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Abstract 

In the office of the Irmato Group in Weert, a study has been conducted regarding 
the management information needs. The study has resulted in a new organisation 
structure and a performance measurement format to improve the control function 
of the activities. 
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Samenvatting 

Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het onderzoek dat bij Irmato heeft 
plaatsgevonden. De processtappen met de resultaten worden per onderzoeksfase 
besproken. De samenvatting eindigt met de conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek. 

Onderzoek 
Het onderzoek onderscheidt 3 fases die achter elkaar worden besproken: 
oriëntatiefase, analysefase en ontwerpfase. Deze paragraaf start met de 
probleemstelling. 

Probleemstelling 
De opdracht is voortgekomen uit een sterk veranderde beheersingsbehoefte door 
de groeispurt van Irmato. Irmato is in 2003 opgericht en is sindsdien hard 
gegroeid. De groeispurt heeft de processen veranderd wat betreft omvang, 
diversiteit en complexiteit. De veranderde processen hebben er voor gezorgd dat 
de besturing en de daarvoor benodigde informatievoorziening niet meer 
toereikend zijn. 
Op basis van deze probleemsituatie is de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

De managementrapportage schiet tekort om Irmato's bedrijfsactiviteiten 
te beheersen. 

De aanpak van het onderzoek is samengevat in onderstaande figuur: 

1 Onderzoeksaanpak 1 

Besturings- Ontwerp 
model 

Input PBl-model - Richten -,,/ 
§5.2 

problemen Informatie- Besturings-
- Interviews Problemen? 

~ 
Problemen? f--+ Matrix-organisatie - - Inrichten H.6 

- Papageno §4.• §4.4 §5.3 

- BO ' - Beheersen PMS 

- Documentatie §5.4 H.7 

- PBl-model 

- Groeilasenmodel 
groei Groeifasen-model 

§4.' 

- Besturingsmodel 

- - - - - -- - - - -
Oriëntatiefase Analysefase Ontwerpfase 

Figuur 0-1: Onderzoeksaanpak 
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Oriëntatiefase 
Irmato is een multidisciplinair middelgroot ingenieurs- en adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in Technica! Services, Information Services en Business 
Solutions. Het levert kennis en kunde aan klanten op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. De oriëntatiefase heeft 2 belangrijke inzichten opgeleverd: 
Irmato is hard gegroeid en Irmato heeft een aantal problemen. 

Analysefase 
De problemen blijken informatieproblemen te zijn. De snelle ontwikkeling van 
Irmato is geanalyseerd in het licht van het groeifasenmodel van Greiner. 
Irmato is bij haar oprichting in 2003, gestart met groeifase 1: groei door 
creativiteit. De organisatie heeft in minder dan 4 jaar tijd (bijna) 2 groeifasen en 
1 crisis doorlopen. De informatieproblemen passen in het groeifasenmodel van 
Greiner: ze zijn een logisch gevolg van de groei van Irmato. Irmato's processen 
zijn hard gegroeid, en de informatie om die processen te besturen is niet genoeg 
mee gegroeid. 
Het PBl-model van Bemelmans (2000) beschrijft dat de informatievoorziening 
afgestemd moet zijn op de besturing en de processen in een bedrijf. 
Informatieproblemen kunnen op die manier duiden op besturingsproblemen. 

Deel 2 van de analyse onderzoekt de besturing van Irmato. Het besturingsmodel 
van Heijnsdijk (1985) is voor deze analyse grondslag geweest. Dit model deelt de 
besturing op in het richten, inrichten en beheersen van een onderneming. 

Het richten van een onderneming is het positioneren van de onderneming in de 
omgeving (Heijnsdijk, 1985). Het richtproces van Irmato wijst uit dat het 
management een duidelijk beeld heeft over de toekomst: de marktpropositie. 

TS IS BS 

M E S 

Consultants 

SA 
1 
1 
T ' 
Project-

medewerkers 

1 
PM 

1 

t ' 
Detacheringen 

os 

0-2: Marktpropositie 

Irmato wil een ingenieurs- en adviesbureau zijn die totaaloplossingen aanbiedt. 
De drie afdelingen van Irmato, Technical Services (TS), Information Services (IS) 
en Business Solutions (BS) moeten alle drie de markt bedienen met zowel 
Strategie Advice (SA), Project Management (PM) als Operation Support (OS). Dit 
sluit aan bij de sterktes en kansen van Irmato. Irmato heeft een aantal 
concurrentiewapens die via de sterktes 'klantspecifieke benadering' en 
'relatienetwerken' ingezet kunnen worden om de groeikansen te benutten. 
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Concluderend wordt gesteld dat Irmato goed is gericht, maar: 
• de ambities zijn intern niet uitgesproken. Dit veroorzaakt een afname in 

betrokkenheid binnen de organisatie. Tevens wordt geen gebruik gemaakt 
van het aanwezige potentieel om die ambities te verwezenlijken. 
Werknemers worden niet in staat gesteld mee te denken. 

• Irmato heeft alle vier de groeistrategieën door elkaar gebruikt, wat de 
coördinatiebehoefte nog meer vergroot. 

Een organisatie wordt ingericht na het formuleren van de doelen en de strategie. 
Het inrichten gaat om de volgende 3 processen: 

1. planning- en budgetteringsprocessen; 
2. organisatiestructuur; 
3. manier van leidinggeven. 

Geconcludeerd wordt dat de inrichting van Irmato niet is afgestemd op de 
richting: 

• het organisatieschema en de budgetverdeling zijn niet afgestemd op de 
marktpropositie, 

• beslissingen worden onnodig hoog in de organisatie genomen. 

Door het richten staat de positie van de onderneming vast, met name de product
marktcombinaties. De inrichting heeft een kader geschapen waarbinnen de 
activiteiten plaats vinden. Vervolgens moet de onderneming de activiteiten in 
gang zetten, besturen en controleren. Dit wordt de beheersing genoemd. 

Beheersing valt uiteen in beheersing éwer activiteiten en beheersing b nnen een 
activiteit. Irmato heeft problemen met beheersing éwer de bedrijfsactiviteiten 
vanwege het feit dat Irmato de prestaties niet meet op het niveau van de 
marktpropositie. Irmato weet zo niet hoe goed ze bezig zijn hun strategische 
doelen te verwezenlijken. 

Irmato heeft ook problemen met beheersing b nnen de activiteiten. De 
medewerkers hebben weinig projectervaring en maken geen gebruik van 
projectbeheersingssoftware. Nacalculaties worden niet gemaakt, waardoor niet 
goed geëvalueerd wordt. Irmato profiteert niet optimaal van opgedane 
ervaringen. 

Na de analysefase is de opdracht definitief: 

Ontwerp een prestatiemeetsysteem op marktpropositieniveau om de 
bedrijfsprocessen te beheersen en beschouw daarbij alleen de 
beheersaspecten capaciteit, tijd en geld. 

De conclusie van de analysefase is dat Irmato goed is gericht, maar de inrichting 
en beheersing zijn hier niet op afgestemd. Het ontwerp van dit onderzoek richt 
zich daarom op de inrichting en beheersing door middel van een 
matrixorganisatie en een prestatiemeetsysteem. 

Ontwerpfase 
Het ontwerp bestaat uit 2 delen: de inrichting en beheersing. In deel 1 wordt 
voorgesteld om Irmato als een matrixorganisatie in te richten. Dit is nodig om de 
bedrijfsprestaties te kunnen meten op attiviteitenniveau. 

Het tweede deel behandelt de beheersing. Hierin is de structuur van een 
prestatiemeetsysteem, gericht op de marktpropositie, uiteengezet. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Een overzicht van de conclusies naar aanleiding 'van dit onderzoek en 
aanbevelingen voor vervolgtrajecten wordt hieronder gepresenteerd. 

Conclusies 

Oriëntatiefase 

1. De financiële positie van Irmato is mager; de normen voor de liquiditeit en 
solvabiliteit worden niet gehaald. 

2. Irmato heeft zich kwetsbaar opgesteld door afhankelijk te zijn van: 
• een klein aantal klanten; 20% van de klanten zorgt voor 80% van 

de omzet. 
• een cyclische markt; 70 % van de omzet wordt gehaald door de 

combinatie van machinebouw- en halfgeleiderindustrie. 

Analysefase 

3. De informatieproblemen zijn groeistuipen. De organisatie is in korte tijd 
hard gegroeid; Irmato is getransformeerd van een detacheerder tot een 
onderneming die een totaal dienstverleningspakket aanbiedt. De 
organisatie heeft in minder dan 4 jaar tijd (bijna) 2 groeifasen en 1 crisis 
doorlopen. De informatievoorziening is bij die groei achtergebleven. 

4. Irmato is goed gericht; Irmato wil een ingenieurs- en adviesbureau zijn die 
totaaloplossingen aanbiedt. Dit sluit aan bij de sterktes en kansen van 
Irmato. 

5. De inrichting van Irmato sluit niet aan bij de richting; het 
organisatieschema en de budgetverdeling zijn niet afgestemd op de 
marktpropositie. 

6. De beheersing van Irmato is niet afgestemd op de richting; Irmato meet 
geen resultaten van de activiteiten. 

Aanbevelingen 

1. Implementeer de matrixorganisatie zoals beschreven in hoofdstuk 6. Breid 
dit uit door de kostenplaatsen tot resultaatgebieden te maken. Stem 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op elkaar af. 

2. Implementeer het prestatiemeetsysteem zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
Breid dit uit met de overige beheersaspecten. Zorg daarbij dat aan de 
implementatievoorwaarden wordt voldaan; een PMS staat of valt bij 
Human Resource Management. Creëer draagvlak opdat belanghebbenden 
het PMS accepteren. 

3. Elimineer de zwaktes personeelsbeleid en salesbeleid om de bedreigingen 
te kunnen weerstaan en om te kunnen profiteren van de groeikansen. 
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Voorwoord 

Dit rapport vormt de afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het rapport is gebaseerd op het onderzoek, 
dat is uitgevoerd van november 2006 tot augustus 2007 op het hoofdkantoor van 
de Irmato Group in Weert. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de 
managementinformatie. 

Door een aantal externe factoren is de voortgang van de studie bij mijn 
verwachtingen achtergebleven. Uiteindelijk is het einde dan toch in zicht 
gekomen, een moment waar ik al een hele tijd vol smart op heb gewacht! 

Tijdens mijn afstuderen heb ik veel geleerd. In eerste instantie natuurlijk op het 
gebied van managementrapportage. Maar ook op andere interessante terreinen 
voor een technisch bedrijfskundige. 
Wat me vooral zal bij blijven is de factor sociaal aspect. Het belang van het 
creëren van draagvlak en betrokkenheid. Dit is niet iets dat vanzelf voortvloeit uit 
de interne logica van een beslissing. In de uitleg moet tijd geïnvesteerd worden, 
zeker op momenten dat veel beslissingen elkaar snel opvolgen, wat het geval is 
bij snelgroeiende (of afslankende) ondernemingen. Verschillende werknemers 
hebben verschillende belangen en hanteren verschillende perspectieven. Een 
beslissing uit de mond van een manager kan als heel plausibel ervaren worden. 
Dezelfde beslissing uit de mond van een werknemer kan heel anders 
geïnterpreteerd worden. Als toekomstig manager zal ik deze ervaring zeker 
meenemen. 

Dit onderzoek is niet mogelijk geweest zonder de hulp van enkele personen. 
Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar mijn bedrijfsbegeleider Frank 
Ploegmakers. Ondanks zijn (over- )drukke agenda heeft hij mij begeleid. Ik mocht 
alle gegevens krijgen die ik maar wilde. Ik zal altijd zijn enthousiasmerende 
betogen herinneren, altijd vergezeld van een steeds complexer wordend 
tekeningetje. 'keep it simpte and stupid' ! 
Vanuit de TU/e wil ik met name mijn eerste begeleider bedanken, Kees Kokke. Hij 
gaf me het beslissende duwtje toen het nodig was en voorzag mij van de nodige 
opbouwende kritieken. 
Ook mijn tweede begeleider, dhr. Verhoef, voor zijn op- en aanmerkingen over 
het gebruik van het prestatiemeetsysteem. Daarnaast wil ik de medewerkers op 
het Irmatokantoor bedanken en dan vooral mijn kamergenoten. Die hebben 
ervoor gezorgd dat mijn stage een plezierige tijd is geworden en ze hebben me 
deelgenoot gemaakt van hun mening. 

Tot slot, mijn vrienden, kennissen en ouders, die het vast niet altijd gemakkelijk 
hebben gehad, als ik eens in een dipje zat. 

Daniël Moonen 
Weert, augustus 2007 
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1. Inleiding 

Dit rapport vormt het resultaat van het afstudeeronderzoek, dat is uitgevoerd bij 
de Irmato Group · in Weert. Irmato is een jong en snel groeiend ingenieurs- en 
adviesbureau. Het werkgebied ligt met name in de hightech maakindustrie van 
Nederland. Irmato heeft zich gespecialiseerd op het gebied van Technica! 
Services, Information Services en Business Solutions. Technica! Services zijn de 
diensten op het gebied van werktuigbouwkunde, elektronica en software. 
Information Services gaat over de verbetering van de informatiestromen in een 
bedrijf. Afdeling Business Solutions heeft enkele softwareproducten in de 
portefeuille die de bedrijfsprocessen in een onderneming kunnen ondersteunen. 

Irmato is vanaf haar oprichting in 2003 hard gegroeid. De informatiesystemen om 
die groei te beheersen zijn achtergebleven. De aanleiding van dit onderzoek is 
dan ook de behoefte aan een betere managementrapportage. 

De structuur van dit rapport is verder als volgt: 

in hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van Irmato en haar externe omgeving. 
Hierbij gaat het om het bedrijf, de kennisgebieden (Technica! Services, 
Information Services en Business Solutions), de klanten en tot slot enkele 
financiële cijfers. 

Het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. De aanleiding, doelstelling, 
probleemstelling, opdrachtformulering en onderzoeksmodel, afbakening worden 
achtereenvolgens besproken. Het hoofdstuk eindigt met de onderzoeksaanpak. 

Hoofdstuk 4 betreft het eerste hoofdstuk van de probleemanalyse: Groeistuipen. 
Een analyse is gemaakt van de ontwikkeling van Irmato in het licht van het 
groeifasenmodel van Greiner. 

Hoofdstuk 5 is het tweede hoofdstuk van de probleemanalyse en beschrijft de 
besturing van Irmato. Deze analyse volgt het besturingsmodel van Heijnsdijk, 
waarbij respectievelijk gekeken wordt naar hoe Irmato wordt gericht, ingericht en 
beheerst. 

Het eerste deel van het ontwerp wordt behandeld in hoofdstuk 6: de inrichting. 
Voorgesteld wordt om Irmato als een matrixorganisatie in te richten. Dit is nodig 
om de bedrijfsprestaties te kunnen meten op activiteitenniveau. 

Hoofdstuk 7 behandelt het tweede gedeelte van het ontwerp: de beheersing. De 
structuur van een prestatiemeetsysteem gericht op de marktpropositie wordt 
uiteengezet. 

Tenslotte bevat hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen, volgend uit dit 
onderzoek. 
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2. Irmato 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de Irmato Group, het bedrijf waar dit 
afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden, van november 2006 tot augustus 2007 
Paragraaf 2 geeft een algemene beschrijving van Irmato. De paragrafen 3 tot en 
met 5 gaan respectievelijk over de kennisgebieden, de markt en tot slot enkele 
financiële cijfers. De bedrijfsbeschrijving is gebaseerd op de situatie in mei 2007. 

2.2 Het bedrijf 
Irmato is in juni 2003 ontstaan uit een doorstart met 9 werknemers van het 
faillissement van Cemate Weert en Tegema Son. De oprichter zag mogelijkheden 
voor een nieuw ingenieursbureau, gebaseerd op de combinatie van product- en 
procesontwikkeling. Deze 9 werknemers vormen een groep constructeurs en een 
groep CAD-specialisten. 

Van daaruit is Irmato in een snelle groei beland die geleid heeft tot het huidige 
aantal van 95 fte. Irmato bestaat uit 5 werkmaatschappijen en 1 beheer BV. De 
bedrijfsstructuur is als volgt: Irmato Beheer is de moedermaatschappij van 
Irmato Group, Irmato Engineering Weert, Irmato Engineering Arnhem, Irmato 
Information Services en Irmato Solutions. Zelf is Irmato Beheer weer onderdeel 
van Moonen Beheer BV. Dhr. Moonen is oprichter en volledig eigenaar van de 
Moonen Beheer BV. Schematisch ziet de situatie er als volgt uit: 

Figuur 2-1: De bedrijfsstructuur van Moonen Beheer BV 

Alle weergegeven relaties zijn 100% moeder-dochterrelaties. Irmato Beheer, 
Moonen Dienstverlening en Prisma Dienstverlening hebben onderling geen relatie, 
behalve dat ze dezelfde eigenaar hebben. Irmato Beheer is de 
beheermaatschappij van de 5 Irmato werkmaatschappijen. Moonen 
Dienstverlening is een onderneming die zich bezig houdt met pluimveeservice. 
Pluimveeservice is het vangen en transporteren van pluimvee en vervolgens het 
schoonmaken van de stallen. Prisma Dienstverlening is een hoveniersbedrijf dat 
zich gespecialiseerd heeft in het aanleg en onderhoud van tuinen . 
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2.3 Kennisgebieden 
Irmato is een multidisciplinair middelgroot ingenieurs- en adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in Technica! Services, Information Services en Business 
Solutions. Het levert kennis en kunde aan klanten op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. Deze kennis en kunde zitten in de werknemers. Het zijn 
hoogopgeleide mensen met veel ervaring. 

2.3.1 Technical Services 
Technica! Services (TS) bestaat uit de disciplines werktuigbouwkunde, elektronica 
en software. Deze afdeling binnen Irmato levert technische oplossingen voor 
industriële toepassingen. De medewerkers ontwerpen, ontwikkelen en/of 
realiseren een machine(onderdeel). Met de realisatie wordt bedoeld het in regie 
laten uitoeren van het maaktraject en daarmee bijgaand risico op zich nemen. 
Na de realisatiefase kan er nazorg geleverd worden, waarbij Irmato het 
tekeningenpakket beheerd (op eigen kantoor of bij de klant) en het 
wijzigingsbeheer voor haar rekening neemt. TS gebruikt allerlei programma's, 
zoals CAD-systemen, AutoCAD, rekenprogramma's, PLC's, en SCADA. 

Naast deze technische dienstverlening beschikt TS over een fysiek 
elektronicaproduct: de Irmato Controller. Die bevat een printplaat met hierop de 
twee belangrijkste 
onderdelen: een Digital 
Signal Processing (DSP) 
en een Coldfire. De DSP is 
het rekengedeelte en de 
Coldfire verzorgt de 
communicatie (interface) 
tussen de DSP en de 
gebruiker. De controller 
bevat veel rekenkracht, 
en een interface die 
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bestaat uit modulair Fiauur 2-2: De Irmato Controller 
opgebouwde software. De 
controller maakt het mogelijk om een machine precies aan te sturen. De 
modulaire opbouw heeft het voordeel dat het platform met relatief weinig 
programmeerwerk geschikt gemaakt kan worden voor een specifieke 
besturingssituatie. Dit maakt het voor de klant aantrekkelijk, want die kan snel 
en goedkoop beschikken over een besturingsplatform op maat met toch veel 
rekenkracht. 

2.3.2 Information Services 
De afdeling Information Services (IS) gaat over het effectief en efficiënt inrichten 
van de informatievoorziening in een bedrijf. In de aanpak staat Product Lifecycle 
Management (PLM) centraal. Deze methode is een uitbreiding op Product Data 
Management (PDM). PDM gaat daarbij over de creatie en gecontroleerde opslag 
van product- en procesgegevens. Dit gebeurt op een centrale plek in het bedrijf 
en deze wordt (vooral) gevoed door de afdeling Ontwikkeling. PLM neemt PDM als 
basis en richt zich op het gebruik van deze gegevens door alle afdelingen, van 
Ontwikkeling, via Productie en Sales tot aan Service. 
PLM biedt een eenduidige set van oplossingen en werkwijzen om 
bedrijfsinformatie eenvoudig te registreren, communiceren en onderhouden. Het 
gaat hier om een integrale benadering van mensen, processen, informatie en 
systemen, over de hele cyclus van het product. PLM kan daarbij gezien worden 
als een oplossing voor de traditionele communicatieproblemen, die zich 
doorgaans t l6sen de bedrijfsafdelingen bevinden. De bedrijfsinformatie wordt 
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opgeslagen op éÉn centrale plek (POM) en iedere afdeling kan snel zijn gewenste 
informatie achterhalen. De bedrijfsinformatie wordt op deze manier 
gestroomlijnd. Wel zit er doorgaans een softwareapplicatie tussen POM en de 
gebruikende afdeling, die de gegevens vertaalt naar bruikbare informatie. De 
afdeling Sales kan bijvoorbeeld weinig met de (technische) detailinformatie die de 
afdeling Ontwikkeling er in stopt. Idealiter hebben deze mensen liever een 
functionele dan een technische omschrijving van de producten; het zijn de 
functies waarin de klant geïnteresseerd is. De tussenapplicatie voor afdeling Sales 
wordt een 'product configurator' genoemd. Figuur 2.3 is een conceptuele 
weergave van PLM. 

PLM 

Figuur 2-3: Product Lifecycle Management 

Implementeren van PLM vergt een aanpassing in methoden, werkwijzen en 
systemen. Van informatie wordt vastgelegd wie toegang heeft om deze in te zien 
en/of te mogen veranderen. Door informatie een status te geven, wordt ook 
vastgelegd of deze gebruikt mag worden. Een CAD-tekening kan bijvoorbeeld de 
status "under review" hebben. Dit geeft aan dat de productieafdeling deze 
tekening nog niet mag gebruiken, omdat een bevoegde hem nog moet 
goedkeuren. 

2.3.3 Business Solutions 
De afdeling Business Solutions (BS) richt zich op de ontwikkeling van specifieke 
softwareproducten. Deze software is bedoeld voor de ondersteuning van een 
bedrijfsafdeling. Irmato heeft momenteel twee producten in haar portefeuille: 
MES Compass en Field Assist. 
Producten van Irmato genereren drie soorten cashflow. Ten eerste door de 
licentie te verkopen. Daarnaast door maatwerk te leveren, wat inhoudt dat het 
product aangepast wordt aan de specifieke wensen van de klant. Ten slotte door 
support en onderhoud te leveren tijdens de gebruiksfase. 
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Het MES Compass, ofwel het Management Execution System, geeft de status 
van het productieproces weer. Operators, productie-engineers en managers 
kunnen realtime de waarden van hun gewenste procesvariabelen zien. Het MES 
Compass, in het kort MES, kan ook zelf sommige processtappen aansturen, zoals 
het nemen van een random kwaliteitscontrole in iedere batch. 
MES bevat track-and-tracefunctionaliteit, waarmee voor ieder product wordt 
achterhaald welke ingrediënten of halffabrikaten er in zitten en wie ten tijde van 
de productie dienst had . Het programma kan zo problemen aan het eindproduct 
herleiden naar de bron. 

Field Assist is een mobiele softwareoplossing voor de aansturing van de 
buitendienstmedewerkers. Het is een systeem waarmee installateurs en monteurs 
remote en realtime bij de benodigde machine- en productgegevens kunnen. 
Vergelijkbaar zijn de Essent-installateurs. Die kunnen via hun laptop of PDA 
informatie in hun backoffice opzoeken, bestellingen en gewerkte uren registreren 
en factureren. De planners op kantoor kunnen continu zien waar de monteurs 
zich bevinden. Ze kunnen daardoor de monteurs efficiënter alloceren naar de 
verschillende klanten. Door de koppeling met TomTom of een ander 
navigatiesysteem ziet een monteur direct waar hij heen moet als hij een nieuwe 
opdracht krijgt. 

2.4 Klanten 
De klanten Van Irmato bevinden zich met name in Zuidoost Nederland en dan 
vooral in Noord Brabant, Limburg en de regio Arnhem. De klanten zijn actief in de 
volgende sectoren (met tussen haakjes hun aandeel in de omzet van 2006): 

• halfgeleiderindustrie (42%), 
• algemene machinebouw (27%), 
• procesindustrie (10%), 
• Material Handling and Transport (1 %), 
• automotive (10%), 
• voedings- en genotmiddelenindustrie (8%). 

De omzetverdeling in 2006 is weergegeven in onderstaande figuur: 
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Figuur 2-4: Omzetverdeling 2006 
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Wat opvalt, is de 
dominantie van de 
halfgeleiderindustrie in 
combinatie met de 
algemene 
machinebouw. Samen 
zijn ze goed voor bijna 
70% van de totale 
omzet. De Pareto
analyse in figuur 2.5 
bevestigt deze 
dominantie: 20% van 
het aantal klanten 
zorgt voor 80% van de 
omzet (en andersom). 
Hieruit volgt dat 
Irmato zich afhankelijk 
heeft gemaakt van een 
klein aantal klanten en 
van een cyclische 
markt. 
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Pareto analyse omzet 
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Figuur 2-5: Pareto-analyse van de omzet 

De klanten van Irmato zijn vooral middelgrote en grote OEM-bedrijven (Original 
Equipment Manufacturer). Dat zijn eerstelijns toeleveranciers van 
producten/componenten voor bedrijven aan het einde van de waardeketen. De 
vraag naar capaciteit aan het einde van de keten is minder cyclisch. Deze klanten 
zijn met name grote, lokale MKB-bedrijven. 

Irmato biedt op dit moment zijn diensten vooral aan door detacheringen. De 
detacheringsmarkt kenmerkt zich door veel aanbieders en weinig mogelijkheden 
om zich te onderscheiden. Deze markt concurreert op prijs, wat de marges drukt. 
Dit is éái van de redenen dat Irmato zich meer wil profileren op de 
projecten markt. 

2.5 Enkele cijfers 
Irmato kent in haar korte geschiedenis een periode van groei, zoals blijkt uit 
figuur 2.6. Het management stelt dat de gewenste vorm en omvang zijn bereikt. 
De investeringen in groei zijn voorlopig afgerond. De focus komt komende tijd op 
resultaatverbetering van bestaande activiteiten. De prognose voor 2007 is een 
omzet van 7 miljoen euro en een werknemersbestand van 105 fte. 
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Figuur 2-6: Ontwikkeling omzet en personeel 

Een kengetal is een verhouding tussen twee of meer getallen. Kengetallen geven 
beknopt de financiële toestand en prestaties van een onderneming weer. Ze 
worden afgeleid van de balans en de winst en verlies rekening. De vier 
belangrijkste typen kengetallen voor een financiële analyse zijn: liquiditeit, 
solvabiliteit, activiteit en rentabiliteit. Hieronder worden de kengetallen gegeven, 
bepaalt voor de Irmato Group als geheel, van de cijfers over 2006 (zie voor 
definities en normen Van Beek e.a. (2000)). 

Liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op tijd te 
voldoen aan haar korte termijn financiële verplichtingen. 

Twee kengetallen die de liquiditeit weergeven zijn de current ratio en het netto 
werkkapitaal. 

vlottende activa 
Current ratio = ~ 0,85 

kort vreemd vermogen 

Netto werkkapitaal = eigen vermogen+ lang vreemd vermogen - vaste activa~ 
-c 250.000,-

Current ratio geeft de mate aan waarin de schuld aan de verschaffers van het 
kort vreemd vermogen kan worden voldaan uit de vlottende activa. Afhankelijk 
van de aard van de onderneming is een minimum van 1,5 tot 2 de norm. 
Een positief netto werkkapitaal geeft aan dat meer permanent en lang vreemd 
vermogen is aangetrokken dan het bedrag dat in de vaste activa is geïnvesteerd. 
Dit geldt als indicatie voor soliditeit en banken stellen dit vaak als voorwaarde 
voor het verlenen van kredieten. 

Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is aan alle 
financiële verplichtingen te voldoen. 

. . . . totale activa 
Solvabibteztsratw = ~ 1,12 

vreemd vermogen 

. lang vreemd vermogen . 
Cashflowdekkmg = x 11aar ~ 2,5 jaar 

cashflow 
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De solvabiliteitsratio geeft aan in welke mate de onderneming in staat is uit al 
haar bezittingen haar schulden te voldoen. De praktijk gebruikt vaak een 
minimumnorm tussen 1,3 en 2,0. De cashflow is een term voor de ingaande 
geldstroom die de onderneming niet meteen verlaat. Het is de som van winst en 
afschrijvingen. Dit bedrag is in principe beschikbaar voor investeringen en de 
aflossing van vreemd vermogen. De cashflowdekking geeft de termijn aan waarin 
de onderneming door zelffinanciering het lang vreemd vermogen kan aflossen. 

Activiteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is haar bezittingen 
doelgericht en doelmatig aan te wenden. 

debiteuren 
Omlooptijd debiteuren= x 365 ~ 80 dagen 

verkopen op rekening 

. . . crediteuren 
Omlooptijd crediteuren= x 365~110 dagen 

inkopen op rekening 

De omlooptijd van debiteuren geeft de tijd aan die gemiddeld verstrijkt tussen het 
ontstaan en het innen van een vordering. De omlooptijd van de crediteuren geeft 
aan hoe snel de onderneming haar leveranciers gemiddeld betaalt. 

Rentabiliteit geeft de mate aan van winstgevendheid van het vermogen in de 
onderneming. 

nettowinst 
Rentabiliteit eigenvermogen = . x 100% ~ 5,3°/o 

eigen vermogen 

Dit cijfer geeft de winstgevendheid aan voor de aandeelhouders. Deze kunnen dit 
cijfer vergelijken met rentabiliteiten die ze buiten de onderneming kunnen 
behalen. 

De conclusie is dat Irmato de normen voor de liquiditeit en solvabiliteit niet haalt. 
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3. Het onderzoek 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt de totstandkoming en beschrijving van het onderzoek. 
De volgende paragraaf gaat over de aanleiding, daarna komen de 
probleemstelling en doelstelling, opdrachtformulering en afbakening. Het 
hoofdstuk eindigt met de onderzoeksaanpak. 

3.2 Aanleiding van het onderzoek 
Irmato heeft volgens het management een 'stormachtige groeifase' doorgemaakt. 
De wens om te diversificeren en te groeien heeft geresulteerd in een aantal 
acquisities. Irmato heeft het portfolio veranderd en mensen aangenomen. Gestart 
als een puur detacheringsbureau is het getransformeerd tot een onderneming die 
een totaal dienstverleningspakket aanbiedt. Irmato is met 9 personen gestart en 
gegroeid tot het huidige aantal van 95 fte, verdeelt over 2 vestigingen (Weert en 
Arnhem). 

De groeispurt bij Irmato heeft de processen veranderd wat betreft omvang, 
diversiteit en complexiteit. Irmato is naast het detacheren meer en complexere 
projecten gaan doen. Ook geven ze tegenwoordig strategisch advies en beheren 
ze enkele softwareproducten. 

De veranderde processen hebben er voor gezorgd dat de besturing en de 
daarvoor benodigde informatievoorziening niet meer toereikend zijn. Irmato wil in 
2007 een kleine versie van een ERP-systeem aanschaffen. Het doel van deze 
aanschaf is het besturen van de primaire en ondersteunende productieprocessen. 
Het plan voor deze aanschaf heeft geleid tot de opdracht om te achterhalen wat 
de belangrijkste managementinformatie is. 

Inzicht in de bedrijfsprestaties is nodig om goed te kunnen besturen. Volgens 
Browne e.a. (1997) kan prestatieverbetering niet plaatsvinden zonder 
prestatiemeting. Een bedrijf dat zich wenst te verbeteren, moet zowel de huidige 
als de prestatie na een verandering meten. Jorissen (1994) geeft twee redenen 
voor een prestatiemeetsysteem (PMS). Met de indicatoren maakt het 
management zijn doelstellingen duidelijk richting de organisatie. Daarnaast kan 
het management met deze indicatoren zien of de gestelde doelstellingen 
gerealiseerd zijn of worden. 

Door prestatiemeting op activiteitenniveau kan tevens de betrokkenheid van 
personeel (inclusief management) op drie manieren verbeteren. Beslissingen 
kunnen beter onderbouwd worden, waardoor draagvlak toeneemt. Werknemers 
zien beter welke strategische doelen het management belangrijk vindt. Ten slotte 
is beter bekend wat iemands inspanningen oplevert, ook ten aanzien van de 
bedrijfsdoelstellingen. De resultaten verdwijnen niet meer in de grijze massa van 
de grootboekrekeningen, maar worden zichtbaar in de prestaties van een 
activiteit. 
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3.3 Probleemstelling en doelstelling 

Probleemstelling 
Irmato heeft een bepaald toekomstbeeld voor ogen. Deze toekomst bevat een 
portfolio aan activiteiten, waarvan enkele nog uitgerold of ontplooid moeten 
worden. Het huidige informatiesysteem schiet tekort om de (komende) 
problemen aan te pakken. Daar is andere managementinformatie voor nodig. Het 
huidige systeem is gebaseerd op de juridische structuur (BV-niveau) en nog niet 
op activiteitenniveau. Dit zorgt voor een discrepantie tussen het huidige en het 
gewenste informatiesysteem. Op basis van deze probleemsituatie kan de 
volgende probleemstelling gedefinieerd worden: 

De managementrapportage schiet tekort om Irmato's bedrijfsactiviteiten 
te beheersen. 

Doelstelling 
Deze probleemstelling wordt vertaald in de volgende doelstelling: 

Ontwerp een format voor de managementrapportage, gebaseerd op de 
gewenste bedrijfsactiviteiten. 

3.4 Opdrachtformulering 
Om tot de gewenste eindsituatie te komen, heeft een brede opdrachtformulering 
als uitgangspunt gediend: "analyseer de behoefte aan managementinformatie op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau." 

Na de probleemanalyse luidt de definitieve opdracht: 

Ontwerp een prestatiemeetsysteem op marktpropositieniveau om de 
bedrijfsprocessen te beheersen en beschouw daarbij alleen de 
beheersaspecten capaciteit, tijd en geld. 

Met het oog op de deadline voor dit afstudeeronderzoek, ligt de prioriteit bij het 
aspect 'geld'. Indien er genoeg tijd beschikbaar is, komen de overige twee 
aspecten ook aan bod. 

Onderzoeksvragen 
De definitieve opdrachtformulering en de gelezen literatuur hebben tot de 
volgende onderzoeksvragen geleid, verdeelt over de fasen van het onderzoek: 

Analysefase 
1. wat is de achtergrond van Irmato's problematiek? 

Richten 
2. Wat zijn de ambities van Irmato? 

Inrichting 
3. Hoe worden die ambities vertaald naar de werkvloer? 

Beheersing 
4. Wat is het huidige gebruik van managementinformatie? 
5. Wat is de behoefte aan managementinformatie? 
6. Hoe kan het PMS het beste ingericht worden? 
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Ontwerpfase 
7. Hoe moet het aspect inrichting veranderen om het PMS mogelijk te 

maken? 
8. Hoe moet het aspect beheersing veranderen? 

De onderzoeksvragen laten zich samenvatten in onderstaand onderzoeksmodel: 
1. 2. 

Figuur 3-1: Onderzoeksmodel 

zijn een combinatie van de kennisgebieden 
t en 

Operation S 
inrichting. Het relevante informatie De 

3.5 Afbakening en randvoorwaarden van het onderzoek 
De opdracht is 
Het ontwerp begint met het aspect geld. De overige aspecten komen ter sprake 
als er tijd voor is. Het PMS geeft alleen de pres 
die norm het beste gehaald kan worden vallen het bereik van dit 
onderzoek: h van de oplossing. 

implementatie van het PMS valt 
kosten zijn veranderlijk en worden overgelaten aan 

ontroller 
daarom 

3.6 Onderzoeksaanpak 
De onderzoeksaanpak volgt 

oriëntatie 
onderzoeksmodel weer. 

en ontwerpfase. 
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1 Onderzoeksaanpak 1 

Besturings- Ontwerp 
model 

Input PBl-model - Richten .,/ 

§5.2 

problemen Informatie- Besturings-
- lntervtews Problemen? 

----
Problemen? 

~ 
Matrix-.organisatie 

- Inrichten H.6 
- Papageno §4.2 §4.4 §5.3 

-BO ~ 

- Beheersen PMS 

- Documentatie §5.4 H.7 

- PB~modet 

- Groeifasenmodel 
groei .._ Groeifasen-model 

§4.3 

- Besturingsmodel 

- -- - - - ~ -
Oriëntatiefase Analysefase Ontwerpfase 

Figuur 3-2: Onderzoeksaanpak 

De oriëntatiefase heeft de bedrijfsbeschrijving (hoofdstuk 2) opgeleverd, die voor 
de overzichtelijkheid niet in de figuur is opgenomen. Het vakje input beschrijft het 
instrumentarium van het gehele onderzoek. 
De oriëntatiefase heeft, naast de bedrijfsbeschrijving, een tweetal inzichten 
gegeven. Irmato is de .afgelopen jaren hard gegroeid en ze hebben een aantal 
problemen. 
De analyse start in hoofdstuk 4 met het achterhalen van de oorzaken van de 
problemen. Paragraaf 4.2 beschrijft deze problemen; het zijn in hoofdzaak 
informatieproblemen. De snelle ontwikkeling van Irmato is geanalyseerd in het 
licht van het groeifasenmodel van Greiner (paragraaf 4.3). Daaruit blijkt dat de 
gevonden problemen een logisch gevolg zijn van de groeispurt van Irmato. 
Het PBl-model beschrijft dat de benodigde informatievoorziening in een bedrijf 
moet aansluiten op de besturing en de processen. Informatieproblemen kunnen 
duiden op besturingsproblemen. 
Deel 2 van de analyse (hoofdstuk 5) onderzoekt de besturing van Irmato. Het 
besturingsmodel van Heijnsdijk is voor deze analyse grondslag geweest. De 
besturing van een bedrijf is in te delen in richten, inrichten en beheersen. De 
conclusie van dit hoofdstuk is dat het management een duidelijke visie voor 
Irmato's toekomst heeft. De problemen liggen op het vlak van inrichten en 
beheersen. Deze facetten bij Irmato zijn niet afgestemd op de richting. 
Het ontwerp richt zich op de inrichting en beheersing met respectievelijk een 
matrixorganisatie en een prestatiemeetsysteem. 

3.6.1 Oriëntatiefase 

Interviews 
Gedurende het hele onderzoek zijn interviews een belangrijke bron van informatie 
geweest. Daarbij is gebruik gemaakt van ongestructureerde tot gestructureerde 
interviews. 
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Project Papageno 
Irmato wil meer een projectenbureau worden. Gedurende het onderzoek hebben 
alleen korte, relatief eenvoudige projecten plaatsgevonden. Het eerste grote 
project, genaamd Papageno, is als onderdeel van dit onderzoek gevolgd. Dit om 
inzicht te krijgen in de huidige methode van projectbeheersing. 

Bijzondere opdracht 
De bijzondere opdracht (BO) is een apart studieonderdeel maar hoort wel bij het 
afstuderen. Mijn opdracht bestond uit het beschrijven van recente literatuur 
(inclusief de nieuwste trends) over prestatiemeetsystemen. Dit onderzoek is in 
een apart verslag opgenomen. 

Documentatie Irmato 
Het huidige gebruik van managementinformatie is onderzocht, omdat de opdracht 
daar expliciet over gaat. De bestanden die onder managementinformatie vallen 
zijn verzameld en geanalyseerd. Vragen hierbij zijn: welke informatiebestanden 
worden gebruikt, wie werkt deze bij en wie heeft deze informatie nodig. 

Het proces. besturing- en informatiemodel 
Het Proces, Besturing en Informatiemodel (PBl-model) is gebruikt om te 
achterhalen welke relatie er bestaat tussen processen, de besturing en 
informatie. De besturing van een onderneming moet afgestemd zijn op de 
bedrijfsprocessen. De informatievoorziening wordt op zijn beurt afgestemd op 
zowel de processen als de besturing. 

3.6.2 Analysefase 

Greiners groeifasenmodel 
De problemen bij Irmato zijn onderzocht in het licht van het groeifasenmodel van 
Greiner. Dit model geeft aan dat een groeiende onderneming een aantal fasen 
doorloopt. De onderneming komt daarbij allerlei beheersingsproblemen tegen. 

Besturingsmodel 
Het besturingsmodel van Heijnsdijk ( 1985) bestaat uit 3 stappen. Stap 1 in het 
besturingsmodel gaat over het richten van de onderneming. Een analyse is 
gemaakt van hoe Irmato zich positioneert in de markt en welke ambitie ze 
nastreeft. 

Stap 2 gaat over de inrichting van de organisatie. Na het vaststellen van de 
ambities, moet de organisatie zo ingericht worden dat deze doelstellingen gehaald 
worden. 

Ten slotte moeten de bedrijfsactiviteiten beheerst worden. Deze paragraaf 
beschrijft hoe Irmato zorgt dat de plannen gehaald worden. 

3.6.3 Ontwerpfase 
Het ontwerp bestaat uit twee onderdelen. Hoofdstuk 6 gaat over de inrichting van 
Irmato: een matrixorganisatie wordt voorgesteld om de verschillende processen 
te kunnen beheersen. Hoofdstuk 7 beschrijft de structuur van een 
prestatiemeetsysteem. Dit PMS stelt Irmato in staat de prestaties te meten op 
activiteitenniveau. 
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4. Groeistuipen 

4.1 Inleiding 
Het onderzoek is gestart met een brede focus. Daarbij is gebruik gemaakt van 
oriënterende interviews. Dit levert een eerste indruk op van de problemen die 
binnen de organisatie leven. Paragraaf 4.2 geeft een beschrijving van deze 
problemen. Paragraaf 4.3 analyseert de problemen in het licht van het 
groeifasenmodel van Greiner. Het hoofdstuk eindigt met de conclusies van deze 
analyse. 

4.2 Problemen 
De oriënterende interviews zijn gebruikt om de organisatie Irmato te typeren en 
te kijken tegen welke problemen wordt aangelopen. De volgende problemen zijn 
waargenomen: 

• Onjuiste kostprijs per manuur 
• Geen goede projectbeheersing 
• Gebrek aan managementinformatie 
• Gebrekkige administratie 
• Verkeerde toewijzing ontwikkelingskosten 
• Gebrekkig inzicht in aanwezig menselijk potentieel 1 

Bijlage 1 bevat een beschrijving van de problemen. De genoemde punten hebben 
tot gevolg dat de verkeerde informatie de werknemer (inclusief leiding) bereikt. 
De geïnterviewden ervaren dat informatie regelmatig afwezig is, onjuist is of 
inconsistent is met andere informatie. 
Die inconsistentie is ook naar boven gekomen tijdens een voortgangsoverleg van 
project Papageno. Dit is het eerste grote project (>100 k euro) van Irmato, 
waarbij een automatische kippenvanger ontwikkelt .en gerealiseerd wordt. Drie 
personen, de projectleider, de afdelingsleider en de Financial controller hebben 
tot taak een financiële administratie van het project bij te houden. Bij vergelijking 
zijn drie verschillende waarden voor de OHW (onder handen werk)-positie naar 
boven gekomen. 

Volgens het Proces Besturing en Informatiemodel (PBI-model) van 
Bemelmans (2000) moet de informatievoorziening aan worden gepast aan de 
processen en de besturing van die processen. De basisgedachte achter het PBI
model is dat niet elke vorm van besturing past bij elk productieproces. De 
besturing zal afgestemd moeten worden op het proces. Op dezelfde manier is de 
informatievoorziening afhankelijk van zowel het proces als de besturing. 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Figuur 4-1: PBI model 

1 Dit probleem is minder actueel vanwege de invoering van de technische 
functies. 
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Irmato is hard gegroeid, zowel het aantal als het soort processen is toegenomen. 
De behoefte aan (andere) informatie neemt toe om deze groeiende onderneming 
te beheersen. Bij Irmato lijkt de informatievoorziening achtergebleven bij de 
behoefte. Het groeifasenmodel van Greiner (Greiner, 1972 en 1998) is gebruikt 
om de oorzaken en achtergronden te onderzoeken. Een analyse aan de hand van 
dit model volgt nu in de komende paragraaf. 

4.3 Groeifasenmodel van Greiner 
De Amerikaan Greiner heeft in 1972 opgemerkt dat groeiende ondernemingen te 
maken krijgen met beheersingsproblemen (Greiner 1972, 1998). Hij heeft een 
model ontwikkeld waarbij een groeiende onderneming een aantal duidelijk te 
onderscheiden fasen doorloopt. De organisatie moet een soort van (management) 
crisis ondergaan om in een volgende fase van groei te komen. In die crisis dient 
het management een passende oplossing te vinden voor de problemen. De 
methoden uit het verleden zijn daarbij niet meer toereikend. 

Volgens Greiner zijn er 5 belangrijke factoren die invloed hebben op de 
ontwikkeling van de organisatie: 

• de leeftijd van de organisatie, 
• de grootte van de organisatie, 
• de doorlopen evolutieperiodes, 
• de doorlopen revolutieperiodes, 
• de groeisnelheid van de markt. 

Deze factoren bepalen de richtingscoëfficiënt van de groeicurve en de plek van de 
organisatie langs deze curve. Figuur 4.2 geeft een grafische weergave van het 
groeifasenmodel . De rode pijl geeft de huidige positie van Irmato aan. 
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Figuur 4-2: Greiners groeifasenmodel 
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Het model onderscheidt vijf verschillende groeifasen. Na een fase van groei 
(evolutie) vindt een crisis (revolutie) plaats. De periodes hebben een causale 
relatie; elke fase is zowel het gevolg van een vorige fase als de oorzaak van een 
volgende. De organisatie komt in een volgende groeifase als ze goed anticipeert 
op de (komende) problemen. De verschillende fasen worden toegelicht in bijlage 
2. 

Irmato bevindt zich in haar beginjaren in fase 1, groei door creativiteit. Dhr. 
Moonen, de directeur grootaandeelhouder (DGA), is de spin in het web. De lijnen 
lopen via hem, communicatie is direct, frequent en informeel. Irmato groeit in 
werknemersaantal en omzet (zie figuur 2.6). 

Uiteindelijk krijgt Irmato de omvang dat het niet meer vrijblijvend bestuurd kan 
worden. De informele en korte communicatielijnen zijn niet meer toereikend en 
de behoefte aan structuur neemt toe. Tevens stijgt de behoefte aan specifieke 
kennis om de efficiency omhoog te krijgen. De DGA kan niet alles meer overzien 
en wordt opgezadeld met ongewenste bestuurlijke verantwoordelijkheden. De 
besturing van Irmato loopt niet zoals gewenst. De onvrede stijgt. Irmato beseft 
dat het zo niet verder kan: de organisatie belandt in de leiderschapscrisis. Dit 
leidt tot de start van een studie naar de werking van de organisatie in september 
2005. 

De tekenen van de volgende fase, groei door leiding, worden duidelijk als Irmato 
in zet op formalisering en standaardisatie. De studie leidt tot de invoering van 
een andere organisatie- en overlegstructuur op 1 februari 2006 (zie bijlage 3 en 
4 ). De overlegstructuur dient zowel voor de besturing van de dagelijkse gang van 
zaken als voor de vertaling van de strategie naar operationeel beleid. De 
organisatiestructuur is functioneel ingericht met aan het hoofd van een afdeling 
een vakspecialist. 
Tegelijkertijd worden enkele specialisten aangetrokken, waarvan ééi de 
afdelingsmanager wordt van TS. De voormalige manager van Information· 
Services wordt technisch directeur en krijgt daarmee de dagelijkse leiding binnen 
Irmato. Hij is de man met de visie en wordt de nieuwe spin in het web. Onder zijn 
leiding ontwikkelt die visie zich verder en wordt stapsgewijs geïmplementeerd. Dit 
begint met een nieuwe salespropositie in november 2006. Irmato voert een 
functiestructuur met functieomschrijvingen in voor de afdelingen TS en IS (zie 
bijlage 5 en 6). Het personeelsaantal groeit verder, informatiesystemen worden 
geprofessionaliseerd, er komt een overheadapparaat en er worden individuele 
resultaatgebieden afgesproken. 

De DGA heeft inmiddels een stapje terug gedaan en is gestopt met de 
operationele gang van zaken. Hij gaat zich concentreren op het uitzetten van de 
strategische lijnen en vervult daarnaast nog wat verkoopwerkzaamheden. 

Het inbedden van de genomen maatregelen volgend uit de studie, kenmerkt bij 
Irmato de overgang van de leiderschapscrisis naar de nieuwe groeifase: groei 
door leiding. De belangrijkste 2 kernmerken in deze fase zijn volgens Greiner 
namelijk standaardisatie en formalisatie, zoals een periodieke rapportage, 
informeel overleg en taakomschrijvingen. 

Irmato bevindt zich nog niet in fase 3, groei door delegatie, want de 
autonomiecrisis is nog niet geweest. De directeur heeft de touwtjes nog in 
handen. Dit is te zien in het huidige organigram (figuur 4.3), waarbij ééi persoon 
aan het hoofd staat van de afdelingen IS, Sales en Quality & Information. Hij is 
tevens Director Operations en zit in het bestuur. 
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Daarnaast zijn de kenmerken van fase 2 nog aanwezig. Irmato is haar processen 
aan het standaardiseren. De bedrijfspresentaties en rapporten worden momenteel 
in standaard formaat 
gegoten. De afdelingschefs 
zoeken naar hun gewenste 
managementinformatie. De 
administratie kan op die 
manier een standaard 
managementrapportage 
opstellen. 

De autonomiecrisis is niet ver 
meer weg . Sommige 
managers uit het 
middenkader hebben meer 
kennis over hun markt en 
product dan hun directe baas. 
Deze managers kunnen zich 
daardoor gevangen voelen 

Financial 
Control 1-----t----t 

Office 
Management 

Engineering 
Weert 

Engineering 
Arnhem 

Electronics 
& Software 

Figuur 4-3: Rollen technisch directeur 

tussen procedures opvolgen en zelf initiatief nemen. Om de komende crisis goed 
door te komen, moet volgens Greiner meer beslissingsbevoegdheid naar het 
middenmanagement gaan, anders dreigen deze mensen te vertrekken. De 
oplossing is meer delegeren. Dit is wellicht moeilijk te accepteren voor de 
sturende managers. Hier zijn ze juist zo succesvol mee geweest in de vorige 
periode. 

4.4 Conclusie 
Irmato is, bij haar oprichting in 2003, gestart met groeifase 1: groei door 
creativiteit. De organisatie heeft in minder dan 4 jaar tijd (bijna) 2 groeifasen en 
1 crisis doorlopen. De problemen van de informatievoorziening passen in het 
groeifasenmodel van Greiner: ze zijn een logisch gevolg van de groei van Irmato. 
Irmato's processen zijn hard gegroeid, en de informatie om die processen te 
besturen is niet genoeg mee gegroeid. 
Hiermee is de achtergrond van Irmato's problematiek besproken en daarmee 
onderzoeksvraag 1 beantwoord. 

Volgens het PBI-model van Bemelmans (2000) moet de informatievoorziening 
zijn aangepast aan de processen en de besturing van die processen. Problemen 
met de informatievoorziening kunnen duiden op besturingsproblemen. De analyse 
wordt voortgezet met een analyse van de besturing van Irmato. De grondslag 
voor die analyse is het besturingsmodel van Heijnsdijk (1985). 
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5. Besturingsmodel 

5.1 Inleiding 
Irmato heeft haar processen veranderd. De informatievoorziening is niet 
meegegroeid met de processen. Dit kan leiden tot besturingsproblemen 
(Bemelmans, 2000). Het besturingsproces van Irmato is geanalyseerd met behulp 
van het besturingsmodel van Heijnsdijk (1985). Volgens dit model moet een 
organisatie eerst goed gericht worden (paragraaf 5.2). Daarna wordt de 
organisatie ingericht (paragraaf 5.3) en ten slotte worden de processen beheerst 
(paragraaf 5.4) . De laatste paragraaf somt de besturingsproblemen op die geleid 
hebben tot de definitieve probleemstelling. 

Groeifasen model 

Besturings
problemen?-

.,• ,: ::::,: : , ,"~' 

Besturingsmodel 

Figuur 5-1: Relatie analyse 

5.2 Richten 
Het richten van een onderneming is het positioneren van de onderneming in de 
omgeving (Heijnsdijk, 1985). De onderneming bepaalt een strategie. Centraal 
daarin staan de eindproducten2 en verkoopmarkten, ofwel de product
marktcombinaties (PMC's). 

5.2.1 SWOT-analyse 
De SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) vormt het 
uitgangspunt voor strategievorming (Ansoff, 1957). Een SWOT-analyse is een 
doorlichting van het hele bedrijf, bestaande uit een interne analyse van sterkten 
en zwakten, en een externe analyse van kansen en bedreigingen. De uitgevoerde 
SWOT-analyse is te zien in tabel 1. 

Sterktes Zwaktes 
Duidelijke concurrentiewapens Personeelsbeleid 

Klantspecifieke benadering Sales beleid 
Relatienetwerken Inzicht in prestaties 

PMC's van IS bevinden zich in groeimarkten Conjunctuurgevoeligheid belangrijkste PMC's 

PMC's van TS bevinden zich in groeimarkten Imago 

Groeiende behoefte aan totaaloplossingen Aanwas en aanhouden specialisten 

Kansen 
.. 

Bedre1gmgen 
Tabel 5-1: SWOT-analyse 

2 In plaats van eindproduct kan ook dienst gelezen worden. 
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De totstandkoming van de SWOT-analyse is te vinden in bijlage 7. 

Sterkten 
Irmato heeft de volgende concurrentiewapens: 

• TS heeft een volledig aanbod van zowel Mechanica, Elektronica als 
Software en daarnaast de kennis om die disciplines te integreren. 

• Irmato heeft gecombineerde kennis in huis van zowel TS als IS, 
• Irmato is concurrerend wat betreft prijs-kwaliteitverhouding. 

De eerste twee concurrentiewapens zijn unique selling points, die Irmato verder 
wil ontwikkelen: afdeling TS beschikt over de gecombineerde kennis van zowel 
Mechanics, Electronics als Software. Andere ingenieursbureaus specialiseren zich 
doorgaans in éá1 van deze disciplines. Dit terwijl de vraag naar integrale kennis 
stijgt, zoals de opkomst van de mechatronica onderschrijft. Om deze kennis te 
laten 'samenwerken' heeft Irmato naast specialisten op het gebied van 
mechanica, elektronica en sofware, ook systeemarchitecten en mechatronisch 
ontwerpers in huis. 

De basis voor deze unique selling point is gelegd, maar moet nog verder 
uitgebouwd worden. Electronics en Software zijn ondervertegenwoordigd binnen 
TS. De kennis en ervaring om M, E en S geïntegreerd aan te bieden staan nog in 
de kinderschoenen. De concurrenten staan op dit gebied niet stil: ze bieden in 
toenemende mate een integrale benadering aan. 

De tweede unique selling point is de combinatie van TS en IS: productinnovatie 
gaat niet zonder procesinnovatie en andersom. De klanten kennen de 
meerwaarde van deze combinatie niet goed. Extra inspanningen zijn nodig om 
deze combinatie te verkopen. Daarom wil Irmato strategische samenwerkingen 
met klanten aangaan, door op niveau advies te geven. In de praktijk is de 
samenwerking tussen TS en IS bij Irmato nog minimaal. 

Klantspecifieke benadering 
Irmato opereert onafhankelijk van de leveranciers; ze verkopen oplossingen, 
geen kant-en-klare producten of diensten. Dit geldt voornamelijk voor de afdeling 
IS. IS maakt voor klanten de vertaalslag van bedrijfsdoelstellingen naar 
procesinrichting en vervolgens naar de benodigde software. 

Relatienetwerken 
Door de goede positie op de support markt en door de ervaring die werknemers 
van buiten Irmato hebben meegenomen, is een uitgebreid kennisnetwerk 
ontstaan. Dit netwerk bevindt zich vooral in Irmato's belangrijkste 
industrietakken. 

Zwaktes 
Personeelsbeleid 
Irmato heeft moeite om binding te creëren onder de werknemers, resulterend in 
een te groot verloop (vooral bij de hoogst opgeleiden). 

Salesbeleid 
Irmato werkt niet volgens een salescyclus en heeft moeite om de gewenste 
projecten binnen te halen. Daarnaast zijn de huidige verkopers niet in staat ieder 
type project te verkopen. Een verkoper dekt zijn eigen gebied bij de klant af, 
maar kan daarbij niet de kansen van andere Irmato-specialisaties waarnemen. De 
naamsbekendheid van Irmato blijft achter bij de verwachtingen. Daarnaast 
hebben ze moeite de reputatie van een pure detacheerder achter zich te laten. 
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Inzicht in prestaties Irmato Group 
Irmato bestaat uit een vijftal werkmaatschappijen en een beheermaatschappij. 
De organisatie verwerkt de bedrijfsgegevens in 6 verschillende administraties. 
Een administratie geeft inzicht in het presteren van een maatschappij. Irmato 
vertaalt deze gegevens niet naar het presteren van de activiteiten. 

Kansen 
De PMC's van IS bevinden zich in groeimarkten 
De markt voor innovatieprojecten en detacheringen binnen IS zal naar 
verwachting de komende jaren verder groeien. 

De PMC's van TS bevinden zich in groeimarkten 
De markt voor innovatieprojecten en detacheringen binnen TS zal naar 
verwachting de komende jaren verder groeien. 

Groeiende behoefte aan totaaloplossingen 
De klant zoekt vaker een specifieke oplossing voor zijn probleem. Een dergelijke 
oplossing vergt veel kennis van het bedrijf, de branche en bestaande 
technologieën. Irmato heeft deze kennis in huis. 

Bedreigingen 
Conjunctuurgevoeligheid voor de belangrijkste PMC's van Irmato. 
Irmato is voor zijn omzet afhankelijk van de hightech markt. De vraag vanuit 
deze markt en met name vanuit de halfgeleiderindustrie is cyclisch. 

Imago 
Irmato heeft vanaf haar oprichting vooral omzet uit detachering gehaald. De 
klanten kennen Irmato dan ook als een leverancier van kenniscapaciteit en niet 
als kwalitatief hoogwaardig projectenbureau. 

Aanwas en aanhouden specialisten 
Het is moeilijk hoogopgeleide technici te werven doordat de vraag groter is dan 
het aanbod. De specialisten bij Irmato dreigen door de concurrenten te worden 
weggekocht. Deze bedreiging wordt versterkt door de zwakte 'personeelsbeleid'. 

5.2.2 Missie, visie, doelstellingen en strategie 
Irmato is vanaf het begin voornamelijk een detacheerder. In deze markt wordt 
geconcurreerd op prijs en de verwachting is dat dit zo blijft en de marges klein 
blijven. Een bijkomend nadeel is de conjunctuurgevoeligheid van deze branche. 
Irmato profileert zich meer als projectenbureau om deze problemen te 
ondervangen. Het werven van grotere en meer complexe projecten vereist 
contact bij de klant op het juiste niveau. Dit is het niveau waar beslist wordt tot 
het eventueel uitbesteden van een project. Irmato biedt daarom naast de 
detacheringen en projecten nog een derde dienst aan: strategisch advies. 

Irmato heeft haar ambities, de missie, visie, doelstellingen en strategie, niet in 
een beleidsdocument uitgeschreven. Dit is niet optimaal door het volgende: 

• er is een grote afhankelijkheid van 1 persoon. 
De technisch directeur heeft als enige de missie en visie 'in het hoofd', 
waardoor Irmato een bedrijfsrisico loopt. 

• Irmato maakt te weinig gebruik van de kennis en ervaring van andere 
werknemers. Ambities worden bespreekbaar als ze zijn uitgeschreven. 
Werknemers kunnen dan meedenken over hoe de doelen het beste 
verwezenlijkt kunnen worden. 

Zoals blijkt uit de volgende paragrafen, worden de lange-termijnambities wel 
vertaald in inrichten en beheersen van Irmato. 
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Een missie en visie zijn, als onderdeel van dit onderzoek, geformuleerd om een 
beeld te vormen van het richtproces bij Irmato. Missie en visie komen voort uit de 
SWOT-analyse cq. confrontatiematrix, gesprekken met medewerkers en 
presentaties van Irmato. De missie en visie zijn door de directie goedgekeurd als 
voorlopige missie en visie. Ze zijn hieronder weergegeven. De gebruikte theorie is 
te vinden in bijlage 8. 

Missie: 

Irmato wil winstgevende ondersteuning bieden in vraagstukken op het 
gebied van product- en procesinnovatie, gericht op 
marktpositieverbetering bij de klant. 

Uit de missie is de volgende visie afgeleid. 

Visie: 

Om de m1ss1e te verwezenlijken wil Irmato een dienstverlenende 
organisatie zijn, die: 

• de medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige 
organisatie met bijbehorende beloning- en 
doorgroeimogelijkheden; 

• klantspecifieke oplossingen levert tegen concurrerende tarieven; 
• middels cursussen, werving en inhuur de vereiste kennis op pijl 

houdt; 
• als objectieve kennisinstantie een klantenprobleem analyseert 

en/of oplost, zonder enige gebondenheid aan vaste leveranciers 
of eigen producten; 

• een salescapaciteit heeft die voor het volledige spectrum van 
activiteiten kansen kan waarnemen en Irmato kan verkopen. 

Doelstellingen en strategie: 
Irmato heeft veel ideeën en wensen, zowel in de hoofden als op papier, over wat 
men wil bereiken. Deze zijn zelden concreet, duidelijk geformuleerd en afgeleid 
van de visie. Doelstellingen die, als ze worden gehaald, zorgen dat alle punten uit 
de visie gerealiseerd worden. De strategie, die aangeeft hoe alle bedrijfsmiddelen 
ingezet zullen worden om die doelstellingen te bereiken, is afwezig. 

Wel kan gesteld worden dat Irmato, om de gewenste grootte te bereiken, een 
impliciete groeistrategie gehanteerd heeft. Volgens Ansoff zijn er vier type 
groeistrategieën (Ansoff, 1957). Irmato heeft ze alle vier gelijktijdig gebruikt. Een 
organisatie kan groeien met een bestaand of met een nieuw product, en kan die 
vervolgens vermarkten binnen een bestaande of een nieuwe markt. De vier 
mogelijke combinaties staan in onderstaande tabel. 

nieuwe Diversificatie 
Tabel 5-2: Groeistrategie matrix van Ansoff 

De vier strategieën zijn marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling 
en diversificatie. 
Marktpenetratie is de strategie om met het huidige product binnen de huidige 
markt succesvoller te zijn. Het doel hierbij is vergroting van het marktaandeel. 
Marktontwikkeling is de situatie dat een bestaand product gelanceerd wordt op 
een nieuwe markt, bijvoorbeeld door te gaan exporteren. 
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Productontwikkeling is de strategie gericht op innovatie. Hierbij wordt getracht 
om het product in de ogen van de klant meer te verbeteren/verfraaien dan de 
concurrent. 
Bij diversificatie wordt een nieuw product op een nieuwe markt gelanceerd. Deze 
strategie heeft vaak het doel van risicospreiding. 

Hoe onbekender het product en de markt zijn, hoe risicovoller deze strategie is 
(Ansoff, 1957). Marktpenetratie is in deze zin het 'veiligst' en met diversificatie 
moet voorzichtig worden omgesprongen. 
Irmato heeft zich in haar recente geschiedenis met alle vier de kwadranten bezig 
gehouden en ook gelijktijdig. 
Irmato heeft Marktpenetratie nagestreefd door onder de marktprijzen te gaan 
zitten. Marktontwikkeling is een belangrijk thema binnen Irmato. De grote 
afhankelijkheid van de cyclische industrie wordt als een groot risico ervaren. 
Irmato probeert dit risico te verkleinen door spreiding in de afzetkanalen aan te 
brengen. 
Productontwikkeling is ook een belangrijk issue. Centraal in de strategie staat 
om een duurzame klantrelatie op te bouwen. Irmato hoopt door het gecreëerde 
vertrouwen andere diensten aan dezelfde klant te verkopen. 
Groei door diversificatie is bereikt door de aankoop van softwarepakket MES en 
deze vervolgens implementeren bij een klant in Noord Amerika. Een nieuw 
product is verkocht aan een nieuwe klant. 
Irmato neemt een risico door de strategieën gelijktijdig te gebruiken. Wel is het 
zo dat Irmato bij de strategieën productontwikkeling, marktontwikkeling en 
diversificatie het bijbehorende gemis aan kennis heeft opvangen door het 
betrekken van nieuwe werknemers. De organisatie haalt zo eerst de kennis in 
huis voordat de strategie uitgerold wordt. Irmato heeft bij de aanschaf van de 
producten MES en Field Assist ook de werknemers in dienst genomen, die het 
product hebben ontwikkeld. 

5.2.3 De toegevoegde waarde van Irmato 
Irmato biedt producten en diensten aan haar klanten aan, gericht om bij de klant 
een verbetering van de marktpositie te realiseren. Het resultaat is maximaal 
wanneer de omzet omhoog en de kosten omlaag gaan. Die positieverbetering 
wordt nagestreefd door de combinatie van product- en procesinnovatie. Een 
grafische weergave hiervan is te zien in onderstaande figuur. 
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De afdeling TS zorgt voor de omzetverbetering bij de klant, en wel door 
productinnovatie. De 'wat'-vraag komt hier naar boven. 'Wat' voor machine kan 
de klant het beste gebruiken om zo goed mogelijk met zijn productieproces de 
vraag te kunnen bedienen? 

De afdeling IS streeft kostenverlaging na door procesinnovatie. Dit gaat om de 
'hoe'-vraag, want hier gaat het om 'hoe' de klant het beste zijn bestaande 
productieproces kan gaan inrichten. Hierin staat de PLM-methode centraal, 
waarbij processen, methoden en systemen over de gehele productcyclus op 
elkaar worden afgestemd. 

De vorm van de dienstverlening is afhankelijk van de wensen van de klant en kan 
bestaan uit een drietal typen . Dit wordt de marktbenadering genoemd en wordt 
hieronder kort uiteengezet. 

5.2.4 Diensten van Irmato 
Irmato benadert de markt met 3 vormen van dienstverlening: Strategie Advice, 
Project Management en Operation Support. 

Strategie Advice (SA) 
Irmato stuurt consultants naar een bedrijf. Die lichten het bedrijf of afdeling door 
op het gebied van IS of TS. Vervolgens geeft de consultant een onafhankelijk 
strategisch advies in de vorm van een (her)ontwerp. Met dit advies mag de klant 
naar ieder (maak)bedrijf gaan, om het daar te laten uitvoeren. Aangezien SA 
gegeven wordt richting de specialisaties van Irmato, is het in de praktijk wel de 
bedoeling dat de klant dit advies uiteindelijk laat uitvoeren bij Irmato. 

Project Management (PM) 
Bij een project voor TS worden mensen (capaciteiten) verzameld om voor de 
klant een kant-en-klaar (deel van een) innovatieproduct te ontwikkelen en 
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eventueel te laten produceren. Bij IS kan een project gezien worden als een 
implementatie van (een deel van) PLM. Bij BS gaat het om de implementatie van 
een software product. 
PM is een groeiende markt want de klanten van OEM-bedrijven verwachten 
steeds sneller productinnovaties op de markt. Kortere time-to-market vraagt om 
'first-time-right' ontwerpen en ontwikkelen waarbij vele kennisdisciplines nodig 
zijn. Dit op zijn beurt zorgt voor een toenemende samenwerking tussen OEM
bedrijven, toeleveranciers en kennisbedrijven. Irmato voorziet in deze markt een 
toenemende behoefte aan bedrijven die deze productinnovaties, maar ook de 
procesinnovaties, integraal voor hun rekening willen nemen. Hierin kan Irmato 
zich onderscheiden van de traditionele ingenieursbureaus, die nog steeds werken 
met gescheiden mechanica-, elektronica- en softwaredisciplines. Zij zijn meestal 
slechts bereid de regie van een gedeelte van het traject op zich te nemen. 

Operation Support (OS) 
Operation Support is het detacheren van engineers en PLM-specialisten zodat ze 
terplekke bij het bedrijf kunnen assisteren. De detacheringmarkt groeit vanwege 
de toenemende interesse van klanten om de engineering uit te besteden. Maar 
het aantal aanbieders groeit ook en het kunnen onderscheiden van de 
concurrenten is moeilijk. Concurrentie gebeurt dan ook vooral op basis van prijs 
waardoor de marges minder aantrekkelijk zijn. Ter reductie van de kostprijs 
verwacht Irmato dat er een consolidatieslag zal plaatsvinden waardoor het aantal 
aanbieders zal zakken. Detacheren maakt het grootste gedeelte van de omzet uit 
(80% van TS), maar het is de bedoeling dat in de toekomst de omzet 
evenwichtiger verdeeld wordt. Een voordeel van het detacheren van mensen is 
dat het een vrij zekere instroom van geld oplevert, met weinig risico. Een ander 
voordeel is dat Irmato kan zien of een werknemer kwalitatief goed werk kan 
leveren, voordat hij in ingewikkelde en risicovolle projecten wordt ingezet. 

De marktpropositie wordt gevormd door de combinatie van kennisgebieden (TS, 
IS en BS) en de marktbenadering (SA, PM en OS). De marktpropositie wordt als 
volgt in een matrix samengevat: 

TS IS BS 

M E S 

Consultants 

SA 

PM 

os 

Figuur 5-3: Marktpropositie 

Deze matrix geeft samengevat weer: Irmato wil een ingenieurs- en adviesbureau 
zijn die totaaloplossingen aanbiedt. Haar ambitie voor de komende jaren is het 
verder verwezenlijken van de propositie. De tweede onderzoeksvraag is daarmee 
beantwoordt: wat zijn de ambities van Irmato? 
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Een voordeel van bovengenoemde benadering is dat een SA uiteindelijk kan 
resulteren in een bepaald project. Na opleveren van dit project kan dit resulteren 
in enkele detacheringen, waarin mensen van Irmato nazorg verlenen. 
Uit een SA kan bijvoorbeeld volgen dat een klant geadviseerd wordt een MES
pakket te laten implementeren. Dit is een project dat door Irmato uitgevoerd kan 
worden. Na het implementeren kunnen werknemers gedetacheerd worden die 
dan cursussen moeten geven totdat de kennis bij de klant hoog genoeg is om er 
mee te kunnen gaan werken. 
Voordeel voor de klant is de reductie van het aantal contactpunten. Minder 
communicatieproblemen ontstaan doordat het gehele traject door Irmato wordt 
uitgevoerd, en niet van bedrijf op bedrijf over gaat. Zo zal er tijdens de 
projectfase gemakkelijker contact onderhouden worden met de consultant en zal 
de overdracht van de ene naar de andere fase soepeler verlopen. 

Irmato wil meer omzet halen uit innovatieprojecten, vooral de complexere 
projecten op het gebied van de mechatronica. Mechatronica is het integraal 
ontwerpen van een mechanisch systeem en de bijbehorende besturing. Met dit 
type project zijn grotere marges te behalen. Daarnaast spreekt dit de hoger 
opgeleiden binnen Irmato vaak meer aan en bovendien kan Irmato zich meer als 
kennisinstituut ontwikkelen en profileren. Immers, door het doen van projecten 
vindt er kruisbestuiving van kennis binnen de organisatie plaats. Profilering gaat 
makkelijker door het kunnen laten zien van mooie projectresultaten, dan door 
pure detacheringen ('uren verkopen'). 

Concluderend wordt gesteld dat Irmato goed is gericht. Irmato wil een 
ingenieurs- en adviesbureau zijn die totaaloplossingen aanbiedt. Dit sluit aan bij 
de sterktes en kansen van Irmato. Irmato heeft een aantal concurrentiewapens 
die via de sterktes klantspecifieke benadering en relatienetwerken ingezet kunnen 
worden om de groeikansen te benutten. Irmato moet wel de zwaktes 
personeelsbeleid, salesbeleid en inzicht in de prestaties verbeteren om van de 
kansen te kunnen profiteren. 
Irmato is goed gericht, maar: 

• De ambities zijn intern niet uitgesproken. Dit veroorzaakt een afname in 
betrokkenheid binnen de organisatie. Tevens wordt geen gebruik gemaakt 
van het aanwezige potentieel om die ambities te verwezenlijken. 
Werknemers worden niet in staat gesteld mee te denken. 

• Irmato heeft alle vier de groeistrategieën door elkaar gebruikt, wat de 
coördinatiebehoefte nog meer vergroot. 

5.3 Inrichten 
Een organisatie wordt ingericht na het formuleren van de doelen en de strategie3

• 

Drie zaken zijn essentieel: 
1. de juiste mensen en middelen en 
2. het stimuleren van mensen, 
3. het coördineren van mensen en middelen. 

Drie processen staan centraal om dit goed te doen: 
4. planning- en budgetteringsprocessen; 
5. organisatiestructuur; 
6. manier van leidinggeven. 

3 Deze paragraaf is (inclusief definities) gebaseerd op Heijnsdijk (1985) 
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Deze 3 processen samen vormen de interne organisatie van de onderneming en 
worden in de rest van dit hoofdstuk behandeld. De interne organisatie vormt de 
basis waarop de activiteiten van het bedrijf plaatsvinden. Het inrichten van het 
bedrijf heeft tot doel te stimuleren en coördineren van menselijke energie en 
middelen. Enerzijds moet de ordening van het bedrijf motiveren tot actie. 
Anderzijds is er een bepaalde mate van conditionering nodig, om tot onderlinge 
afstemming te komen. De aard van het bedrijf bepaalt de gewenste mate van 
conditionering. Hoe sterker een bedrijf geconditioneerd is, hoe minder flexibel het 
is. Flexibiliteit is daarbij de mate waarin een bedrijf impulsen tot verandering kan 
verwerken. Hoe routinematiger het werk, hoe wenselijker het is om te 
conditioneren. 

5.3.1 
Plannen 

Planning- en budgetteringsprocessen 

Plannen is het formuleren van de gewenste situatie in de toekomst en het 
weergeven van werkzaamheden die nodig zijn om dit te bereiken. De 
ondernemersdoelstellingen en de strategie om daar te komen dienen als 
grondslag. 

De belangrijkste planning binnen Irmato is de capaciteitsplanning. Irmato is door 
de vele detacheringen te beschouwen als een urenfabriek; de kosten bestaan 
voor een groot deel uit salarissen. De bezetting moet goed bewaakt worden. De 
capaciteitsplanning wordt alleen gemaakt voor afdeling TS en IS. 

Irmato vertaalt lange-termijnplannen in jaardoelen voor de afdelingen. De 
afdelingsdoelen worden vervolgens gekoppeld aan een jaarbudget. Deze doelen 
worden onderdeel van het individuele resultaatgebied van de afdelingsleider. De 
technische directeur ziet er op toe dat de afdelingsleider de doelen uitvoert. De 
afdelingsleider vertaalt de afdelingsplannen naar de werkvloer. Hij neemt dit mee 
in de bepaling van de individuele resultaatg.ebieden van zijn werknemers. 

Plannen bij Irmato vindt hoofdzakelijk plaats door de overleggen (bijlage 4). De 
korte-termijndoelstellingen worden tijdens een overleg geformuleerd. Dit worden 
dan actiepunten, met deadlines enkele vergaderingen later. 

Budget 

Kostenbudget 
De controller stelt aan het eind van het boekjaar een jaarbudget vast voor de 
afdelingen. Dit is enerzijds gebaseerd op het budget van vorig jaar, anderzijds op 
aanvullende wensen van de managers. Het doel is om iedere maand de 
budgetrealisatie te bespreken in het MTO-overleg. Dit doel wordt dikwijls niet 
gehaald, omdat de cijfers niet op tijd klaar zijn. De realisatie wijkt gedurende het 
jaar steeds meer af van het budget. Dit komt doordat het budget tussentijds niet 
wordt aangepast aan ontwikkelingen.4Het budget is opgebouwd uit het 
personeelsbudget (variabel met het aantal fte's) en een budget voor indirecte 
kosten (zoals staf, beurzen en ICT). 

Omzetbudget 
Afdeling Sales krijgt een omzetbudget. Dit is een omzetdoelstelling en komt tot 
stand in het MTO-overleg. Het wordt bepaald door een inschatting te maken van 
het aantal facturabele uren aan capaciteit, vermenigvuldigd met het geschatte 
verkooptarief. Sales geeft het verkooptarief aan. Ze hebben een intern en een 
extern tarief. Het interne tarief is voor projectmedewerkers. Die hebben een 

4 Vanaf 2007 wordt ieder kwartaal het kostenbudget een jaar vooruit gepland. 
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hoger ingecalculeerde leegloop (8-12%). Het externe tarief is voor detacheringen 
waarbij met 3% leegloop wordt gerekend. 
Naast afdeling Sales krijgen ook de subafdelingen van Field Assist en MES een 
omzetbudget, dat gehaald moet worden. 

5.3.2 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur geeft weer hoe taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn verdeeld over personen en afdelingen en hun 
onderlinge relaties. 
Puntsgewijs valt dit uiteen in: 

1. een organisatieschema (bijlage 3) 
2. een overlegstructuur (bijlage 4) 
3. taak- en functieomschrijvingen (bijlage 6) 

Het organisatieschema, weergegeven in bijlage 3, is functioneel ingericht met aan 
het hoofd van iedere afdeling een specialist. De afdelingen Engineering Weert, 
Engineering Arnhem en Electronics & Software vallen samen onder TS. Wat 
opvalt, is dat het schema onvolledig aansluit op de marktpropositie. Business 
Solutions is geen aparte afdeling5 en Irmato maakt geen onderscheid naar de 
subgroepen SA, PM en OS. 

De overlegstructuur in bijlage 4 is ingedeeld in strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. De overleggen vinden plaats op het kantoor in Weert. De 
meeste overleggen zijn ad hoc en zijn niet opgenomen in het schema. 

Irmato heeft geen taakomschrijvingen. Een functieschema (bijlage 5) en 
functieomschrijvingen (bijlage 6) zijn recent ingevoerd. 6 Het functieschema geeft 
weer hoe een ingenieur zich (normaalgesproken) ontwikkelt. Een functie is een 
combinatie van vakgebied, opleidingsniveau en ervaring. Irmato koppelt een 
functie aan een salarisrange. De totstandkoming van he.t salaris wordt daardoor 
transparanter. 

De (langetermijn-) doelstellingen van Irmato worden enerzijds vertaald via de 
overleggen en de daaruit volgende actiepunten (§ 5.3.2). Anderzijds worden de 
doelstellingen vertaald in afdelingsdoelen en vervolgens in de individuele 
resultaatgebieden (§ 5.3.1). Hiermee is onderzoeksvraag 3 beantwoord: hoe 
worden de ambities van Irmato vertaald naar de werkvloer. 

5.3.3 Manier van leiding geven 
De manier van leiding geven is de wijze waarop ondergeschikten worden 
gemotiveerd zich in te zetten voor de doelen die het bedrijf (Heijnsdijk, 1985). 

De effectiviteit van een leiderschapsstijl is afhankelijk van de situatie (Fiedler, 
1967 en Lawrence en Lorsch, 1977). Adizes (Adizes, 1982) onderschrijft dit door 
te stellen dat de vereiste leiderschapsstijl afhankelijk is van de groeifase van het 
bedrijf. Hij onderkent 4 leiderschapsrollen: 

• Producent: leider die de omzet weet te realiseren. 
• Bureaucraat: de consoliderende leider die volgens de regels te werk gaat. 
• Ondernemer: de inspirator met de nieuwe ideeën. 

5 In juli 2007 is het organisatieschema uitgebreid met afdeling Business Solutions 
6 Het functieschema met functieomschrijvingen is alleen opgesteld voor de 
afdelingen TS en IS. 
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• Integrator: de leider die mensen tot elkaar weet te brengen en 
compromissen weet te sluiten. 

De opbouwfase heeft een ondernemende leider nodig. In de expansiefase past 
het beste de producentenrol, in de volwassenheidsfase de rol van integrator en/of 
bureaucraat. 
Irmato groeit hard en zit in de expansiefase. De technisch directeur is een 
combinatie van de rollen Producent en Ondernemer. Dit past bij de huidige 
situatie van Irmato. Wel volgt uit het groeifasenmodel dat er meer gedelegeerd 
mag worden. Het middenkader wordt daardoor tevreden gehouden en Irmato 
profiteert meer van hun PMC-kennis. Hieruit volgt dat meer de rol van Integrator 
of Bureaucraat aangenomen mag worden. Want als er meer gedelegeerd wordt, 
moet er ook meer gecoördineerd worden . Volgens Weggeman e.a. (1997, p.114) 
moet besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie plaatsvinden. 

Concluderend wordt gesteld dat: 
• het organisatieschema en de budgetverdeling zijn niet afgestemd op de 

marktpropositie, 
• beslissingen worden onnodig hoog in de organisatie genomen. 

5.4 Beheersen 
Door het richten staat de positie van de onderneming vast, met name de product
marktcombinaties. De inrichting heeft een kader geschapen waarbinnen de 
activiteiten plaats vinden. Vervolgens moet de onderneming de activiteiten in 
gang zetten, besturen en controleren (Heijnsdijk, 1985). Beheersing valt uiteen in 
beheersing óter activiteiten en beheersing b nnen een activiteit. 

Beheersing over de activiteiten 
Het beheersproces van een organisatie volgens Heijnsdijk (1985) is hieronder 
weergegeven. 

R 

I 

B 
Figuur 5-4: Beheersingscyclus, 
bron: Heijnsdijk (1985) 
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De kolom 
De kolom vat het richten en inrichten 
van de organisatie samen: het 
beschrijft de vertaling van 
ondernemersdoelen in veranderingen 
op de werkvloer. De organisatie stelt 
doelen op en vertaalt deze in beleid, 
zoals een salesbeleid en een 
productiebeleid. Vervolgens leiden ze 
hier concrete actieplannen uit af, met 
een deadline en een budget. Ten slotte 
richten ze de organisatie in en via 
leidinggeven vertalen ze de wensen 
naar de activiteiten op de werkvloer. 

De rij 
De rij geeft het transformatieproces 
weer. De activiteiten maken van input 
de gewenste output. De organisatie 
controleert de output aan de hand van 
een norm. Irmato verkoopt diensten 
(zoals een CAD-tekening of een 
advies), waardoor het 
transformatieproces veelal niet fysiek 
is. 
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De organisatie vergelijkt de outputinformatie met opgestelde normen. Hieruit 
volgt hoe goed bepaalde activiteiten zijn gegaan (lijn) of hoe goed de wensen 
vertaald zijn naar activiteitniveau (kolom). De onderneming stuurt bij in de kolom 
en/of de lijn. De organisatie beheerst op deze manier haar processen. 

Irmato meet geen informatie van de activiteiten, maar van de BV's. Dit is 
informatie uit de grootboekrekeningen van iedere BV. 
Hieronder volgt een overzicht van de managementinformatie bij Irmato. De 
beheerder van de informatie is ook gegeven. In de overlegstructuur (bijlage 4) 
staat per overleg weergegeven welke managementinformatie input voor dat 
overleg is. 

1. CRM-uitdraai 
Het Customer Relationship Management wordt beheerd door Sales. Iedere klant 
heeft 2 Irmato accountmanagers. Manager 1 is de vaste contactpersoon. Hij 
houdt de CRM-accountgegevens up-to-date. De klantgegevens worden hierin 
vermeld, zoals contactgegevens, lopende projecten en detacheringen, afspraken. 

2. Actielijst 
De actielijst is een lijst met lopende TS-projecten en uitstaande offertes, met 
daarbij de kans op een opdracht. Deze lijst geeft aan hoeveel uur werk er is (en 
komt) voor de projectmensen van TS. De actielijst wordt bijgehouden door 
afdeling Sales. 

3. Planning Weert actual 
Planning Weert actual is een totaaloverzicht van de capaciteiten van TS en IS in 
Weert die inzetbaar zijn in projecten en detacheringen. Dat zijn alle werknemers 
behalve de staf. De afdelingsleider van TS houdt deze planning bij. De 
afdelingsmanager van IS levert de planning van IS-detacheringen aan. Afdeling 
Sales levert de TS-detacheringen. Afdeling BS wordt in 'Planning Weert actual' 
niet meegenomen. 

4. Informatie uit de administratie 
• Budget terugkoppeling 

Iedere maand worden de budgetten vergeleken met de realisaties in het MTO
overleg. 

• Kosteninformatie 
Kosteninformatie gaat over de kostprijs van de capaciteiten. Afdeling Sales heeft 
die nodig voor de bepaling van de verkooptarieven. De Controller geeft een 
kostprijs per manuur exclusief algemene kosten. Sales verhoogt dit tarief met een 
toeslag voor algemene kosten, risico en marge. 7 

• Overige managementinformatie 
Dit is informatie uit de administratie die doorgaans ad hoc gevraagd wordt vanuit 
de organisatie. Deze informatie is doorgaans moeilijk leverbaar vanwege de 
inrichting van de boekhouding. 

5. Detacheringslijst 
Afdeling Sales houdt de lopende detacheringen bij van heel Irmato in Weert. 
Daarin staat de locatie vermeld waar de werknemer werkt, van wanneer en tot 
hoelang. 

7 Vanaf 2007 levert de controller een integrale kostprijs per manuur, met een 
update ieder kwartaal. 
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Irmato gebruikt de CRM-uitdraai, de actielijst, planning Weert actual, informatie 
uit de administratie en de detacheringslijst. Het overlegschema geeft weer welk 
overleg welke informatie nodig heeft. Hiermee is een antwoord op de vierde 
onderzoeksvraag gegeven: Wat is het huidige gebruik van managementinformatie 
bij Irmato? 

Irmato heeft behoefte aan managementinformatie gebaseerd op de 
marktpropositie. Deze terugkoppeling geeft aan in hoeverre Irmato succesvol de 
strategie vertaalt naar operationeel beleid. Gerichte bijsturing is dan mogelijk. 
Hiermee is onderzoeksvraag 5 beantwoordt: " Wat is de behoefte aan 
managementinformatie?" 
Het PMS, als bron van managementinformatie, moet om dezelfde redenen worden 
ingericht als de marktpropositiematrix. Hiermee is tevens een antwoord gevonden 
op de zesde onderzoeksvraag: "Hoe kan het PMS het beste ingericht worden?" 

Beheersing binnen een activiteit 
De activiteiten die ij Irmato met name beheerst moeten worden, zijn de 
projecten. De projectleider (meestal de afdelingsleider) maakt een Work 
Breakdown Structure (WBS) en schat het aantal benodigde uren per taak in. De 
afdelingsleider bepaalt de uurtarieven. Daarna volgt een toeslag voor risico en 
winst en de totaalprijs is dan de offerteprijs. De afdelingsleider bepaalt de status 
van de projecten door het aantal gewerkte uren te vergelijken met het totale 
verwachte aantal. Eenmaal per week volgt een gesprek met de medewerkers 
waarin besproken wordt in hoeverre de taken op schema liggen, hoe lang het nog 
gaat duren en welke kosten nog in het verschiet liggen. De controller controleert 
de in- en uitgaande geldstromen. 
Eenmaal per maand geeft de afdelingsleider aan de controller door welke 
projecten af zijn en gefactureerd kunnen worden. Van de lopende projecten 
bepaalt hij de onderhandenwerkpositie. 
Irmato maakt geen gebruik van software voor projectbeheersing. De status wordt 
handmatig bepaald door de uren op te tellen. Irmato doet geen nacalculaties; tot 
nu toe zijn de projecten klein geweest. 

Concluderend wordt gesteld dat de beheersing over de activiteiten niet aan sluit 
bij de richting. Irmato heeft geen inzicht in de prestaties van de activiteiten. 
De beheersing binnen project is niet optimaal; Irmato heeft moeite om de grote 
projecten te beheersen. De medewerkers hebben weinig ervaring en maken geen 
gebruik van projectbeheersingssoftware. De organisatie maakt geen nacalculaties 
waardoor niet optimaal wordt geleerd van projecten. 

Hiermee is de analysefase afgerond en kan de ontwerpfase starten . De definitieve 
opdracht luidt nu: 

Ontwerp een prestatiemeetsysteem op marktpropositieniveau om de 
bedrijfsprocessen te beheersen en beschouw daarbij alleen de 
beheersaspecten capaciteit, tijd en geld. 

Het ontwerp bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt behandeld in hoofdstuk 6 
en gaat over de inrichting. Deel 2 gaat over de beheersing en staat beschreven in 
hoofdstuk 7. 
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6. Ontwerp: Inrichting 

6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 is de besturing van Irmato geanalyseerd aan de hand van het 
besturingsmodel. De besturing valt uiteen in richten, inrichten en beheersen. 
Irmato heeft een duidelijke strategie. De andere twee besturingsaspecten zijn 
niet afgestemd op het richten. Daaruit is de opdracht geformuleerd om een PMS 
te ontwerpen die aansluit op de marktpropositie. Het ontwerp van het PMS wordt 
behandeld in het volgende hoofdstuk. Het PMS vereist dat de inrichting bij Irmato 
verandert . Dit hoofdstuk beschrijft deze inrichting. De volgende paragraaf gaat 
over de matrixorganisatie en paragraaf 3 beschrijft de afdelingen en projecten in 
een matrixorganisatie. 

6.2 Matrixorganisatie 
Irmato wenst de managementrapportage in de vorm van haar marktpropositie. 
Dit vereist een aanpassing in de informatievoorziening en de invoering van de 
bedrijfsgegevens. Deze paragraaf beschrijft de matrix, zodat de werkzaamheden 
op de j uiste manier gerelateerd worden aan de matrix. 

Nummering 
Iedere matrixcel krijgt een uniek nummer ter identificatie. De cellen zijn verticaal 
oplopend genummerd omdat er meer binding binnen een kolom bestaat dan 
binnen een rij. Een nummer bestaat uit 2 cijfers. Het eerste cijfer is het 
kolomnummer, de tweede geeft de rij aan. 

Functieschema 
Irmato heeft voor de 
technische functies8 een 
functieschema ontwikkeld 
(zie bijlage 5). Dit schema 
wordt gerelateerd aan de 
matrix, zodat iedere functie 
bij een cel hoort. Het 
functieschema maakt de 
functiebezetting en 
functiemarges inzichtelijker. 
Vraag en aanbod naar 
specifieke capaciteit kunnen 
met elkaar vergeleken 
worden, zodat afstemming 
mogelijk is. Het 
functiesysteem heeft, net 
als de matrix, een topdown 
relatie. Alle functies kunnen 
OS verlenen, maar alleen de 
strategisch adviseurs 

SA 

PM 

os 

TS IS BS 
-MES 

(incl. Controller) • Flekf Assisi 

1.1 11.1 111.1 

- System ArcMect -Consult -? 
- System Designer - lnformatton -? 

ArcMect 

1.11 Il.Il 111.11 

- Project Leades - Project Leader 
-? 

- Senior Engineer - Application 
- ? 

- Engineer Consuftant 

1.111 11.111 111.111 

- Junior Engineer 
- Information - ? 
Analyst -? 

- Drawing Engineer - Support Engineer 

Figuur 6-1: Structuur PMS 

kunnen SA geven. De structuur van het PMS is weergegeven in de bovenstaande 
figuur. De kolommen TS, IS en BS zijn de afdelingen en de cellen zijn de 
kosten plaatsen . 

8 Een technische functie heeft iedereen die in de lijn werkt, behalve de mensen 
van afdeling Sales. 
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Consolideren 
De afdelingen IS en BS bestaan ieder uit ém aparte BV. TS bestaat uit twee BV's; 
Irmato Engineering Weert en Irmato Engineering Arnhem9

• Iedere BV voert een 
aparte administratie om fiscale redenen . De administraties zijn onderling verticaal 
gescheiden: de activiteiten van 1 BV vinden plaats binnen 1 kolom. 
Een consolidatie is 
nodig om de 
resultaten van 
bedrijfskolom TS 
weer te kunnen 
geven. De processen 
binnen de BV's van 
TS zijn vergelijkbaar. 
Het management 
heeft voor beide 
vestigingen dezelfde 
doelen voor ogen . 

BeonirsKotom 

TS 

.. 
·•. 

Administratie Administratie 

lrmato Irmato 
Engineering Weert ~ngineering Arnhem 

ocutlJfSKOIOm 

IS 

Administratie 

Irmato 
Information Serviçes 

Alleen de locatie is Figuur 6-2: Consolidatie 
anders. Een zelfde 

oeun)tSKOIOm 

BS 

Administratie 

Irmato 
~usiness Solutions 

indeling in SA, PM en OS is mogelijk. Het wordt aanbevolen om beide 
administraties op dezelfde manier in te richten. Dat wil zeggen: dezelfde 
grootboekstructuur en dezelfde manier van verwerken van gegevens Î1 die 
boekhouding. Een uniforme structuur bevordert de transparantie tussen alle 
bedrijfsonderdelen en daardoor de vergelijkbaarheid. 

Omschrijving kostenplaats 
Voor iedere kostenplaats staat hieronder een omschrijving. De werkzaamheden 
van Irmato kunnen daarmee aan de juiste kostenplaats gerelateerd worden. Ook 
zijn de kenmerken gegeven, waarbij het met name gaat om het projectmatige 
karakter van de afdel ing. Ten slotte komen de activiteiten en functies aan bod. 10 

Technical Services 

Kostenplaats 1: Strategie Advice 
Het op hoog niveau (functie) producttechnisch en 
bedrijfseconomisch doorlichten van een bedrijf(sonderdeel) of 
situatie bij de klant. Op basis van die analyse een objectief advies 
geven in de vorm van een (her)ontwerp van een 
machine( onderdeel) met eventueel bijbehorende besturing. 

Kostenplaats 2: Projectmanagement 
-Het ontwikkelen van een kant-en-klaar (deel van een) 
innovatieproduct en het eventueel in regie laten produceren. 
Of: 
-Het implementeren van de Irmato Controller, bestaande uit 
technische consultancy, functionele consultancy en/of het leveren 
van maatwerk. 

Kostenplaats 3: Operation Support 
Het leveren van producttechnische capaciteit voor de (meestal 
plaatselijke) ondersteuning van de bedrijfsprocessen. 

9 Vanaf 1 juni 2007 is Irmato TS uitgebreid door de overname van 
ingenieursbureau Fooien, bestaande uit twee BV's. 
10 Voor afdeling Business Solutions zijn alleen de omschrijving gegeven, 
aangezien er nog geen functies en activiteiten voor gedefinieerd zijn. 
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Afdeling Technical Services 
Kostenplaats SA PM os 

1 persoon Meerdere personen 1 persoon 

Kenmerken Resultaatverplichting Resultaatverplichting Inspanningsverplichting 
Hoge functie Minimaal Engineer Functieneutraal 

Business Case Ontwerp On site support 
Concept Analyse Engineering Nazorg 
Architectuur Detaillering Wijzigingsbeheer 

Activiteiten Technologie keuze Toelevering/logistiek Productbeheer 
Haalbaarheidsstudie Installatie 
Ontwikkelstrategie 

System Architect Project Leader Junior Engineer 

Functies 
System Designer Senior Engineer Drawing Engineer 

Engineer 

Tabel 6-1: Omschrijving TS 

Information Services 

Kostenplaats 1: Strategie Advice 
Het op hoog niveau (functie) procestechnisch en bedrijfseconomisch 
doorlichten van een bedrijf(sonderdeel) of situatie bij de klant. Op 
basis van die analyse een objectief advies geven in de vorm van een 
(her)inrichting van de informatievoorziening. 

Kostenplaats 2: Project Management 
Het implementeren van (een deel van) PLM. 

Kostenplaats 3: Operation support 
Het leveren van procestechnische capaciteit voor de (plaatselijke) 
ondersteuning van de bedrijfsprocessen. 

Afdeling Information Services 
Kostenplaats SA PM os 

1 persoon Meerdere personen 1 persoon 
Resultaatverplichting Resultaatverplichting Inspanningsverplichting 

Kenmerken Minimaal Application 
Hoge functie Consultant Functieneutraal 

Bedrijfsanalyse Detail analyse Applicatiebeheer 
Analyse processen en 

Business Case informatiestromen Werkmethoden 

Activiteiten 
Implementatiestrategie Use case definitie Documentatie 

Pakketselectie Opleiding/training 
Implementatie User Support 

Consultant Projectleader Information Analist 
Functies Information Architect Application Consultant Support Engineer 

Tabel 6-2: Omschrijving IS 
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Afdeling Business Solutions 

Kostenplaats 1: Strategie Advice 
Op hoog niveau (functie) softwaretechnisch en bedrijfseconomisch 
doorlichten van een bedrijf(sonderdeel) of situatie bij de klant. Op 
basis van die analyse een objectief advies geven in de vorm van het 
betrekken van een bepaald softwareproduct. 

Kostenplaats 2: Projectmanagement 
Het implementeren van een softwareproduct, bestaande uit 
technische consultancy, functionele consultancy en het eventueel 
leveren van maatwerk 

Kostenplaats 3: Operation support 
Het leveren van softwaretechnische capaciteit voor de (plaatselijke) 
ondersteuning van de bedrijfsprocessen 

De gegeven omschrijvingen zijn niet zwart wit en dit is ook niet mogelijk. Een 
project kan de kenmerken van meerdere kostenplaatsen hebben. 

Binnen de drie producten die Irmato bezit, kan nog onderscheid worden gemaakt. 
Irmato biedt de controller alleen aan als project, waarbij de resultaten net als 
ieder ander project in het PMS meegenomen worden. MES en FA worden ook als 
losstaand product (licentie) verkocht. 

Niet projectgebonden omzet 
Om een volledig beeld van het presteren van Irmato te kunnen krijgen, is er een 
categorie "Niet Projectgebonden Omzet" (NPO) nodig. NPO is omzet die geen 
causaal verband heeft met 1 van de activiteiten SA, PM of OS. Hier vallen 
bijvoorbeeld de licenties van Field Assist (BS) onder. Klanten betalen 
licentiegelden om van het product gebruik te mogen maken. Deze opbrengsten 
zijn een verdienste voor de hele afdeling BS. NPO is een nieuwe rij in de matrix, 
die nu definitief de volgende opzet krijgt: 

TS IS BS 
SA 1.1 2.1 3.1 
PM 1.2 2.2 3.2 
os 1.3 2.3 3.3 

NPO 1.4 2.4 3.4 
Tabel 6-3: Definitieve structuur PMS 

NPO is een kostenplaats waar geen werknemers in zitten. Alleen verkoopuren 
kunnen op een NPO-kostenplaats geschreven worden. 

6.3 Afdelingen en projecten 
Deze paragraaf behandelt de essentie van de multiprojectorganisatie. Een 
projectenorganisatie bestaat uit afdelingen en projecten. De afdelingen verkopen 
mensen (uren) aan de projecten. Deze projecten kunnen voor een interne en een 
externe opdrachtgever plaatsvinden. De afdelingen samen worden het 
bedrijfsgedeelte van de organisatie genoemd. Dit gedeelte verhuurt de goederen 
en mensen aan projecten tegen interne kostprijs (intern tarief) en beoogt geen 
winst. De afdelingen zorgen ervoor dat de verkochte uren de kosten dekken. 
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De mensen en middelen die aan de afdelingen toebehoren veroorzaken allerlei 
kosten, zoals salaris, opleiding en afschrijvingen, maar ook overhead afkomstig 
van de Irmato Group, zoals stafkosten. Deze kosten worden gedekt door mede

Inze t 
exte rne 

1 

Inz et 
eigen 

mensen stafdie n s t 

Portfolio van 
proj ecten 

Figuur 6-3: Relatie tussen bedrijfsgedeelte 
en projecten 

De projectmanager en de resourcemanager 

werkers van de afdelingen 
uren te laten schrijven op 
projecten. Het aantal uren 
van een medewerker, 
vermenigvuldigd met 
diens intern tarief, vormt 
de dekking voor diens 
kosten. Ook stafpersoneel 
kan uren schrijven op een 
project. De kosten en 
dekking van de afdelingen 
zijn te vinden in het 
financiële systeem. De 
kosten en opbrengsten 
van de projecten in het 
projectsysteem. 

Een projectenorganisatie bestaat uit afdelingen en projecten, die verschillend 
georganiseerd en bestuurd worden . 

De resourcemanager leidt de afdeling. Hij is een specialist die verantwoordelijk is 
voor de kennis en kunde van zijn medewerkers. Zijn functie bestaat uit drie 
rollen: 

• expert, 
• hiërarchisch leider, 
• leverancier van capaciteit. 

Als expert moet hij ervoor zorgen dat zijn mensen voldoende kennis en kunde 
hebben en met de j uiste (nieuwste?) methodieken werken. Als leider moet hij 
motiveren, periodiek mensen beoordelen en de bezetting in de gaten houden. 
Zaken als budgetten en prestaties van de afdeling (kosten versus dekking) horen 
er ook bij. Als capaciteitsleverancier houdt hij in de gaten wie welk project doet, 
wat het ziekteverzuim is en hoe de vakantieplanningen lopen. 

De projectmanager leidt het project. Hij is verantwoordelijk en bevoegd. De 
projectmanager kan werkzaamheden delegeren aan projectmedewerkers. Hij is 
integraal verantwoordelijk: naast de inhoud is hij ook voor de beheersing 
verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor het realiseren 
van doelstellingen en afspraken met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan 
intern (directie) of extern (klant) zijn. De realisatie dient binnen de 
randvoorwaarden van de onderneming te vallen, zoals kwaliteitseisen. 
De verantwoordelijkheid omvat alle beheersaspecten van een project: 

1. "scope of werk", 
2. tijd, 
3. capaciteit, 
4. geld, 
5. organisatie, 
6. informatie, 
7. kwaliteit, 
8. risico, 
9. stakeholders, 
10. sociale dynamiek. 

Controller 
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De directie stuurt de organisatie aan. De controller moet dit aansturen onder 
controle houden. Hij speelt bij de richting, inrichting en besturing een belangrijke 
rol. Hij is de manager van de samenhang tussen bedrijfsprocessen. De controller 
is de functionele en hiërarchische chef van de projectleider 

Binnen een multi projectorganisatie spelen 2 actoren een belangrijke rol: de 
projectcontroller en de bedrijfscontroller. Zij zijn respectievelijk de rechterhand 
van de projectleider en de afdelingsleider. Beiden vallen ze onder de controller 
van de organisatie. Een aparte projectcontroller is nodig als de monoprojecten 
niet beheerst zijn. Projectbeheersing komt in gevaar als er meerdere projecten 
onder dezelfde projectleider vallen of als de projecten groot en complex zijn. 

Relatie projectmanager en project controller 
De projectcontroller rapporteert aan de projectmanager en is verantwoordelijk 
voor: 

• het vaststellen van feiten (voortgang), zoals het versturen van contracten, 
ontvangen betalingen e.d., 

• het ondersteunen van de projectmanager bij het financieel beheersen van 
het project, 

• het bewaken van de 10 beheersaspecten, 
• het bewaken van het verschuivinggevaar tussen projecten, 
• het bewaken van de tijdsregistratie, 
• de planning, cost control, contracten van opdrachtgevers en leveranciers, 
• bewaken betalingen van opdrachtgever en van Irmato, 
• bewaken van de projecten vanaf offertetraject tot en met evaluatie 
• budgetten, 
• het verzamelen van projectkengetallen, 
• het opstellen van de projectcontrol- en projectperioderapportage, 
• het opstellen van de kasstroomrapportage. 

De projectcontroller is de sparringpartner van de projectleider en de verhouding 
·is op basis van gelijkwaardigheid. Geen van beiden doet een handeling zonder 
medeweten van de ander. De bedrijfscontroller wordt ingeschakeld op het 
moment dat ze er samen niet uit komen. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Irmato moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw 
definiëren. Een afdeling bestaat uit 4 kostenplaatsen; de resources, zoals de 
mensen, behoren de kostenplaats toe. De kostenplaatsmanager moet zorgen dat 
hij zijn kosten dekt door zijn medewerkers uren te laten schrijven op projecten. 
Op dit moment heeft een afdelingchef de verantwoordelijkheid over een hele 
bedrijfskolom, ofwel 4 kostenplaatsen. De afdelingsleider van TS voert de 
eindverantwoordelijkheid over twee vestigingen 11

• Daarnaast is hij de 
projectleider van de meeste projecten. Ten slotte vervult hij taken van een 
projectcontroller, zoals het bewaken van de tijdsregistratie. 
Door de snelle groei wordt deze combinatie van rollen steeds lastiger. Daarnaast 
bestaan er belangenconflicten tussen deze rollen. De kostenplaatsmanager wil 
werknemers zoveel mogelijk uren laten schrijven op projecten, zodat zijn kosten 
gedekt worden. De projectleider wil juist zo min mogelijk uren op een project 
hebben zodat het project binnen budget blijft. 

Dit hoofdstuk geeft aan hoe de inrichting van Irmato moet wijzigen om het PMS 
mogelijk te maken. Daarmee is een antwoord gegeven op de zevende 
onderzoeksvraag. 

11 Door de overname van ingenieursbureau Fooien zijn het er nu 3. 
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7. Ontwerp: Beheersing 

7.1 Inleiding 
Om de activiteiten te kunnen beheersen wordt in dit hoofdstuk de structuur van 
een PMS richting marktpropositie ontworpen. De volgende paragraaf beschrijft 
dat Irmato het beste kan overstappen naar een andere beheersingsmethodiek: de 
projectenadministratie. Deze paragraaf behandelt de beheersing óter projecten. 
Paragraaf 3 beschrijft de beheersing b nnen een project aan de hand van de 4 
fases die een project achtereenvolgens doorloopt: verkoop, start, uitvoering en 
afsluiting. 

7.2 Projectenadministratie 
Irmato moet om 4 redenen overstappen naar een projectenadministratie. Deze 
redenen worden hieronder gepresenteerd. 

1. Sommige activiteiten m éeten, maar alle activiteiten k lllnen 
projectmatig beheerst worden. 

2. De kosten- en omzetmatrix lopen niet 1 op 1 
3. Consistentie en eenvoud nemen toe als de organisatie met éá1 soort 

administratie werkt. 
4. projecten worden belangrijker in de toekomst. 

Ad 1. 
Irmato verkoopt licenties, projecten en capaciteit. Het karakter van het proces 
bepaalt hoe er gewerkt moet worden. Volgens Weggeman e.a. (1997) kan 
onderscheid worden gemaakt naar twee extremen: improviserend en 
routinematig werken. 

Volgens Van Dale (1984) is: 
Routine: geregelde gang van telkens terugkerende 

bezigheden 
Improviseren: voor het ogenblik bedenken en inrichten 

Het kenmerk van routine is herhaling, zowel wat betreft resultaat als het proces 
(de weg waarlangs) zijn te voorspellen. Bij improvisatiewerk is minimaal éá1 
onvoorspelbaar. Het grootste voordeel van routinematig werken is de efficiëntie, 
het grootste nadeel is de flexibiliteit (Weggeman e.a., 1997). Bij improvisatie is 
dat precies andersom. Om zowel efficiënt als flexibel te kunnen zijn, is de 
projectaanpak ontwikkeld. 

Volgens Wijnen e.a. (2001) ligt projectmatig werken voor de hand als: 
• het gewenste resultaat niet volstrekt nieuw hoeft te zijn, maar wel veel 

nieuwe elementen of aspecten omvat, 
• mensen uit verschillende vakgebieden dat resultaat samen moeten 

bereiken, 
• er sprake is van een eenmalige prestatie, 
• men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

Paragraaf 6.2 beschrijft de activiteiten van Irmato. Irmato heeft geen activiteiten 
waar in de regel improviserend gewerkt wordt. De beheersing is projectmatig of 
eenvoudiger (detachering). Detacheringen zijn te beschouwen als 'eenvoudige' 
projecten: projecten zonder materiaalstroom en operationele leiding. Irmato's 
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maar kunnen allen beheerst worden met 

De externe projecten zorgen voor de opbrengsten. Een project is niet gebonden 
aan een kostenplaats; projectmedewerkers kunnen uit meerdere kostenplaatsen 
komen. De kosten van deze medewerkers zijn wel kostenplaatsgebonden. Dit 
komt door de koppeling van de functies aan de matrix. De kosten en opbrengsten 
lopen daardoor niet 1 op 1. 

Ad 3. 
Consistentie en eenvoud nemen toe als de organisatie met ém soort 
administratie werkt. 

Ad 4. 
Irmato heeft een groter projectaandeel in de omzet als doel. Die projecten 
moeten ook groter en complexer worden. Hierdoor groeit de behoefte aan een 
projectadministratie. 

7.3 Projectstappen 
Vanaf nu wordt gesteld: Irmato verkoopt projecten, waarbij detacheringen ook 
beschouwd worden als projecten. Deze paragraaf beschrijft de 4 projectstappen 
die ieder project achtereenvolgens doorloopt: 

1. verkoop, 
2. start, 
3. uitvoering, 
4. oplevering. 

7.3.1 Stap 1: Verkoop 
De facturabele projecten leveren de inkomsten van de organisatie op. De offerte 
die goedgekeurd door de opdrachtgever wordt teruggestuurd, wordt een contract. 
Hierin staat hoe er gefactureerd gaat worden. Contracten hebben 3 basisvormen: 
regiewerkzaamheden, lump sum en turnkey. De klant betaalt bij regiewerk ieder 
geschreven uur. Lumpsumprojecten hebben vaste prijzen ongeacht het aantal 
gewerkte uren. De materiaalkosten kunnen gedeclareerd worden. 
Turnkeyprojecten hebben een vast bedrag ongeacht de gewerkte uren en het 
gebruikt materiaal. De contracten worden verzameld in het contractenregister. De 
controller en de projectmanager zijn hiervan op de hoogte. De controller houdt de 
voortgang en de status van factureren in de gaten. Meerwerk wordt een nieuw 
project met een nieuw projectnummer 

7.3.2 Stap 2: Start 
Work Breakdown Structure 
Het project wordt opgedeeld in activiteiten en taken. Dit wordt de work 
breakdown structure (WBS) genoemd . De projectcontroller legt deze structuur 
vast in het projectcontrolsysteem. Een taak is de boekbare positie in de 
administratie. Boeken is het registreren van kosten en opbrengsten. Per taak 
wordt vastgelegd hoe lang het duurt (beheersaspect tijd) en hoeveel uren een 
medewerker aan deze taak besteedt (beheersaspect capaciteit). Een uitbreiding 
van de hoeveelheid werk gedurende het project wordt behandeld alsof dit 
meerwerk een nieuw project is. Het meerwerk wordt vastgelegd in een apart 
contract en krijgt een nieuw projectnummer. 
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Voorcalculatie 
De voorcalculatie is nodig om vooraf het geschatte projectresultaat te bepalen. 
De opbrengsten zijn bekend: dat is het overeengekomen projectbedrag. 
Vervolgens worden alle projectkosten geschat. Bij Irmato bestaat dit vooral uit 
uurloon. De WBS heeft opgeleverd welke taken gedaan moeten worden. Door nu 
een tijdsinschatting in uren per taak te maken en dit te vermenigvuldigen met het 
uurtarief zijn de geschatte uurkosten bekend. Hieronder volgt de tariefbepaling. 

In een projectenorganisatie zijn drie tarieven van belang: het interne, externe 
en verkooptarief. Hieronder volgen de omschrijvingen en een illustratief 
voorbeeld. 

Het interne tarief is een voorcalculatietarief dat weerspiegelt wat de werknemer 
zal kosten voor de afdeling. Het wordt bepaald door alle afdelingskosten 
gedurende een jaar te delen door het aantal uur dat die werknemer op jaarbasis 
factuurabel k á-1 zijn. Deze afdelingskosten zijn inclusief de overhead toebedeeld 
vanuit het moederbedrijf (zoals de brandverzekering of de stafkosten). Daarnaast 
gaat het om directe kosten (zoals salaris) en indirecte (afdelings-) kosten. Die 
toewijzing kan op een aantal manieren gebeuren, zoals de 
kostenplaatsenmethode of de methode van Activity Based Casting. Het 
totaalbedrag wordt gedeeld door het aantal uur dat de werknemers op jaarbasis 
factuurabel k lllnen zijn. 

Door de groei van Irmato is het verstandig om een intern tarief te hanteren op 
functieniveau en niet op manniveau, wat nu het geval is. In het offertetraject is 
nog niet bekend wie in het project betrokken wordt. Toch moet er een 
voorcalculatie gemaakt worden om tot een offerteprijs te kunnen komen. Het is 
niet bekend wie, maar wel welke functie het moet doen. Een ander voordeel van 
een functietarief is dat het Irmato 'dwingt' om de salarissen binnen een functie op 
elkaar af te stemmen. Ook is het afdelingsresultaat gemakkelijker uit te rekenen 
omdat er minder functies dan werknemers zijn. Een ander voordeel is dat het 
PMS transparanter wordt nu een afdeling uit functies bestaat. Het functietarief is 
een gewogen gemiddelde van het tarief op manniveau. 

Het externe tarief is het kostprijstarief van de factuurabele (externe) projecten. 
Niet factuurabele projecten kunnen worden beschouwd als interne 
verbeterprojecten. Dit tarief wordt bepaald door weer alle afdelingskosten te 
nemen (idem als bij intern tarief). Deze totale kosten op manniveau worden 
gedeeld door het geschatte aantal uur dat diegene in zijn functie factuurabel kan 
zijn. 

Het verkooptarief levert de opbrengsten van het project. Als de organisatie 
zorgt dat het verkooptarief hoger ligt dan het externe tarief, dan wordt door de 
externe projecten ook de kosten van de niet factuurabele uren terug verdient. Het 
verschil is de winst van het project. 

Projectleider benoemen 
Een projectleider wordt benoemd. Deze moet akkoord gaan met de uren en eisen 
van de klant, zoals de deadline. Ook met eisen van Irmato zoals richtlijnen van 
werken. Met projectmedewerkers van een andere kostenplaats wordt een tarief 
afgesproken, bijvoorbeeld het markttarief. Op deze manier kan Irmato het 
projectresultaat verdelen over de kostenplaatsen. Een project van TS kan 
bijvoorbeeld starten met een implementatiestrategie. Dit wordt gedaan door een 
strategisch adviseur. Door hem in te huren voor meer dan het interne 
functietarief wordt het projectresultaat verdeeld over de kostenplaatsen TSl en 
TS2. Dan klopt het PMS beter, want deze moet de resultaten van activiteiten 
weergeven. SA is een activiteit die onderdeel is van het project. 
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Aanmaken projectnummer 
Een klantenaanvraag wordt beoordeeld of het past binnen de portfolio. Als het 
past en er is genoeg capaciteit dan kan besloten worden deze uit te werken tot 
een projectvoorstel. Het projectvoorstel moet goedgekeurd worden door alle 
betrokkenen, alvorens deze naar de klant gaat. Als dan ook de klant akkoord 
gaat, dan wordt de aanvraag een opdracht en komt het project uit de gewenste 
portfolio en gaat in de operationele. De aanvraag en het plan van aanpak gaan 
naar de projectadministratie, alwaar het project een nummer krijgt. Er wordt een 
onderscheidt gemaakt in 4 soorten projecten. Dat zijn Externe (E), Interne (I), 
Research (R) en Leegloop (L) projecten. 

1. Extern project 
Een extern project is een project dat gefactureerd wordt aan de klant. Deze 
projecten zorgen voor de inkomsten van een organisatie. 

2. Intern project 
Een extern project kan capaciteiten uit meerdere kostenplaatsen nodig hebben. 
Een Irmato bevoegde bepaalt op een dergelijk moment de 'thuisbasis' van het 
project; de kostenplaats waar de projectopbrengsten terecht komen. Interne 
diensten, verricht door werknemers uit andere kostenplaatsen, worden door die 
kostenplaats ingekocht en eventueel gefactureerd. Een BV moet een andere BV 
factureren als deze diensten voor hem verricht, ongeacht of de BV's bij hetzelfde 
conglomeraat horen. Het is een aanbeveling om alle werknemers bij dezelfde BV 
onder te brengen. Dit drukt de administratieve lasten. 
Een project wordt opgesplitst in deelprojecten. Iedere capaciteit leverende 
afdeling doet een deelproject met een deelprojectnummer. Dit nummer is 
hetzelfde als het 'moederproject' behalve dat het met een I begint. 

3. Researchproject 
Een researchproject is een intern verbeterproject. Het is een investering in de 
eigen organisatie uitgevoerd door een medewerker van Irmato. Alleen de 
budgethouder mag een dergelijk project aanmaken. 

4. Leegloopproject 
Een leegloopproject is geen echt project. De uren die niet op E, I of R geschreven 
kunnen worden, worden genoteerd als leegloop. 

Een projectnummer is een samenvoegsel van achtereenvolgens: projecttype, 
kostenplaats, klantnummer, jaartal en volgnummer van de klant in dat jaar. 
Het projectnummer start met een letter E, I, R of L ter identificatie van het type 
project. Dan volgen 2 cijfers (kolom, rij) voor de toewijzing naar een 
kostenplaats. Een bevoegde bepaald bij welke kostenplaats het project hoort. Het 
bepalen van deze 'thuisbasis' staat los van de persoon (of de functie) die het 
project gaat uitvoeren. Het type activiteit bepaalt de kostenplaats. De volgende 2 
cijfers duiden het automatisch gegenereerde klantnummer aan. Ten slotte volgen 
het jaartal en het serienummer van de klant in dat jaar. Bijvoorbeeld 
projectnummer El.3 132007 .003 is een extern project en valt onder TS OS. 13 is 
het klantnummer voor ASML en het project is gestart in 2007. Het volgnummer 
003 geeft aan dat er inmiddels 2 andere projecten dit jaar voor ASML zijn gestart. 

Projectnummer NPO 
NPO is geen echt project waar uren op worden geschreven. Een verkochte licentie 
van FA krijgt toch een projectnummer want dit is een vereiste in een 
projectenadministratie. De procedure is het zelfde als bij de andere projecten. 

Het projectnummer is de koppeling tussen het project en het projectsysteem. Het 
projectsysteem is gekoppeld aan de financiële administratie. 
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7.3.3 Stap 3: Uitvoering 
Tijdens de uitvoering worden uren geregistreerd en inkopen gedaan. 

Urenregistratie 
In een projectenorganisatie zijn uren en tarieven een belangrijk onderdeel van de 
beheersing. 
Iedere werknemer verantwoordt zijn bezigheden voor het bedrijf door 'uren op 
projecten te schrijven'. Dit is het noteren van uren in de voorgeprogrammeerde 
elektronische urenstaat. Die urenstaat wordt zo geconfigureerd dat een 
werknemer uit een beperkt aantal 'projecten' kan kiezen om zijn uren op te 
schrijven. Aangezien uren op projecten worden geschreven wordt ook bij de uren 
een onderscheid gemaakt in 4 soorten: Externe (E), Interne (I), Research (R) en 
Leegloop (L). Het vastleggen van de uren heeft twee belangrijke redenen: 

• uren veroorzaken kosten (uren * tarief) die binnen bepaalde grenzen 
moeten blijven, 

• uren geven aan hoeveel capaciteit binnen de organisatie aanwezig is en 
hoeveel benut wordt. 

De externe uren worden op een extern project geschreven. Dat project heeft 
mogelijk capaciteit nodig van een andere kostenplaats binnen Irmato; het project 
koopt die capaciteit in. Voor de leverende kostenplaats is dat een intern project 
waarop een medewerker interne uren schrijft. E + I zijn de facturabele uren. 
Researchuren zijn uren die iemand schrijft op een intern verbeterproject. 
Researchuren mogen alleen geschreven worden als dit project gefiatteerd is door 
de budgethouder. De resterende uren vallen onder leegloop. 

De afdelingsmanager, de projectleider en de werknemer hebben verschillende 
belangen bij het schrijven van uren. De afdelingsmanager wil zoveel mogelijk 
uren laten schrijven zodat hij de kosten van zijn afdeling kan dekken. De 
projectleider wil zo weinig mogelijk uren op zijn project hebben om binnen budget 
te blijven. Dit komt het projectresultaat ten goede. Een werknemer wil zijn uren 
graag schrijven op projecten, wat zijn productiviteit aangeeft. 

Inkopen 
Een organisatie doet inkopen. Die inkopen komen op naam van de afdeling of van 
het project. Ze worden in het laatste geval als projectkosten geboekt. Dat begint 
met een aanvraag tot bestelling. De controller controleert deze en stuurt de 
aanvraag bij goedkeuring naar de projectleider/budgethouder. Na zijn paraaf is 
het budget definitief vrijgemaakt en gaat de aanvraag naar de administratie. Daar 
krijgt het een bestelnummer. Het bestelnummer geeft de kostenplaats aan. Dit is 
het projectnummer indien het een bestelling voor een project is. De betreffende 
medewerker parafeert het ten teken dat de budgetuitputting in het systeem is 
vastgelegd. Vanaf nu is de aanvraag een bestelling die de deur uit kan. De 
leverancier voert de order uit en stuurt een factuur. Deze factuur komt in het 
factuurregister waarbij het bestelnummer refereert aan het project (of afdeling) 
die de bestelling geplaatst heeft. Een kopie wordt naar de aanvrager gestuurd, 
die als taak heeft om de bestelling te controleren. De aanvrager zet een paraaf op 
de kopie en stuurt deze terug naar de administratie. De levering is dan 
goedgekeurd en wordt vastgelegd. De bestelling, levering en factuur zijn nu 
compleet, de kosten zijn definitief en kunnen betaald worden. 
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7 .3.4 Stap 4: Afsluiting 
Nadat het project is opgeleverd, wordt een nacalculatie gemaakt. Deze calculatie 
bepaalt het werkelijke projectresultaat. Het nacalculatorische projectresultaat zijn 
de werkelijke projectopbrengsten - werkelijke projectkosten. Ten slotte kan het 
project geëvalueerd worden. De financiële evaluatie volgt uit de vergelijking 
tussen de voorcalculatie en de nacalculatie. 

7.4 Totaalresultaat 
Het totale resultaat van de organisatie is de sommage van de projectresultaten, 
kostenplaatsresultaten en het overheadresultaat. 

Projectresultaat 
In het projectsysteem zijn 
alle kosten en opbrengsten 
van een project verzameld, 
die na oplevering van het 
project allemaal bekend 
zijn. Het projectresultaat = 
projectopbrengst 
projectkosten 

Kosten plaatsresultaat 
De geschreven uren 
(behalve leegloop) vormen 
kosten voor het project, 
maar opbrengsten voor de 
kostenplaats . Ieder 
geschreven uur zorgt voor 
een dekking ter waarde van 
het interne functietarief. De 
echte kosten van de 
kostenplaats bestaan uit 
allerlei directe en indirecte 
kosten. De directe kosten 
zijn bijvoorbeeld de 
salariskosten van de 
werknemers die via hun 
functie verbonden zijn aan 
deze kostenplaats. 
Indirecte kosten worden 

Resultaat 
Organisatie 

- Kosten= 

Resultaat 
Projecten 

-!Resultaat Kostenplaatsen-

Resultatenrekening projecten 

Resultaat 
Ovelhead 

uren • intern tarief + Opbrengst (factuur) 

- Interne inhwr 
- Externe inhuur 
- Materiaalkosten 
- Kosten materieel 

Projectresultaat = 
opbrengst - projectkosten 

Resultatenrekening kostenplaats 

- Salariskosten 
- Opleidingskosten 
- Afschrijvingen 
- Toegerekende 

ovelhead 

Kostenplaatsresuttaat = 
dekking - kostenplaatskosten 

+Dekking = 
uren • intern tarief 

Resultatenrekening overhead 

- Stafkosten 
- Huisvesting 
-ICT 
- overig 

Ovelheadresultaat = 
erekende overhead - werkelij 

overhead 

+ Toegerekende Overhead 

Figuur 7-1: Resultaat organisatie 

gevormd door de toegerekende overhead. 
kosten plaatskosten 

Het kostenplaatsresultaat = dekking -

Overheadresultaat 
De directie is verantwoordelijk voor het overheadresultaat. De toegerekende 
overhead aan alle kostenplaatsen vormen de opbrengsten. De kosten worden 
gevormd door de werkelijke overheadkosten, zoals het salaris van de 
administratie of ingecalculeerde leegloop van anderen. 

Het afdelingsresultaat is het resultaat van alle projecten en van alle vier de 
kostenplaatsen binnen die afdeling. Ook in het geval dat een project wordt 
uitgevoerd door mensen uit verschillende kostenplaatsen. De capaciteitleverende 
werknemer van een andere kostenplaats schrijft zijn uren op een intern project; 
het zelfde projectnummer, maar beginnend met een 'I'. Het projectresultaat voor 
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deze kostenplaats = interne inhuur - intern tarief. Interne inhuur is een tarief dat 
voorafgaand aan het project wordt afgesproken 

De opdeling van het organisatieresultaat in projectresultaten, 
kostenplaatsresultaten en overheadresultaat heeft het voordeel dat managers 
alleen verantwoordelijk worden gesteld voor beïnvloedbare kosten. De 
projectmanager heeft invloed op de projectkosten. Hij moet de voortgang 
bewaken en zo zorgen dat zijn mensen niet meer uren schrijven dan nodig. Ieder 
geschreven uur kost hem het interne functietarief. Hij heeft geen invloed op de 
kwaliteit van dit tarief. 
Het interne tarief is namelijk een inschatting van de kostenplaatskosten gedeeld 
door een inschatting van het aantal facturabele uren. De kostenplaatsmanager 
maakt deze inschatting, kan hierop invloed uitoefenen en is daarmee 
verantwoordelijk. Zijn taak is het om zijn mensen beschikbaar te hebben. 
De kostenplaatskosten worden mede gevormd door de toegerekende overhead. 
Deze toerekening is een inschatting van werkelijke overhead waarop de 
kostenplaatsmanager geen invloed op heeft. De directie is verantwoordelijk voor 
het overheadresultaat. 

7.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk is de gewenste beheersing voor Irmato behandeld. De structuur 
van het PMS is uiteengezet. Irmato moet overstappen naar een 
projectenadministratie om dit PMS mogelijk te maken. Hiermee is de achtste 
onderzoeksvraag beantwoordt: Hoe moet het aspect beheersing veranderen? Het 
PMS is alleen beschreven voor beheersaspect geld. De aspecten tijd en geld zijn 
wegens tijdgebrek niet meegenomen. Deze zijn wel belangrijk en moeten in een 
eventuele vervolgstudie worden meegenomen. De implementatie is, vanwege 
uitdrukkelijk verzoek van het management, niet meegenomen in het ontwerp. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusies naar aanleiding van dit 
onderzoek en aanbevelingen voor vervolgtrajecten. De oorspronkelijke 
doelstelling was: 

Ontwerp een format voor de managementrapportage, gebaseerd op de 
gewenste bedrijfsactiviteiten. 

Na de analyse is de definitieve doelstelling: 

Ontwerp een prestatiemeetsysteem op marktpropositieniveau om de 
bedrijfsprocessen te beheersen en beschouw daarbij alleen de 
beheersaspecten capaciteit, tijd en geld. 

8 onderzoeksvragen zijn geformuleerd om deze doelstellingen te bereiken. 6 zijn 
vervolgens beantwoordt in de analysefase en 2 in de ontwerpfase. 

8.2 Conclusies 

Oriëntatiefase 

7. De financiële positie van Irmato is mager; de normen voor de liquiditeit en 
solvabiliteit worden niet gehaald. 

8. Irmato heeft zich kwetsbaar opgesteld door afhankelijk te zijn van: 
• een klein aantal klanten; 20% van de klanten zorgt voor 80% van 

de omzet. 
• een cyclische markt; 70 % van de omzet wordt gehaald door de 

combinatie van machinebouw- en halfgeleiderindustrie. 

Analysefase 

9. De informatieproblemen zijn groeistuipen. De organisatie is in korte tijd 
hard gegroeid; Irmato is getransformeerd van een detacheerder tot een 
onderneming die een totaal dienstverleningspakket aanbiedt. De 
organisatie heeft in minder dan 4 jaar tijd (bijna) 2 groeifasen en 1 crisis 
doorlopen. De informatievoorziening is bij die groei achtergebleven. 

10. Irmato is goed gericht; Irmato wil een ingenieurs- en adviesbureau zijn die 
totaaloplossingen aanbiedt. Dit sluit aan bij de sterktes en kansen van 
Irmato. 

11. De inrichting van Irmato sluit niet aan bij de richting; het 
organisatieschema en de budgetverdeling zijn niet afgestemd op de 
marktpropositie. 

12. De beheersing van Irmato is niet afgestemd op de richting; Irmato meet 
geen resultaten van de activiteiten. 
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8.3 Aanbevelingen 

1. Implementeer de matrixorganisatie zoals beschreven in hoofdstuk 6. Breid 
dit uit door de kostenplaatsen tot resultaatgebieden te maken. Stem 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op elkaar af. 

2. Implementeer het prestatiemeetsysteem zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
Breid dit uit met de overige beheersaspecten. Zorg daarbij dat aan de 
implementatievoorwaarden wordt voldaan; een PMS staat of valt bij 
Human Resource Management. Creëer draagvlak opdat belanghebbenden 
het PMS accepteren. 

3. Elimineer de zwaktes personeelsbeleid en salesbeleid om de bedreigingen 
te kunnen weerstaan en om te kunnen profiteren van de groeikansen. 
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Afkortingen en begrippen 

BO 
BS 
BV 
DGA 
FA 
FTE 
IS 
MES 
MKB 
MTO 
OEM 
OHW 
os 
oso 
PMC 
PM 
PMS 
SA 
SWOT 
TS 

Bijzondere Opdracht 
Business Solutions 
Besloten Vennootschap 
Directeur Grootaandeelhouder 
Field Assist 
Full Time Equivalent 
Information Services 
Management Execution System 
Midden en Klein Bedrijf 
Management Team Overleg 
Original Equipment Manufacturer 
Onder Handen Werk 
Operation Support 
Operationeel Sales Overleg 
Product markt combinatie 
Project Management 
Prestatiemeetsysteem 
Strategie Advice 
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
Technica! Services 
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