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1. Problemen 

Onjuiste kostprijs per manuur 
De Financial controller bepaalt de 'kale kostprijs'. Dit zijn de loonkosten plus andere 
directe kosten. De afdeling Sales vermeerdert deze kostprijs met een toeslag voor 
algemene kosten. De totale kosten van een werknemer worden gedeeld door het 
geschatte aantal uur dat iemand in een jaar factuurabel kan zijn. Dit is de kostprijs per 
manuur waarmee gecalculeerd wordt. Hier zijn drie problemen mee: 

1. Een oorzaak-gevolgrelatie ontbreekt tussen de kosten en de kostendrager. 
Voor detacheren is nauwelijks overhead nodig, zoals een groot kantoor. De vraag 
is wie er moet opdraaien voor deze kosten. Een afdelingsleider kan zijn 
werknemers moeilijk detacheren, als ze worden belast met veel algemene kosten. 

2. Irmato groeit snel, waardoor de toeslag voor algemene kosten per werknemer 
steeds verandert. De administratie is zo ingericht dat het veel tijd kost om een 
nieuwe kostprijs (tarief) uit te rekenen, waardoor dit nauwelijks gebeurd. 

3. Schatten productieve uren 
Irmato heeft voor sommige functies moeite om in te schatten hoeveel uur iemand 
factuurabel kan zijn. Een strategisch adviseur haalt geen 1680 factuurabele uren 
op jaarbasis. De bepaling van het uurtarief is een probleem. 

Geen goede projectbeheersing 
Irmato staat wat betreft projectbeheersing nog in de kinderschoenen. De werknemers 
hebben hier geen ervaring mee. Regels en richtlijnen zijn niet afgesproken en er wordt 
geen gebruik gemaakt van projectensoftware. 
De status van een project wordt bepaald door alle gewerkte uren handmatig op te tellen 
en vervolgens vergelijken met de planning. Dit is tevens lastig voor de bepaling van de 
OHW-positie. 

Gebrek aan managementinformatie 
D~ bestuurders van Irmato hebben hun managementrapportage niet gestandaardiseerd. 
Ze zijn zoekende naar de juiste informatie. Managers geven voor vergaderingen aan 
welke informatie ze willen hebben uit de administratie. De Controller kan deze informatie 
dikwijls niet leveren omdat daar de boekhouding niet op is ingericht. 

Gebrekkige administratie 
Informatie wordt veelal decentraal bijgehouden. Duidelijke procedures voor het managen 
van de informatiestromen ontbreken. Informatie moet over worden getypt omdat 
afdelingen niet-compatibele software gebruiken. De controller heeft moeite om de 
betrouwbaarheid van informatie vast te stellen. 

Verkeerde toewijzing ontwikkelingskosten 
Irmato investeert in de aanschaf, het onderhoud en ontwikkeling van software 
producten. De organisatie zoekt naar een manier om deze kosten te kunnen doorrekenen 
naar de klant. 
Irmato kan subsidie aanvragen bij de EU op investeringen in ontwikkeling. Daarvoor 
moeten ze beschrijven wat hier vernieuwend aan is en welk nut het kan hebben. Bij een 
succesvolle aanvraag levert dit een subsidie van € 25,- per ontwikkelingsuur op. Irmato 
heeft moeite met het opstellen van de aanvraag, want hier is nog weinig ervaring mee. 

Gebrekkig inzicht in aanwezig menselijk potentieel 
De kennis en kunde van werknemers zijn niet specifiek vastgelegd. Irmato weet niet met 
of iemand ervaring heeft met bepaalde software. Bij verdere groei van Irmato wordt dit 
een probleem. Daarnaast houdt Irmato niet de vraag naar de specifieke capaciteiten bij. 
Irmato kan daardoor de vraag en aanbod van capaciteit niet goed op elkaar afstemmen. 
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Een compleet overzicht met andere relevante informatie (zoals de woonplaats en het 
bezit van een eigen auto) ontbreekt. Alloceren van capaciteiten, met name bij 
detacheringen, is daarom niet optimaal. 
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2. Theorie groeifasenmodel 

In 1972 heeft Greiner opgemerkt dat een groeiende onderneming allerlei typische 
problemen tegenkomt. Volgens hem zijn deze groeistuipen meer het gevolg van 
beslissingen uit het verleden dan van huidige gebeurtenissen of marktschommelingen. 
Organisaties zien vaak niet dat de weg naar toekomstig succes voor een groot gedeelte 
binnen de organisatie ligt en in de mate dat die zich kan aanpassen. 

Twee definities staan centraal in het model: 
Evolutie (groeifase): Een aaneengesloten periode van groei zonder 
noemenswaardige organisatiekundige ontwikkelingen 

Revolutie (crisis): Een periode van substantii!ie verandering in de 
organisatie 

Als een organisatie groeit, zorgt iedere periode van evolutie voor een periode van 
revolutie. De beslissingen die op zo'n moment worden genomen door het management 
bepalen of een onderneming in zijn volgende evolutieperiode komt en dus weer een fase 
van stabiele groei kan tegemoet zien. 

De belangrijkste taak voor het management in een crisis is om een andere manier van 
organiseren te vinden die als basis kan dienen om de komende periode van stabiele groei 
te beheersen. Van belang is dat de periodes van evolutie en revolutie zit in een causaal 
verband staan. Een fase is zowel een gevolg van een vorige fase als een oorzaak voor 
een volgende. 

Een onderneming kan in een vijftal· ~roeifasen terechtkomen op weg naar volwassenheid. 
Die zijn hieronder kort omschreven. In iedere groeifase is een andere managementstijl 
dominant om groei te kunnen bewerkstelligen. Iedere· revolutionaire fase kan juist 
gekenmerkt worden door een dominant management probleem, dat opgelost moet 
worden alvorens weer het pad van groei ingeslagen kan worden. 

Fase 1: Groei door creativiteit 
Kleine organisaties, zoals startende ondernemingen verkeren in deze fase. De 
ondernemer/oprichter is de centrale man waar de hele organisatie om draait. Hij is 
doorgaans technisch of ondernemend van aard. Interne communicatie is frequent en 
informeel. Deze periode karakteriseert zich vaak door hard werken tegen lage 
vergoedingen, maar met uitzicht op groei. Het sturen van de bedrijfsactiviteiten gebeurt 
voornamelijk door directe feedback van de klant. Als de onderneming door blijft groeien, 
zal het uit zijn voegen barsten. De ondernemer heeft steeds meer moeite om overzicht te 
houden en de onderneming te beheersen. Het informele overleg is niet meer toereikend 
en er is meer behoefte aan structuren, zoals procedures voor de boekhouding. De 
ondernemer ziet zich in toenemende mate opgescheept met ongewenste 
managementverantwoordelijkheden. De nieuwe werknemers worden niet gemotiveerd 
voor de organisatie of het product. Deze problemen resulteren uiteindelijk in een 
leiderschapscrisis. Wie gaat de onderneming uit deze chaotische fase leiden en pakt de 
managementproblemen aan? 

Fase 2: Groei door leiding (dirigeren) 
Het overwinnen van de leiderschapscrisis begint bij het benoemen van een goede 
business manager, die de onderneming kan dirigeren door een nieuwe periode met 
constante groei. 
In deze fase wordt een functionele organisatiestructuur ingesteld zodat Productie en 
Verkoop gescheiden worden. Taken worden zo meer gespecialiseerd. Ook vindt in deze 
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fase standaardisatie en formalisering plaats. Zo komen er een overlegstructuur en 
taakomschrijvingen. Door het aanstellen van afdelingsmanagers ontstaat een horizontale 
organisatiestructuur, met nog steeds de volledige coördinatie bij één persoon, de 
business manager. Samen met enkele sleutelmanagers bepalen ze sterk de richting van 
de onderneming door het geven van dirigerende leiding. De mensen van het 
middenmanagement worden daarbij meer gezien als functionele specialisten dan als 
autonoom besturingsorgaan. 
Door het dirigerende karakter van het management staan de neuzen van de werknemers 
dezelfde richting uit, waardoor de onderneming efficiënter kan groeien. Maar uiteindelijk 
wordt de organisatie te groot, divers en dus te complex, waardoor de 
coördinatieproblematiek te groot wordt voor de manager. Daarnaast heeft het midden 
management vaak meer directe marktkennis dan de manager. Ze voelen zich gevangen 
tussen het opvolgen van procedures en het nemen van eigen initiatief. Ze hebben een 
grotere behoefte aan autonomie, en daarom wordt de tweede revolutie de autonomie 
crisis genoemd. 

Fase 3: Groei door delegatie 
De organisatie groeit in de volgende fase door een decentralere organisatiestructuur. 
Meer verantwoordelijkheid gaat naar de managers van een vestiging of van een 
marktgebied. Een bonussysteem wordt opgezet ter motivatie en de topmanagers 
besturen op basis van 'management by exception', gebaseerd op periodieke rapportages. 
De functionele taakverdeling wordt meestal een horizontale taakverdeling naar product, 
markt of geografisch gebied. Zo ontstaat dan een divisiestructuur. Het topmanagement 
houdt zich voornamelijk bezig met de acquisitie van onderdelen die passen in de 
decentrale organisatie. Communicatie met het topmanagement gebeurt sporadisch. 
Delegeren leidt tot het verhogen van de motivatie op de lagere niveaus. Autonome 
gemotiveerde managers zijn in staat grotere markten te bereiken, sneller te reageren op 
veranderende klantenwensen en deze vertalen in productontwikkeling. 
Uiteindelijk resulteert deze groei in een beheersingscrisis. De topmanagers krijgen het 
gevoel dat ze de controle kwijt zijn over de gediversifieerde onderneming. De autonome 
managers willen hun zaken in eigen hand houden en hebben niet de behoefte om hun 
activiteiten te coördineren met de rest van de onderneming. 

Fase 4: Groei door coördinatie 
Het topmanagement wil de controle over het hele bedrijf terug krijgen door 
coördinatietechnieken in te voeren. Voorbeelden zijn het samenvoegen van 
gedecentraliseerde afdelingen naar productgroep of het formaliseren van de planning. 
Daarnaast kan de staf worden vergroot op het hoofdkantoor, met als taak programma's 
te initiëren en implementeren ter beheersing van alle afdelingen. Beloningsmechanismen 
die samenwerking bevorderen worden bedrijfsbreed geïmplementeerd. Ook kunnen 
allerlei technische functies, zoals dataverwerking, naar het hoofdkantoor worden gehaald. 
De onderneming bereikt groei in deze fase door het efficiënter alloceren van de 
bedrijfsmiddelen. Afdelingsmanagers worden door de coördinatieprikkels gestimuleerd 
om buiten hun eigen afdeling te kijken. 
De afstand tussen de staf en de lijn wordt uiteindelijk te groot, evenals het aantal regels 
en procedures om te coördineren. Lijnmanagers krijgen steeds meer moeite om 
beslissingen van hogerhand te accepteren aangezien deze managers niet op de hoogte 
zijn van locale ontwikkelingen. Stafmanagers daarentegen, krijgen steeds meer te maken 
met niet samenwerkende en ongeïnformeerde lijnmanagers. Beide partijen verzetten zich 
tegen de ontstane bureaucratie. De organisatie is te groot en complex geworden om te 
besturen met regels en richtlijnen. 

Fase 5: Groei door samenwerking 
Een organisatie die verder wil groeien moet afstappen van allerlei regels en richtlijnen. 
Sociale controle en zelfdiscipline moeten het overnemen van formele controle, waardoor 
de flexibiliteit van de organisatie zal toenemen. Organisatievormen worden 
geïmplementeerd die samenwerking over de verschillende hiërarchische niveaus 
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stimuleren, zoals de matrix organisatie, de projectorganisatie of Mintzbergs (1992) 
adhocratie. De cultuur wordt meer taakgericht. Managers worden opgeleid om beter 
leiding te kunnen geven aan projectteams. De belangrijkste managers komen geregeld 
bij elkaar, om focus te krijgen op de belangrijkste problemen . 
Prestatiebeoordelingssystemen kijken meer naar team- dan naar individuele prestaties. 
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3. Ontwikkeling organisatiestructuur 

2003 2007 
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4. Overlegstructuur 

De overlegstructuur, weergegeven op de volgende pagina, is tevens een 
besluitvormingsstructuur. De overleggen vinden op drie niveaus plaats: op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. Irmato communiceert nog veel ad hoc, maar die 
overleggen zijn niet weergegeven. Bij elk overleg is vermeld wanneer het plaatsvindt, 
welke functies er aanwezig zijn, wat het belangrijkste doel is en welke documenten als 
informatiebron dienen. 

Strategisch niveau 
De directievergadering vindt op strategisch niveau plaats. Hierin heeft het bestuur zitting 
en wordt de sturing van de Irmato Group besproken. Drie personen zijn 
vertegenwoordigd, de eigenaar, de Financial Controller en de Director Operations. De 
input komt uit alle officiële vergaderingen op tactisch niveau: het Operation-salesoverleg 
(OS-overleg), het Managementeamoverleg (MTO) en het Personeelsdelegatieoverleg (PD
overleg). De actiepunten volgend uit de directievergadering worden agendapunten voor 
het OS- en MTO-overleg. 

Tactisch niveau 
Tactische overleggen krijgen input uit de werkoverleggen en de directievergadering. De 
twee belangrijkste vergaderingen zijn het OS-overleg en het MTO-overleg, waarbij in 
ieder twee bestuurders plaats hebben. 

Operation-salesoverleq 
De afdelingsmanagers en de afdeling Sales zijn aanwezig bij dit overleg. De 
afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het aanbod van capaciteit, afdel ing Sales voor 
de vraag. Irmato is nog vooral een 'urenfabriek'. Een hoge (facturabele) bezettingsgraad 
halen is belangrijk. Temeer als naar de tijdspanne van de kosten en opbrengsten wordt 
gekeken. Inkomsten zijn relatief kortlopend in vergelijking met de kosten. De gemiddelde 
inkomsten uit een project of detachering duren ongeveer 3 maanden. De kosten zijn 
structureel aangezien de meeste personeelsleden in vaste dienst zijn. Irmato heeft geen 
flexibele capaciteit. Het OS overleg heeft daarom als voornaamste doel vraag en aanbod 
van capaciteit op elkaar afstemmen. 
In dit overleg wordt vooral gekeken naar: 

• leegloop, 
• de status van lopende projecten (inclusief detacheringen), 
• komende projecten (inclusief detacheringen). 

Leegloop is capaciteit die niet facturabel ingezet wordt. Dit krijgt de meeste prioriteit. 
Vervolgens wordt gekeken naar wat in de nabije toekomst vrij komt aan capaciteit en 
wat de verwachte vraag is. 

Managementteamoverleg 
Het MTO kijkt naar de bezetting en kwaliteit van mensen en output. Met de bezetting 
worden de capaciteiten bedoeld die eventueel nog aangetrokken moeten worden. HRM is 
dan ook een belangrijk thema in dit overleg en de HRM-manager is de voorzitter van dit 
gesprek. 

Dit overleg behandelt ook de de budgetrealisatie. Een keer per maand wordt in het MTO 
het budget voor de volgende maand opgesteld. Budgetverzoeken gebeuren in dit overleg. 
De Director Operations neemt de bevindingen uit het OS overleg mee naar het MTO en 
naar Sales. 

Offerte-overleg 
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Dit is een vooroverleg voor het OS-overleg dat nog niet op structurele basis plaatsvindt. 
Het offerteoverleg heeft tot doel korte-termijnvraag en aanbod van capaciteit binnen TS 
op elkaar af te stemmen. TS en Sales willen onderling deze afstemming bereiken, zodat 
het niet ten koste gaat van de vergadertijd van het OS-overleg. Daarnaast duurt het 
vaak te lang om op het tweewekelijkse OS-overleg te wachten. Als er door Sales een 
klantenvraag gecreëerd is, wordt er in een 1 op 1 gesprek aan de afdelingsmanager 
gevraagd of deze de capaciteit kan leveren. Als deze capaciteit niet voor handen is, dan 
kan er capacite it ingehuurd of geworven worden. Dit wordt in overleg met de HRM 
manager gedaan. 

PO-overleg 
Dit betreft de vergadering van de personeelsdelegatie, de 
Operations en de eigenaar. Hierin bespreken ze 
personeelsbelangen. 

Operationeel niveau 

HRM manager, de Director 
de behartiging van de 

De potentiële operationele overleggen zijn weergegeven. Dat zijn werkoverleggen binnen 
een afdeling. Daarnaast is er het projectenoverleg, dat bedoeld is voor projecten 
waaraan meerdere afdelingen werken. De werkoverleggen bij IS, Solutions en Q&I 
vinden niet plaats. Buiten het Sales-overleg vinden de operationele overleggen niet met 
vaste regelmaat plaats maar gebeurt het ad hoc. 

Sales-overleg 
Het sales-overleg heeft als doel de salesinspanningen op elkaar en op de marktpropositie 
af te stemmen. De leads en verkooptarieven worden besproken. De uitkomsten uit dit 
overleg gaan met name naar het OS-overleg. 

NB De verbindingslijnen tussen overleggen zijn, wegens overzichtelijkheid, niet allemaal 
weergegeven. Meerdere personen zitten in meerdere overleggen. In principe neemt 
iemand de output van het ene overleg mee als input voor het andere. 
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Strategisch Directieve rgadering 
Wie: CEO (vz), Director Operations, Director Finance 
Doel: bepalen van, mogelijk maken en bijsturen richting strategische 

doelen, rekening houdend met de directe en indirecte 
omgevingsfactoren 

Wanneer: tweewekelijks op dinsdag 
Does: Mgt info, Informatie over omzet- en kostenzijde, act iepunten 

vanuit Operation Sa les, MTO en PD 

Jl 

- -- - -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- - - - -- -- -- -- --· .. ·.··· · ... 

Tactisch r-- - - --- ------- -- ---, 
1 • Operatlonal Sales vergadering Offerte overleg MTO vergadering 

Wie: Director Operatlons (vz), CEO, TS Weert, Wie : TS Weert, Sa les Wie : Finance, HRM , Sales, Office mgt (not uli st), 
TS Arnhem, IS, Sales Doel: afstemming korte termijn vraag Q&J, IS, TS, Projects, TS Arnhem 

Doel : streven naar hoge bezettingsgraad door te en aanbod engineeri ng Doel : 1. uit voering strategische en operationele 
kijken naar 1. leegloop, 2. status ca pacitei ten doelstell ingen 
lopende projecten en 3. nieuwe proj ecten • ~. >yanneer: zet nog niet echt door, meer ad 2. creëren daarvoor benod igde condities 

Wanneer: tweewekel ijks op maandag hoc 3 . in itleren verbeterpunten obv marktsignalen 

10 

Does: CRM-ultdraal, capaci tel tsplan ing, Does : CRM-uitd raai, capacitei tsplanning Wa nneer: tweeweke lij ks op maandag 
detacheringenlij st, actielijst Does: Mgt info, input werkoverleggen 

J~ A 

- - - -t-t. ·« ..•. , .. . " -- ~--- •· • ' ···· ---.-- -·· · · ··-.--·· '" -·-~----~·· ······ ·---·--- -----· ··,•' •• . ., .\•"." "-~··,, 

1 . l l·t Operationeel "". 

Sales overleg 
Werkoverleg Werkovèrleg Werkoverleg 

Wie: Sales IS Engineering Engineering 

Doel : 1. sturi ng sales efforts aan de hand van Arnhem Weert 

strategische doelen 
2. period iek rapporteren aan MTO en OS x Wanneer : tweewekelijks op vrijdag, voorafgaand aan 
het operat lon-sa les overleg 

Does : CRM-ultdraal, capacl tel tsplannl ng en Mgt 
Info 

-- -- -- -- -- - - -- - -- -- - -- - -- - -- -
LÎjn .,_..;.. ---+ Lijn/staf 

.. .. 
Kostenz1Jde Omzetz1Jde 

- leads -Q mensen (opleid ing/n iveau) 
- tarieven 
- leegloop 
- invu l ling 1 

-Q output 
- bezetting 

Resultaat 
~ Director Operations 

j 

~ - -- --
' 1 

Werkoverleg Project-
Solutlons overleg 

x 
-- - -- -- -- --

--

--

-- -- -- -- -- -

1 
PO vergadering 

Wie: HRM (vz + notulist ), Director 
Operations, CEO 

Doel : afstemming belangen 
werknemers met bela ngen 
Jrmato 

Wa nneer: 6 kee r per jaar 

-- -- -- -- -- -
1 ! 1 

Werkoverleg Werkoverleg 
Flnance Q&I 

x 
-- -- -- -- -- -
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5. Functieschema TS en 151 

~----·-----------------

Overzicht technische functies lrmato 
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""'."················•······"···································· ···················"." .......... " ........................•... " .. ......•.............•....... """ •..... .. .. ""." ...... " ...•. " .......... ... " ........•........ .....•.............•.............•.............•.............•............. ~ 
605 iS~em Architect i i i i i i i i i i i ! 

1 ------ 1:;~: :~~---~------- ----:--·--··--·----··-1"""""".r """"".:""""""":""""."".:""" ..... ".'". ! ··~1 , """""".!"""" .. "r=-r"""""":"""""".. , ; -i 
; .,, lnf ion Seivices i : 1 1 i l 1 1 i 1 i 1 1 

k---------- _,:>""""""""."""::.::".:.:."".: .. """"."."".:""".".""."""."""""""""","".Q""","""t".l..".?."" . .i...}""" i 1 6 1 9 i 10 ; 11 i 12 13 1 14 l 15 i 
f 0606 ! Support Engineer i i ! ! 

k._._._._._.·"""""""""""""""1.".".".".-.".:.-"::::.·::::::::::::."""""""·::.·:::::::::::::::."""""""""""""""""""""·::.·.· ···""··""""·:::.·.·::.J:::."""""""""1-"·::.-.·::::.J::::::::.·::.J:::::.·:.·.·:."·.·.! 
ru608 !Information Analist i i ! ! 

0609 !Information Architect ! ! i ! i ! ! ! ! ! 

1 Functieschema voor bedrij fskolom Business Solutions bestaat nog niet. 
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6. Functieomschrijving 

Ci)lrmato 
Group 

Functieprofiel : Senior Engineer 

Onderneming : Irmato Group B.V. 
Sector : Technica! Services / Information Services 

1 november 2006 Rapportdatum : 

1. Doel van de functie 

• Het doen van haalbaarheidsonderzoeken en voorstudies; 
• Het specificeren, ontwerpen, uitwerken, documenteren en testen van systemen 

met in achtneming van de functionele producteisen, maakbaarheid, 
servicebaarheid en kosten; 

• Het begeleiden van de realisatie t/m het in bedrijf stellen van het ontwerp in 
samenwerking met andere disciplines en toeleveranciers; 

• Bijdragen in het ontwikkelen en uitbreiden van het niveau van technische kennis 
en vaardigheden in de organisatie; 

• Het opstellen van het projectplan en realiseren van de projectorganisatie; 
• Het bewaken, anticiperen en rapporteren over de projectvoortgang ten aanzien 

van inhoud, tijd en kosten; 
• Het functioneel aansturen van projectmedewerkers. 

2. Organisatie 

Interfaces 
• Voor ontwerp, planning en probleemoplossingen naar projectleider of 

leidinggevende, toeleveranciers en kenniscentra; 
• Voor productspecificaties naar opdrachtgever en toeleveranciers. 

Rapportage 
Rapporteert aan: 
Rapporterende: 

leidinggevende 
projectmedewerkers 

3. Belangrijkste resultaatgebieden (activiteiten) 

12 

• Analyse 
Analyseert de producteisen en stelt productmaakdocumentatie op volgens de van 
toepassing zijnde methodiek. De specificatie inclusief de randvoorwaarden 
voldoen aan de eisen met betrekking tot functionele producteisen, maakbaarheid, 
levensduur, logistieke aspecten, servicebaarheid en kosten. 

• Planning en coördinatie 
Plant de benodigde resources (mankracht, hulpmiddelen, testfaciliteiten, etc) in 
kosten en tijd. Coördineert en voert de · ontwikkelwerkzaamheden uit. 
Signaleert tijdig obstakels en voert correctieve maatregelen door. 

• Ontwerp 
Draagt zorg dat de ontwerpen van de systemen voldoen aan de in de specificatie 
gestelde voorwaarden van het projectplan. 
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• Validatie en Integratie 

Is verantwoordelijk voor de verificatie van het ontwerp door middel van 
prototypebouw en testen . Stelt de maakbaarheid en servicebaarheid van het 
ontwerp zeker inclusief de daarvoor benodigde hulpmiddelen. Specificeert en 
documenteert de benodigde productiehulpmiddelen . 

• Product informatie 
Draagt zorg voor passende productinformatie/TPD om het product te kunnen 
kwalificeren, in productie te kunnen nemen, te testen en te onderhouden. 
Eisen ten aanzien van verpakking, transport, installatie, gebruik, onderhoud en 
destructie worden hierin meegenomen. 

• Ondersteuning 
Geeft (on)gevraagd informatie aan productie en onderhoud over het gemaakte 
ontwerp. 

• Kennis 
Houdt de kennis en vaardigheden van de specifieke discipline, technologieën en 
gebruikte hulpmiddelen up-to-date. Draagt bij om de binnen de organisatie 
aanwezige kennis en vaardigheden uit te breiden en te verdiepen. 

• Rapportage 
Verzamelt en analyseert informatie om deze tijdig met andere gebruikers, 
projectleiding en leidinggevende af te stemmen. Rapporteert periodiek en ad-hoc 
over de voortgang zodat tijdig de benodigde acties worden uitgevoerd c.q. 
problemen voorkomen kunnen worden. 

• Design reviews 
Organiseert en documenteert design reviews van de eigen ontwerpen en 
participeert in reviews van anderen. 

• Projectmanagement 
Draagt zorg voor het realiseren van het project qua tijd, kwaliteit als budget in 
relatie tot de gemaakte afspraken. Stemt periodiek af en toetst de voortgang met 
de projectmedewerkers, opdrachtgever en toeleveranciers. Levert het project op 
en evalueert het project met projectmedewerkers, opdrachtgever en organisatie. 

4. Inconveniënten 

• Eenzijdige belasting van oog-, arm- en rugspieren bij werken aan het 
beeldscherm. 

5. Functieeisen 

13 

• Opleiding 
HBO/WO niveau met bewezen expertise op het specifieke vakgebied. 

• Ervaring 
5 tot 8 jaar ervaring als engineer. 
Ervaring op het gebied van samenwerking met externe opdrachtgevers en 
toeleveranciers. Kennis van en ervaring met de te gebruiken hulpmiddelen als 
CAD en analyse tools. Voldoende kennis van aanverwante disciplines. 
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7. SWOT-analyse 
Binnen Irmato is er aan een SWOT-analyse gewerkt. Op 20 juni 2006 is er een 
brainstormsessie geweest met de afdelingshoofden, afdeling Sales en de DGA. Daaruit 
zijn in totaal 35 sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen naar voren gekomen. 

Deze brainstormsessie is als input genomen voor de SWOT-analyse. Deze input is verder 
uitgebreid met informatie uit gesprekken met de werknemers en uit eigen inzichten. Dit 
heeft geleid tot de volgende uitgebreide SWOT: 

De uitgebreide SWOT is, wegens gevoeligheid van de informatie, in 
een aparte bijlage verstrekt aan de begeleiders. 

Mandour (1998) stelt dat een SWOT-analyse de aandacht op hoofdzaken hoort te 
vestigen: de vuistregel is 3 sterktes, kansen, kansen of bedreigingen. De 
confrontatiematrix wordt daardoor overzichtelijker en heeft meer betekenis. De analyse 
levert een SWOT en confrontatiematrix op. 

SWOT: 

Sterktes Zwaktes 
Duidelijke concurrentiewapens Personeelsbeleid 

Klantspecifieke benadering Salesbeleid 
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 
.. 

Bedreigingen 

Confrontatiematrix: 

INTERN 

.. ~.t.1J~!m~~J=o.11.1:11rre..11!!e.~!:'P.e..1111 .... s_1_--i--+--1----+-+----1 
.... l<l!:111!11Pet;ifjeke. ... b.e.n!:14te..ring ._s_2-+---i--+--1----+-+----1 

Relatienetwerken S3 

Inzicht in restaties 
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Confrontatiematrix uitgeschreven: 
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lrmato kan zich onderscheiden in een groeiende TS markt 
De ON kunnen klantspecifiek ingezet worden, hierdoor ontstaat veel kennis over die specifieke klant wat een langdurige relatie/afhankelijkheid creert 
beter In staat in de picture vd klant te blijven bij krimpende markt (je bent minder goed vervangbaar, verdwijnt minder in grijze massa) 
Met de ON is lrmato in staat het Imago om te buigen . Gevaar is dat het Imago in de weg staat van een succesvolle uitrol van de ON 
ON zorgen voor een spannende hightech omgeving die hoogopgeleiden moet prikkelen. 
Gevaar als weinig specialisten komen/blijven is de concurrentiewapens up to date houden en kunnen uitrollen 

; 

i ... "._".,._"···~ 

i 

-··et'ër de Sifüatie vOöFWërkrlè-mers-zoaare;-r-·béfër·-va"·gröei·e-naë-·rnarkt-gep·rotae·era~ké1-n···woraërl'·-en-aat·~kërïrïlà-bëhOUCfé6"liITfff .. "" ...... ·······-···--·-···--·-·--
erbefë_r_êîe.sifüaïie.voór .. werknëmerszodat .. er .. 6èier···va·groefënêiëmärkt .. geprofif ëërëfkänworden···en .. daïï<ënnis .. bëFîoudën.bli)ft ··· 
erbeter personeelssituatie, verbeter hun branche- en klantkennis om te kunnen profiteren - ··-----------···-··-···----1 
ersoneelsbeleid aanpassen, bijvoorbeeld door flexibilitett te creeren. -----~j 
efliët persóneëïs6êleid känaan-lmä!;io!:iëwërkfwordëiïêîöoraaï·vëël .. wërkn.ëmëts"i:iüffën·ae-·aëur·kömën_ë_nhëfverFïaa1·•r:echî'.kur1nen .. î:.ettên················, 
--kàn eeriprobleëmzîjni\iïi]Ven "vöOräsintrekken w"êrknemërs-·· ···-····---·- -------··-··--------- --·-----··--·--- --··-·· ------···- -·-····-~~-······_····_·=~=-·····_·······-=~-----

eleid om te kunnen profiteren ---------------------------- ---------- -----] 
er sales e e1 om e unnen pro eren--------------·--·--·------·--------------- ---------·---······--------·---···-···-""·-··-·-"" .. " ... " .• " ... "."_".".-... , 

dël<iant dUTaëujk aat1r-matö-mët~henmeë-·kancrënkër;-·r1cFrt1r1g·-eën-opïö-SsirïQ---··--··-------~------------~----"- ----------,-------------,------ ·--······-"·--------------------··----------·--------- ".l 
bewüsfïiJnvan·aëzëscFiommeiingëni5as·hleroiO aësaïes:aarvrtëlfënaandoór si0rëiëlfn9ën·aoörë:lë markï 9oëd ·in de 9aïën 6ïiJventë hóüaën 
h~nS~esmen~nenandfile~~~onarisse~~het~~~~~----------------------------- J 
Richt je salesactiviteiten zo in dat er 'interessant' werk voor de ingenieur binnenkomt __________ __ " ___ , 

·-----~ 
V\111 je weten welke PMC-ëëfifHeressänfTS-·moëf)ëctiens-p-rësfatîës kun-nënmefen!Voórspëflen_" ....••. " ••......... " .. - .. ·-···--··--··--·--···-·--···········--··-·······---- .................... ..J 

·-----------------------·-·-"'·---·--·- -···-~- ·---~-----"·········--------------------s·-künne·n·m·eteniVoör·spëïïën"----·-··- ··-· ·- · ·---- ---··· ······- ··············----··--"" .. ..... ~. ; 
V\111 je weten welk type klant interssant is moet Je een ideëhebben van wat het oplevert en kost t 

~ij ~9ogc~r,ij~~ctuu_r,_~-~!"l je st~ren _r:!chti~~iL~~ m~st int~re~~~~-~~1:1~~-n~.;~c.~ in _welk~-~~~~~Jî~ '!l~~~_]~Y..9.~~i~~-r:i_ Y.~~r. .. ~-C.~-~~'!l~ff~~-~ ~-===- __ j 
Door inzicht in prestaties kan je werkelijk zien waar er problemen zijn door het imago, en vervol;gens gerichter dit probleem aanpakken. i 

erknemers wiîienïlenwäfhun-bljdrag-ê-is,o-êk-wilïê·n-zevooreën·gëzörïdl:ïednff"Wërkeri-:-C5oor-ëen.franspärant-·PMS!sêîff"befer- î:Tëhf5äar-····················· --- I 
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8. Afleiding missie, visie, doelstellingen en strategie 

De ambities van een bedrijf worden (vaak) top down, door middel van een missie, visie, 
doelstellingen en vervolgens via een concreet actieplan (strategie) vertaald in 'handelen 
op de vloer'. Het zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan, waardoor iedereen 
zijn bijdrage levert richting het gewenste toekomstbeeld van de onderneming. 
Onderstaande figuur geeft dit proces weer: 

BEDRIJFSPLAN 

W~wt'fi··~ 
wv~-immi-iM<'f:ut·.<$&~.ethl$<!,h);am;."'~ 

Strategie 
wm·~ mr~n ~fl- .o\aflr~ 

Figuur 1: Bedrijfsplan, bron -www.123management.nl 

Missie 
Met de missie2 wordt aangegeven waarom het van belang is dat de organisatie bestaat 
en blijft bestaan. 
Het gaat daarbij om vragen als: 

• Waartoe en waarom bestaat onze organisatie? 
• Wat is onze identiteit en bestaansreden? 
• Wat is onze primaire functie en ons ultieme doel? 

Visie 
Visie geeft aan waarheen men gezamenlijk op weg wil. Hiermee wordt het toekomstbeeld 
bedoeld dat de onderneming voor ogen heeft. 
Het formuleren van een visie gaat om vragen als: 

• Wat is ons toekomstbeeld en wat willen we bereiken? 
• Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte 

toekomstige situatie en het veranderingstraject om daar te komen? 
• Waar staan we voor, wie willen we zijn, wat is essentieel in onze houding en in 

welke kernwaarden geloven we? 

Missie en visie zijn uitgangspunten voor het formuleren van doelstellingen. Ze worden 
afgeleid uit de elementen van de visie en richten zich op alle organisatiebouwstenen. De 
uitgangspunten daarbij zijn de kritische succesfactoren, die bijvoorbeeld volgen uit een 
SWOT-analyse. 

2 Definities zijn gebaseerd op Weggeman e.a. (1997) . 
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Doelstellingen 
Doelstellingen geven aan wat men met de organisatie precies wil bereiken. 
Het gaat hierbij om meetbare resultaten die men op korte termijn wil bereiken. 

Strategie 
Strategie is de manier waarop en het geheel van middelen waarmee vooraf gestelde 
doelen nagestreefd worden. 
Strategieformulering gaat om vragen als: 

• Welke maatregelen nemen we om de doelstellingen te realiseren? 
• Hoe creëren we hiervoor draagvlak? 
• Hoe communiceren we hierover? 
• Hoe zorgen we dat we voortdurend leren? 
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