorganisaties 
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