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1. Voorwoord 
In de tijd waarin we leven moet alles snel. Snel carrière maken, snel eten, snel internet, 
snel. .. Alles snel en het liefst ook nog goedkoop. Vandaag de dag nemen we ook snel het 
vliegtuig en dan het liefst vanaf een regionale luchthaven want dat gaat lekker snel. Het 
snel vliegen heeft betrekking op de laagdrempeligheid van de keuze om het vliegtuig te 
pakken. Wie goed op internet rondkijkt, kan tegenwoordig voor een lager tarief dan een 
treinkaartje Eindhoven - Amsterdam CS naar de leukste bestemmingen in Europa 
vliegen. Dit fenomeen wordt mogelijk gemaakt door de opkomst van Low Cost Carriers, 
zoals Ryanair, Transavia.com en Wizz Air. Deze maatschappijen vliegen vanaf Eindhoven 
Airport. Sinds de komst van deze luchtvaartmaatschappijen groeit Eindhoven Airport 
sneller dan ooit. Hierdoor verandert het speelveld van Eindhoven Handling snel waardoor 
zij kritisch haar doelstellingen moet volgen om haar overlevingskansen te behouden. 

Ik ben al sinds 1994 betrokken bij Eindhoven Handling. Binnen dit fantastische bedrijf 
kon ik snel, ja zeer snel carrière maken. Door deze carrière verliep mijn afstuderen alles 
behalve snel. De uitdagingen binnen Eindhoven Handling waren groot door de snelle 
toename van het aantal passagiers en de snel veranderende omgevingfactoren. 

Velen om mij heen hadden de hoop al opgegeven dat ik mijn opleiding tot Technisch 
Bedrijfskundig ingenieur ooit nog zou afronden. In december 2006 spoorde dhr. A. 
Kastelein mij aan nog een ultieme poging te ondernemen. Hiervoor ben ik hem bijzonder 
dankbaar. 

Ik wil de leden van de afstudeercommissie; dr. A. Kastelein en prof.dr. A.G.L. Romme 
bedanken voor hun ondersteunende en pragmatische bijdrage aan dit 
afstudeeronderzoek. 

Verder wil ik dhr. P.J.M. Wassing bedanken voor zijn geloof en vertouwen in mij als 
persoon én bestuurder van Eindhoven Handling B.V. en Eindhoven Handling Cargo B.V. 

Tot slot wil ik Sonja bedanken voor haar altijd positieve houding en vanwege het feit dat 
zij een lieve echtgenote en een fantastische moeder voor onze 3 maanden oude zoon 
Jasper is. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Martijn Limburg 
Eindhoven, juni 2007 
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ll. Abstract 
The research on which this document reports, was conducted at Eindhoven Handling B.V. 
Due to the emerging Low Cost Carriers Eindhoven Handling has to change its business 
model. By introducing performance management Eindhoven Handling should be able to 
lower its operational casts and deliver an even higher on time performance. Meanwhile 
she needs to remain a reliable business partner for Eindhoven Airport by facilitating her 
ambition of increasing their landside revenue. In this document a blueprint is given how 
performance management needs to be designed an implemented within Eindhoven 
Handling. 
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Met de opkomst van Low Cost Carriers (LCC's) is de luchtvaartindustrie drastisch 
veranderd. Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair ontwikkelen een dicht intra-Europees 
netwerk waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van regionale luchthavens. 
Eindhoven Airport is één van de luchthavens die Ryanair in West-Europa gebruikt om 
haar groeistrategie waar te maken. 

Eindhoven Handling is de afhandelaar op Eindhoven Airport. De afhandelaar is 
verantwoordelijk voor het leveren van de meeste diensten die nodig zijn zodat een 
vliegtuig met passagiers kan aankomen of vertrekken. De scope van diensten reikt van 
het inchecken van passagiers tot het ijsvrij maken van vliegtuigen. De afhandelaar levert 
de diensten in de terminal en op het platform in opdracht van de 
luchtvaartmaatschappijen of de luchthaven. De komst van Ryanair naar Eindhoven heeft 
voor Eindhoven Handling tot gevolg gehad dat zij de afgelopen jaren haar 
productiecapaciteit met jaarlijks 25% heeft moeten opschalen gezien de toename van 
passagiers. Gelijktijdig is Eindhoven Handling geconfronteerd met sterk dalende marges, 
een direct gevolg van het businessmodel dat LCC's hanteren waarbij onder andere de 
grondafhandeling en luchthavenvoorzieningen scherp worden ingekocht. Een andere 
keerzijde van de groei is het feit dat Eindhoven Airport naar verwachting in 2008 meer 
dan 2 miljoen passagiers zal verwerken. Hierdoor komt de beschermde marktpositie van 
Eindhoven Handling te vervallen. De dreiging van nieuwe toetreders wordt dan reëel. 

Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding voor het management om de 
resultaatgerichtheid van de bedrijfsvoering ter discussie te stellen. Wil Eindhoven 
Handling op termijn overlevingskansen behouden dan zal zij de resultaatgerichtheid van 
haar bedrijfsvoering dienen aan te scherpen. Op basis hiervan is onderstaande 
onderzoeksdoelstelling geformuleerd: 

Onderzoeksdoelstelling: 
Middels een herontwerp van het huidige bedrijfsmodel de levensvatbaarheid van 
Eindhoven Handling vergroten. 

Om deze onderzoeksdoelstelling te realiseren is een onderzoeksmodel opgesteld waarin 
de huidige resultaatgerichtheid van de bedrijfsvoering van Eindhoven Handling wordt 
geïnventariseerd (IST). Tevens is op basis van literatuur een optimaal resultaatgericht 
bedrijfsmodel beschreven (SOLL). Verder wordt de toekomstige markt voor 
grondafhandeling op Eindhoven Airport geanalyseerd. Op basis van de omschreven IST 
en SOLL situatie en de marktanalyse is een herontwerp opgesteld waarmee de 
resultaatgericht van Eindhoven Handling toeneemt. 

Resultaatgerichtheid Eindhoven Handling 
Eindhoven Handling is een typisch MKB bedrijf dat circa 140 medewerkers (85 FTE) in 
dienst heeft. De focus in de bedrijfsvoering van Eindhoven Handling concentreert zich 
vooral op het proces en minder op de output van het proces. Bij de allocatie van mensen 
en middelen wordt vooral gestuurd op een zekerheid ten aanzien van het procesverloop. 
Het productiviteitsvraagstuk speelt wel mee echter zonder dat hiervoor harde normen 
beschikbaar zijn. De strategie van de onderneming wordt niet organisatiebreed 
gecommuniceerd en laat staan dat deze in operationele doelstellingen is vertaald. 
Rapportages over de output van het operationele proces komen niet verder dan het MT. 
Uitzondering hierop is de On Time Performance (OTP) van dienstverlening, deze wordt in 
het wekelijkse crossfunctionele werkoverleg besproken. 
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Hoewel het Eindhoven Handling momenteel nog voor de wind gaat zal zij zich toch 
moeten wapenen tegen datgene wat komen gaat. De Base-vorming van Ryanair lijkt 
slechts een kwestie van tijd. De vraag is dus wanneer deze komt en niet of die er komt. 
De Base-vorming zal resulteren in sprongsgewijze volumetoename van 50% ten opzichte 
van het niveau van 2006. De marges op het afhandelproces zullen verder onder druk 
komen te staan naarmate het marktaandeel van Ryanair toeneemt. 

Marktanalyse afhandelmarkt Eindhoven Handling 
Om inzicht te verkrijgen in de markt voor grondafhandeling op Eindhoven Airport is een 
marktanalyse uitgevoerd. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de groeipotentie van 
Eindhoven Airport en het acquisitiebeleid van de luchthaven. Deze elementen zijn 
bepalend voor de ontwikkeling van de luchthaven en daarmee bepalend voor de 
afhandelmarkt op Eindhoven Airport . 

Uit een onderzoek van het Ruimte Planbureau blijkt dat Eindhoven Airport is gelegen in 
een verzorgingsgebied met een hoge bevolkingsdichtheid. Hierdoor lijken op termijn 5 
miljoen passagiersbewegingen op jaarbasis haalbaar. In 2006 werden 1,2 miljoen 
passagiersbewegingen geregistreerd waarmee de groeipotentie duidelijk wordt. De 
uiteindelijke groei zal afhangen van de beschikbare geluidsruimte en de vraag naar 
vliegbewegingen van en naar Eindhoven Airport. Deze vraag wordt mede bepaa ld door 
het acquisitiebeleid van de luchthaven. 

Eindhoven Airport probeert, net als haar grootaandeelhouder Schiphol Group N.V. , in 
toenemende mate haar omzet te verhogen door de zgn. landzijde explo itatie te 
vergroten. Parkeeropbrengsten, retail en vastgoed vormen op termijn het zwaartepunt in 
de omzet. Om succesvol te zij n in het vergroten van de landzijde exploitatie heeft de 
luchthaven behoefte aan een snelle toename van het aantal passagiersbewegingen . Deze 
behoefte vertaalt zich in een acquisitiebeleid waarb ij nagestreefd wordt om een Base te 
worden in het Ryanair netwerk. Ryanair heeft op een aantal andere luchthavens bewezen 
dat zij in staat is binnen 3 jaar het passagiersvolume met 1,5 miljoen bewegingen te 
laten toenemen. Hiermee lijkt Ryanai r de ideale partner voor Eindhoven Airport waarbij 
de margedruk die deze partij met zich meebrengt voor lief wordt genomen. 

Voor Eindhoven Handling betekent zijn de gevolgen van de te verwachten 
marktontwikkeling: 

• snelle opschaling van capaciteit; 
• focus op 25 minuten omdraaitijd; 
• aanhoudende daling van marges. 

Optimaal resultaatgericht bedrijfsmodel in algemene zin 
Het optimale resultaatgerichte bedrijfsmodel in algemene zin is omschreven aan de hand 
van het 6-S organisatiemodel van Weggeman (1997). Voor ieder van de zes organisatie 
aandachtsgebieden is omschreven wat de kritieke succesfactoren zijn voor het toepassen 
van resultaatgericht management. Belangrijk aspect vormt het vertalen van de strategie 
naar operationele doelstellingen voor alle lagen in de organisatie. Verder dient er een 
connectie te bestaan tussen de verschillende doelstellingen die de afdelingen overstijgen. 
Het MT speelt een bepalende rol bij de implementatie en toepassing van resultaatgericht 
management. 

Herontwerp resultaatgericht bedrijfsmodel Eindhoven Handling 
Wil Eindhoven Handling overlevingskansen behouden dan zal zij een strategie moeten 
adopteren waarmee zij in staat is: 

1. de laagst mogel ijke kosten per eenheid te realiseren; 
2. te voldoen aan de operationele eisen van de LCC; 
3 . een meerwaarde te creëren voor Eindhoven Airport. 
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De loonkosten binnen Eindhoven Handling maken 60% uit van de totale bedrijfskosten. 
Wil Eindhoven Handling de laagste kosten per eenheid realiseren dan zal zij zich moeten 
focussen op de beheersing en verbetering van haar productiviteit. Hiertoe worden in het 
herontwerp eerst per afdeling productiviteitsindicatoren benoemd. Aan de hand van de 
ingezette uren arbeid, het vlucht- en passagiersaanbod in 2006 wordt het verloop van de 
productiviteit in 2006 weergegeven. De weergave toont een sterk fluctuerende 
productiviteit voor alle afdelingen. Van beheersing lijkt geen sprake. Uit een scenario 
analyse volgt dat Eindhoven Handling haar productiviteit met een factor twee moet 
verbeteren indien zij bij de Base-vorming van Ryanair haar winst marge wil behouden. 

Resultaatgebied strategiepunt 2 
Een absolute operationele eis die een LCC stelt is dat de normatieve omdraaitijd wordt 
gerealiseerd. In het geval van Ryanair betekent dit dat een vlucht binnen 25 minuten na 
aankomst weer vertrekgereed dient te zijn. Op het moment dat Eindhoven Handling deze 
opgelegde prestatie-eis niet realiseert, verstoort zij de optimale inzet van de 
kapitaalintensieve productiemiddelen (vliegtuigen) van Ryanair. Wil Eindhoven Handling 
een betrouwbare leverancier zijn voor de LCC's en dus ook indirect voor Eindhoven 
Airport dan zal zij het sturen op de OTP centraal moeten stellen in de organisatie. 

Resultaatgebied strategiepunt 3 
Eindhoven Airport is een alles bepalende factor voor de continuïteit van Eindhoven 
Handling. Ondanks de al lange historische relatie tussen Eindhoven Handling en 
Eindhoven Airport moet Eindhoven Handling zich keer op keer afvragen op welke wijze zij 
een meerwaarde kan creëren. De meerwaarde komt tot uiting in een afhandelproces 
waarbij passagiers zich zo min mogelijk in wachtrijen en pre-board ruimten bevinden. 
Eindhoven Airport streeft ernaar om zoveel mogelijk niet-luchtvaartgerelateerde omzet te 
generen. Hierbij is het essentieel dat passagiers zich zoveel mogelijk vrij door de 
terminal bewegen om bestedingen te doen. Eindhoven Handling zal als meerwaarde 
creërende partner de wachtmomenten in haar proces moeten minimaliseren. 

Het verdere verloop van het herontwerp bestaat uit opnieuw een beschrijving van de 
resterende aandachtsgebieden van het organisatiemodel van Weggeman (1997). 
Vermeldenswaardig hierbij is dat de weerstand bij de invoering van resultaatgericht 
management als laag wordt ingeschat. Het vergroten van kennis op het gebied van 
resultaatgericht- en projectmanagement wordt als een belangrijke factor gezien. 

De mogelijkheid wordt geopperd om het behalen van doelstellingen, gerelateerd aan de 
productiviteitsbeheersing, te koppelen aan een beloning. Eindhoven Handling kampt 
vanuit het verleden met een weekendtoeslagenstructuur die bovenmatig is en niet meer 
matcht met de markt die zij bedient. Door de productiviteitsbeheersing te koppelen aan 
een beloningscomponent ontstaat mogelijk wisselgeld om de weekendtoeslagen naar 
marktconform niveau af te bouwen. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de te implementeren performance 
indicatoren gegeven. 
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Tabel 1. Performance indicatoren Eindhoven Handling 

Omschrijving Indicator Norm volgens Organisatie- Rapportage 
". 

performance SMART onderdeel frequentie ,, 
indicator . ~ .... 

Productiviteit • Passagier Aanvang met Eindhoven Dagelijks 
bewegingen/manuur nulmeting, op Handling 

• Vliegbewegingen/manuur termijn SMART 

Wachttijd check in • Aantal passagiers Niet mogelijk Passage Steekproefsgewijs 
(meetount 1) 
Cut off tijd check in • Percentage vluchten Aanvang met Passage Wekelijks 
(meetpunt 2) afgesloten binnen cut off tijd nulmeting, op 

termiin SMART 
Wachttijd in • Percentage vluchten gebruik Ja Passage Wekelijks 
pre-board ruimte pre-board ruimten $ 25 min. 
(meetpunt 5) 

OTP • Percentage vluchten dat Ja Eindhoven Dagelijks 
(meetpunt 7 & 8) Eindhoven Handling binnen Handling 

de normatieve omdraaitijd 
afhandelt 

Minimale en • Percentage minimale Ja Platform Wekelijks 
maximale wachttijd wachttijd $ 15 min. 
bagage • Percentage vluchten 
beschikbaarheid maximale wachttijd $ x min . 
(meetpunt 9 & 10) 

Tot slot wordt nog stilgestaan bij de implementatie. Van belang is dat medewerkers 
binnen Eindhoven Handling uiteindelijk voldoende kennisniveau krijgen om de principes 
van resultaatgericht management toe te passen. Daarnaast dient vanuit het MT een 
commitment te worden gegeven voor het onderhouden en valideren van de systemen. 

Conclusies 
Wil Eindhoven Handling op termijn overleven dan zal zij haar huidige procesgerichte 
focus moeten transformeren naar een 100% focus op output. De belangrijkste 
resultaatgebieden worden gevormd door productiviteit en OTP. Om de winstgevendheid 
te behouden moet, bij toekomstige Base-vorming, de productiviteit verdubbelen ten 
opzichte van het beste niveau in 2006. Deze verdubbeling lijkt niet gerealiseerd te 
kunnen worden door de toepassing van resultaatgericht management alleen. 

Naast de invoering van resultaatgericht management zal Eindhoven Handling gezamenlijk 
met Eindhoven Airport en andere dienstverleners moeten onderzoeken hoe efficiency 
voordelen, door een integrale aanpak, bereikt kunnen worden. 

Aanbevelingen 
Een voorwaarde om te komen tot een hoge productiviteit is de beschikbaarheid van een 
goed en makkelijk toepasbaar personeelplansysteem essentieel. De uiteindelijke 
personeelsplanning zal door een centrale planafdeling opgesteld dienen te worden. 
Hiermee worden belangenverstrengelingen voorkomen. Eindhoven Handling dient tevens 
het managen van incidenten op te pakken. Hiertoe zal in een incidentenrapportage 
systeem moeten voorzien. Tot slot wordt nog een aanbeveling gedaan om de omzetscope 
te verbreden. Door andere activiteiten te ontwikkelen die wel luchthaven gerelateerd zijn, 
kan de margedruk op puur de afhandeling mogelijk worden gecompenseerd. 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt nader kennisgemaakt met Eindhoven Handling. Allereerst wordt 
een algemene omschrij ving van het bedrijf en het primaire proces gegeven. Vervolgens 
volgt een korte weergave van de ontwikkelingen van de afgelopen 3 jaar. Aangezien 
Eindhoven Handling zich op dit moment in een turbulente fase bevindt wordt tevens een 
SWOT analyse gegeven om te bepalen hoe de organisatie er momenteel voorstaat. Tot 
slot wordt de organisatiestructuur belicht en wordt stilgestaan bij de organisatietypologie. 

1. 1 Eindhoven Handling 

1.1.1 Algemeen 
Eindhoven Handling B.V. is de grondafhandelorganisatie op Eindhoven Airport. De 
dienstverlening van Eindhoven Handling is gericht op het veilig, tijdig en vlot laten 
verlopen van het aankomst- en vertrekproces van vliegtuigen en passagiers. De scope 
van haar dienstverlening omvat het volledige proces vanaf het moment dat een 
vertrekkende passagier arriveert op de luchthaven, tot en met het moment dat het 
vliegtuig achteruit wordt geduwd. Voor inkomende vluchten levert Eindhoven Handling 
alle diensten van het bijrijden van trappen, het begeleiden van uitstappende passagiers 
tot en met het lossen van de bagage en het schoonmaken van het vliegtuig . 

De naam voor dit totaalpakket van diensten luidt grondafhandeling, en Eindhoven 
Handling is een afhandelaar. Eindhoven Handling levert haar dienstverlening zowel in 
opdracht van luchtvaartmaatschappijen als Eindhoven Airport. 

Belangrijke aspecten bij het afhandelproces vormen de tijdigheid, veiligheid en 
servicegerichtheid van de dienstverlening. Een luchtvaartmaatschappij zet haar 
kapitaalintensieve vliegtuig volgens een strakke planning in, zodat het kapitaalbeslag het 
meeste rendement oplevert. Het is dan ook van cruciaal belang dat Eindhoven Handling 
de afhandeling tijdig uitvoert zodat zij de geplande inzet niet in gevaar brengt. 

Een ander belangrijk aspect vormt de veiligheid. De luchtvaart is een industrie waar 
veiligheid centraal staat. Eindhoven Handling dient haar dienstverlening zo te leveren dat 
deze bijdraagt aan het vergroten van de vliegveiligheid. Een speciaal veiligheidsaspect 
heeft betrekking op terreurdreiging. De laatste jaren zijn er, als gevolg van talrijke 
gebeurtenissen in de wereld, aanzienlijk meer veiligheidsmaatregelen van kracht 
geworden die een dwingend kader vormen waarbinnen Eindhoven Handling haar diensten 
dient te leveren. De servicegerichtheid komt tot uiting in een flexibele, vriendelijke doch 
zakelijke benadering van de passagiers en vliegtuigbemanningen. Hierbij streeft de 
organisatie een groot oplossend vermogen na. 

1.1.2 Eindhoven Airport 
Eindhoven Airport N.V. is een regionale luchthaven in het zuiden van Nederland en is 
voor 51 % in handen van de Schiphol Group N.V" De overige aandelen behoren toe aan 
de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Eindhoven Airport grenst aan de 
luchtmachtbasis Eindhoven. De civiele luchtvaart vindt plaats onder een beschikking . Het 
Ministerie van Defensie geeft deze beschikking af. Hierdoor kan Eindhoven Airport 
gebruik kan maken van faciliteiten die eigendom zijn van de Koninklijke Luchtmacht zoals 
de startbaan, verkeersleiding en brandweer. 
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Eindhoven Airport wil als regionale luchthaven een bijdrage leveren aan het vergroten 
van de bereikbaarheid van de omliggende regio. Het doel van Eindhoven Airport is het 
winstgevend ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige luchthaven als 
zakelijk en recreatief vervoerscentrum voor bedrijven, bezoekers en reizigers in 
Zuidoost-Nederland en de Duitse en Belgische grensstreken. 

Eindhoven Airport sloot in 1999 met de provincie, omliggende gemeenten en een aantal 
belangenorganisaties de Regionale Overeenkomst. In deze overeenkomst is een 
groeiscenario voor de luchthaven overeengekomen. Het uitgangspunt bij deze 
overeenkomst is dat Eindhoven Airport mogelijkheden krijgt om te groeien waarbij de 
overlast zeer beperkt toeneemt door de inzet van stillere en schonere vliegtuigtypen. 

1.1.3 Markt 
De markt die Eindhoven Handling bedient, wordt gevormd door het totale vluchtaanbod 
op Eindhoven Airport. De luchthaven heeft op haar beurt de regie over de samenstelling 
en ontwikkeling van dit vluchtaanbod en vormt daarmee de belangrijkste externe factor 
voor Eindhoven Handling. 

In de markt voor grondafhandeling op Eindhoven Airport zijn vijf segmenten te 
onderscheiden: 

1) Low Cost Carrier segment (goedkope ticket maatschappijen); 
2) vakantiecharter segment (vakantievluchten in opdracht van toeroperators); 
3) commutor segment (zakelijk lijndiensten); 
4) genera! aviation segment (privé-jets); 
5) air cargo segment (vrachtvluchten). 

De afgelopen jaren hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden in de verschillende 
marktsegmenten. Een aantal jaren geleden vormde het commutor segment de 
ruggengraat van het vluchtaanbod aangevuld met vakantiecharters. Vandaag de dag 
vormen de low cost vluchten 70% van het totale passagiersaanbod. Het aantal zakelijke 
lijndiensten is sterk gereduceerd tot slechts 2 bestemmingen. In paragraaf 1.2 wordt de 
ontwikkeling van het vluchtaanbod nader toegelicht. 

In het air cargo segment worden momenteel zeer beperkt vluchten uitgevoerd. 
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General aviation • Vakantiecharters D Commutor lijndiensten D Low Cost 1 

Grafiek 1. Samenstelling en omvang marktsegmenten Eindhoven Airport 2002 & 2006 
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De sterke opkomst van het low cost segment is het gevolg van de komst van de Ierse 
luchtvaartmaatschappij Ryanair naar Eindhoven Airport in 2002. Ryanair is een zgn. Low 
Cost Carrier (LCC) die tegen bodemprijzen vluchten binnen Europa aanbiedt. 

Naar verwachting zal de het marktaandeel van de LCC's de komende jaren nog verder 
toenemen waarbij op termijn 80% van de vluchten/passagiersaantallen door dit segment 
wordt gegenereerd. 

1.2 Recente ontwikkelingen 
De sterke opkomst van het LCC- segment heeft geresulteerd in een explosieve groei van 
het aantal passagiers. In 2001 verwerkte de luchthaven 300.000 passagiers in 2006 
bedroeg dit aantal 1.210.000. Eindhoven Handling heeft hierdoor haar organisatie in 
korte tijd fors moeten opschalen. Daarnaast is Eindhoven Handling geconfronteerd met 
een sterke prijsdruk op de afhandeltarieven. 

Eén van de peilers van het businessmodel van LCC's is namelijk dat gebruik wordt 
gemaakt van secundaire en tertiaire luchthavens omdat daar mogelijkheden zijn om 
bijzonder lage luchthaven- en afhandeltarieven uit te onderhandelen. Bovendien wordt 
het luchthaven- en afhandeltarief dat LCC's betalen afhankelijk van de van de 
bezettingsgraad van de uitgaande vlucht. Met andere woorden de hoogte van de 
opbrengst voor een afhandeling is afhankelijk van het aantal passagiers dat 
daadwerkelijk op een vlucht vertrekt. Bij traditionele luchtvaartmaatschappijen vormt de 
factuureenheid voor een afhandeling nog steeds een vlucht waarbij het bezettingsrisico 
bij de luchtvaartmaatschappij ligt. 
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Figuur 1.2 Passagiersontwikkeling vs. omzetontwikkeling per vertrekkende passagier. 

Figuur 1.2 laat zien dat het passagiersvolume de afgelopen jaren spectaculair is 
toegenomen . Op de rechter verticale as is de gemiddelde omzet per vertrekkende 
passgier weergegeven . Uit de lijn valt af te leiden dat de gemiddelde omzet per 
vertrekkende passagier in 5 jaar tijd meer dan gehalveerd is. Dat bovenstaande 
ontwikkeling een sterke druk legt op de exploitatie van Eindhoven Handling behoeft geen 
nadere toelichting. 

Hoewel een LCC weinig standaardservice biedt richting haar passagiers geldt voor 
Eindhoven Handling dat de afhandeling van een dergelijke vlucht juist erg 
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arbeidsintensief blijkt te zijn. De bijzonder korte omdraaitijd 1 van 25 minuten maakt de 
inzet van veel medewerkers binnen een kort tijdsbestek noodzakelijk. 

De verwachting is dat Ryanair vanaf 2008 een zgn. Base opent vanaf Eindhoven Airport, 
hetgeen betekent dat een aantal vliegtuigen permanent worden gestationeerd op de 
luchthaven. Deze Base-vorming zal resulteren in een nog sterkere groei van het low cost 
segment. 

1.3 SWOT analyse 
Eindhoven Handling bevindt zich momenteel in een vanuit strategisch opzicht cruciale 
fase. De prijsdruk en de mogelijke Base-vorming maken deze fase cruciaal voor de lange 
termijn ontwikkeling van het bedrijf. Om een beter inzicht te verkrijgen hoe Eindhoven 
Handling er momenteel voor staat zal in deze paragraaf een SWOT-analyse worden 
gegeven. 

Strengths Eindhoven Handling 

De sterkte van Eindhoven Handling is dat zij al ruim 30 jaar actief is op Eindhoven 
Airport en al die jaren haar unieke monopoliepositie heeft behouden. Eindhoven 
Handling heeft aangetoond flexibel te zijn en over voldoende verandercapaciteit te 
beschikken om de dynamiek van de afgelopen jaren op te vangen. Het partnership 
dat Eindhoven Handling samen met Eindhoven Airport vormt is hecht. Beide 
ondernemingen onderkennen in toenemende mate de wederzijdse afhankelijkheid en 
dragen de intentie uit dit partnership op lange termijn te voort te zetten. Deze lange 
termijn ambitie komt ook terug in de looptijd van 8 jaar van contracten die Eindhoven 
Handling met Eindhoven Airport heeft gesloten voor de afhandeling van het low cost 
segment. 

Weaknesses Eindhoven Handling 

Een zwak punt is het feit dat Eindhoven Handling een kleine speler is in een markt die 
op mondiaal niveau sterk consolideert. Momenteel vinden talrijke acquisities plaats 
door grote zgn. netwerkafhandelaren die een continentaal of zelfs mondiaal netwerk 
nastreven. Deze consolidatieslag komt voort uit de vraag naar mondiale 
afhandelcontracten van grote luchtvaartallianties. 

Eindhoven Handling is een lokale speler met beperkte middelen. De vraag is dan ook 
hoe zij zich de komende jaren staande zal weten te houden in dit consolidatiegeweld. 
Een ander zwak punt zijn de binnen Eindhoven Handling toegepaste weekend- en 
onregelmatigheidstoeslagen gebaseerd op de CAO van het Beroepsgoederenvervoer. 
Daar waar Eindhoven Handling steeds meer een 24/7 operatie krijgt, beschikt zij over 
een bovenmatig toeslagenstelsel dat volstrekt niet in overeenstemming is met de 
markt die zij bedient. 

Opportunities Eindhoven Handling 

Een grote kans voor Eindhoven Handling is het ontwikkelingspotentieel van Eindhoven 
Airport van 4-6 miljoen passagiers op jaarbasis, zoals vastgesteld door het Ruimtelijk 
Planbureau in 2005. Wanneer Eindhoven Handling in staat blijkt te zijn vanuit haar 
huidige positie deze groei volledig of met een meerderheidsaandeel te faciliteren heeft 
zij zicht op een fantastische bedrijfsontwikkeling. 

1 Omdraaitijd is de tijd tussen de aankomst en het vertrek van een vliegtuig. Binnen deze tijd dient 
de afhandeling van de vlucht uitgevoerd te worden. 
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Recentelijk zijn Eindhoven Airport en Eindhoven Handling een project gestart dat de 
"The Wave" heet. Doel van dit project is het totale proces van passagiers- en 
vliegtuigafhandeling te analyseren en waar mogelijk door herinrichten de efficiency te 
vergroten. De gezamenlijkheid van dit project onderschrijft het streven van 
Eindhoven Airport en Eindhoven Hand ling om tot een meer efficiënte low cost 
afhandeling te komen. Eindhoven Handling verwacht dat de uitkomsten van dit 
project kunnen leiden tot een verbreding van de scope van de dienstverlening. Verder 
zal een effect van The Wave zijn dat Eindhoven Handling en Eindhoven Airport een 
verdere integratie van bedrijfsprocessen realiseren. De integratie moet uiteindelijk de 
positie van Eindhoven Handling verder versterken. 

Indien het project "The Wave" slaagt zal Eindhoven Handling beter in staat blijken te 
zijn een toekomstige concurrentiedreig ing te pareren waarmee haar lange termijn 
perspectieven verbeteren . 

Threats Eindhoven Handling 

De toetreding van kapitaalkrachtige netwerkafhandelaren tot de afhandelmarkt op 
Eindhoven Airport vormt de voornaamste bedreiging voor Eindhoven Handling. 
Wanneer met het doorbreken van de "2-miljoen-passagiersgrens" de afhandelmarkt 
op Eindhoven Airport open wordt gesteld en een grote speler toetreedt, zal het voor 
Eindhoven Handling lastig worden haar positie te handhaven. Indien de toetredende 
partij middels stelselmatige prijsdumping marktaandeel poogt te verkrijgen, kan dit 
zeer ongunstig zijn voor Eindhoven Handl ing. Gezien de beperkte omvang van 
Eindhoven Handling lijkt het onwaarsch ijnlijk dat zij een prijsoorlog lang kan voeren. 
In geval van een dergelijk scenario zal zij haar positie snel moeten opgeven. 

Een andere dreiging vormt de door het kabinet Balkenende IV geplande 
milieubelasting op vliegtickets. Wanneer deze belasting niet in Europees verband 
maar alleen in Nederland wordt geïntroduceerd, zal dit funest zijn voor het low cost 
marktsegment. De LCC's zullen hun operatie verplaatsen naar luchthavens over de 
grens zodat men kan blijven prijsstunten. Dat luchtvaartmaatschappijen als Ryanair 
snel een operatie op een luchthaven staken en over de grens opstarten is al op 
meerdere plaatsen aangetoond. 
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Eindhoven Handling heeft momenteel 140 medewerkers op de payroll staan variërend 
van medewerkers met fulltime contracten tot oproepcontracten. Dit aantal komt overeen 
met 80 full time equivalents. In onderstaand figuur is de organisatiestructuur 
weergegeven. 
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Operations 
Officer 

Directie 

Operations 
Manager 

Platform 
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Coördinator 

Platform 
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Operations 
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Figuur 1.3 Organigram Eindhoven Handling 
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Uit bovenstaand schema zijn de volgende operationele afdelingen te onderscheiden: 
• Operations (oranje), deze afdeling voert de algehele coördinatie over het 

afhandelproces. Tijdens het afhandelproces staat zij in contact met alle betrokken 
partijen zoals luchthaven, luchtvaartmaatschappij, bemanning, verkeersleiding 
etc .. 

• Platform (geel), de afdeling platform is verantwoordelijk voor de 
bagageverwerkingen en alle fysieke handelingen in en rond het vliegtuig. Ten 
behoeve van het onderhoud van het afhandel-equipment beschikt deze afdeling 
over een eigen technische dienst. 

• Passage (blauw), passagiers die van en naar Eindhoven Aiport vliegen krijgen 
met de afdeling Passage te maken. Deze afdeling verzorgt de check-in, het 
boarding-proces, assisteert bij binnenkomende vluchten en maakt 
bagagerapporten op voor vermiste of verloren bagage . Tevens houdt deze 
afdeling zich bezig met de ticketing en levert zij tal van ondersteunde diensten ten 
behoeve van passagiers. 

• General Aviation (paars), passagiers reizend met zgn . privé-jets worden door 
deze afdeling afgehandeld op een exclusieve separate locatie. 
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Tevens worden er nog een aantal medewerkers gedetacheerd bij de tax free shop 
waarvan de exploitatie door derden geschied . 

1.4.2 Typologie 
Mintzberg onderscheidt zeven soorten organisaties. Eindhoven Handling laat zich best 
typeren volgens de een Entrepreneur typologie, een tussenvorm van de Missionaire en 
Bureaucratische typologie. Kenmerkend voor Entrepreneur typologie is dat het 
zwaartepunt van de organisatie wordt gevormd door de strategische top. De coördinatie 
loopt van boven naar beneden en de verantwoordelijkheden zijn gecentraliseerd. Het 
primaireproces is tevens de kernactiviteit van de onderneming. De organisatiestructuur 
kent weinig afdelingen welke gegroepeerd zijn naar functie en geleid worden door een 
ondernemer/eigenaar. Er is sprake van beperkte werkvoorbereiding en niet al te veel 
regels. 

Binnen Eindhoven Handling is sprake van een informele organisatievorm waarbij vooral 
oplossingsgericht wordt gehandeld en waarbij medewerkers wein ig tot geen politiek 
bedrijven om de doelstelling te real iseren . Een ander kenmerk van Eindhoven Handling is 
dat zij een relatief eenvoudig bedrijfsproces uitvoert in een bijzonder dynamische 
omgeving waarbij een hoge klantgerichtheid nagestreefd wordt. Binnen de organisatie 
wordt de aanwezige bedrijfscultuur als een groot goed ervaren, waarbij het management 
in sterke mate bepalend is voor deze cultuur. Een gevolg van de bedrijfscultuur is dat de 
individuele betrokkenheid groot is waardoor de organisatie als geheel bijzonder adaptief 
en flexibel is. Eindhoven Handling kan hierdoor succesvol inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen vanuit haar dynamische omgeving. 
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2 Vraagstelling in het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de afstudeeropdracht. Allereerst wordt de 
aanleiding van de afstudeeropdracht toegelicht. Aan de hand van de probleemanalyse 
wordt uiteindelijk de definitieve opdracht geformuleerd. Tenslotte wordt stilgestaan bij de 
doelstelling en de afbakening van het onderzoek. 

2. 1 Aanleiding 
Door de sterke opkomst van het low cost segment op Eindhoven Airport heeft Eindhoven 
Handling haar organisatie de afgelopen jaren fors moeten opschalen. Gelijktijdig aan 
deze groei is Eindhoven Handling geconfronteerd met een sterke prijsdruk waarbij de 
opbrengsten per eenheid meer dan gehalveerd zijn (zie ook § 1.2). Het opschalen van de 
organisatie en de sterke prijsdruk zetten de marges momenteel onder druk. 

Eindhoven Handling is de enige grondafhandelaar op Eindhoven Airport. Vanuit een nog 
beschermde marktpositie is zij verantwoordelijk voor de afhandeling van het civiele 
vluchtaanbod op Eindhoven Airport. De laatste jaren heeft Eindhoven Airport en dus ook 
Eindhoven Handling een explosieve groei doorgemaakt. Door de opkomst van het low 
cost segment zijn de passagiersaantallen in de laatste drie jaar verviervoudigd tot 1,2 
miljoen in 2006. 

De explosieve groei van de passagiersaantallen kent voor Eindhoven Handling een 
keerzijde. Op aanwijzing van Eindhoven Airport is Eindhoven Handling momenteel de 
enige aanbieder. Dit is toegestaan mits het aantal jaarlijkse passagiers kleiner dan 2 
miljoen is en/of er minder dan 50.000 ton gevlogen luchtvracht wordt afgehandeld. 
Momenteel voldoet de luchthaven nog aan genoemde criteria. De verwachting is echter 
dat het einde van de groei nog niet in zicht is en dat op basis van ramingen van het RPB 
een verdere groei tot 5 miljoen passagiers per jaar een realistisch aantal lijkt. De 
verwachting is dat eind 2009 concurrentie een feit wordt. De komst van een tweede 
aanbieder zet naar aller waarschijnlijkheid de afhandeltarieven nog verder onder druk 
waardoor een positieve exploitatie steeds onwaarschijnlijker lijkt. 

Sectie 1.01 2.2 Probleemanalyse 
Voor Eindhoven Handling wordt het toekomstscenario steeds concreter. Enerzijds zal zij 
geconfronteerd worden met een aanhoudende prijsdruk, anderzijds zal zij mogelijk te 
maken krijgen met concurrentie. Naast deze twee factoren zal de productiecapaciteit de 
komende jaren met gemiddeld 30% dienen toe te nemen als gevolg van een stijgend 
vluchtaanbod en de leveringsverplichting als enige aanbieder. 

Het managementteam van Eindhoven Handling (MT) ziet zich geconfronteerd met een 
enorme uitdaging. Zij zal in de komende 2 jaar de organisatie moeten opschalen en de 
operationele kosten fors moeten verlagen. Tevens zal zij moeten bepalen op welke wijze 
de toetreding van een 2e afhandelaar kan worden gepareerd. 

Het geschetste toekomstscenario vormt de aanleiding voor het MT om het huidige 
organisatie- en bedrijfsmodel ter discussie te stellen. Het MT van Eindhoven Handling 
vermoedt dat in het huidige bedrijfsmodel onvoldoende wordt gestuurd op resultaten. 
Juist nu marges onder druk staan en omdraaitijden tot een absoluut minimum zijn 
gereduceerd, wordt bij de verwachte groei van de totale operatie, het sturen op 
resultaten belangrijker. 
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Derhalve wil het MT bovenstaand vermoeden onderzocht hebben en wenst zij handvaten 
aangereikt te krijgen waarmee zij de lange termijnpositie van Eindhoven Handling kan 
versterken door in de bedrijfsvoering meer op resultaten te gaan sturen . 

2.2 Opdrachtformulering 
Aan de hand van de geschetste probleemstelling en een nadere discussie met het MT is 
onderstaande opdracht geformuleerd: 

Analyseer het huidige bedrijfsmodel van Eindhoven Handling en beoordeel hoe in het 
bedrijfsmodel op resultaten wordt gestuurd. Bepaal tevens door een analyse van de 
afhandelmarkt op Eindhoven Airport welke resultaten door de markt worden gevraagd. 
Onderzoek de waarschijnlijkheid dat Eindhoven Handling geconfronteerd wordt met 
concurrentie en inventariseer welke resultaten behaald dienen te worden om de 
concurrentiedreiging te pareren. Gebruik de verworven inzichten voor onderstaande 
ontwerpopdracht. 

Ontwerp een nieuw bedrijfsmodel voor Eindhoven Handling waarmee zij in staat is: 
1. haar organisatie resultaatgericht, conform vooraf gedefinieerde resultaten, te 

besturen; 
2. de productiecapacite it schaalbaar te maken naar een afhandelorganisatie met 

een capaciteit van tenminste 4 miljoen passagiers per jaar; 
3. op termijn tenminste een 75% marktaandeel van de grondafhandelingsmarkt 

op Eindhoven Airport te behouden. 

2.3 Doelstelling onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een doelstelling 
van het onderzoek en anderzijds een doelstelling in het onderzoek. 

De doelstelling van het onderzoek heeft betrekking op Eindhoven Handling en luidt: 

"Middels een herontwerp van het huidige bedrijfsmodel de levensvatbaarheid van 
Eindhoven Handling vergroten." 

Hierbij staat het MT voor ogen dat zij een blauwdruk krijgt aangereikt op welke wijze: 
• de bedrijfsvoering meer resultaatgericht dient te worden; 
• de organisatiestructuur dient te worden herontworpen in het kader van: 

o de resultaatgerichte bedrijfsvoering; 
o schaalbaarheid; 
o weerbaarheid. 

De doelstelling in het onderzoek heeft betrekking op het gestructureerd toepassen van 
wetenschappelijke theorie om de keuzes in het ontwerpproces te onderbouwen. 

De doelstelling in het onderzoek heeft betrekking op de Technische Universiteit 
Eindhoven en luidt: 

"Het stapsgewijs uitvoeren van een ontwerpproces." 
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2.4 Afbakening onderzoek 
Het afstudeerproject betreft een praktijkgericht onderzoek en omvat zowel het 
objectontwerp, het herontwerpvoorstel van het bedrijfsmodel van Eindhoven Handling, 
als het procesontwerp. Het procesontwerp reikt concrete handvaten aan op welke wijze 
het objectontwerp dient te worden geïmplementeerd. 

Het onderzoek beperkt zich tot de afhandelactiviteiten op Eindhoven Airport en laat 
aanverwante werkmaatschappijen van Eindhoven Handling, behorend tot de 
holdingmaatschappij PW Groep, bu iten beschouwing. 
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3 Aanpak in het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek behandeld waarmee middels het 
uitvoeren van verschillende stappen de onderzoeksdoelstellingen worden gerealiseerd. 
Naast een onderzoeksmodel worden tevens onderzoeksvragen behandeld. 

3. 1 Onderzoeksmodel 
Op basis van de theorie van Verschuren en Doorewaard (2005) en het 6-S model van 
Weggeman (1997) is onderstaand onderzoeksmodel tot stand gekomen. 

Oriëntatiefase 

Theorie 
resultaatgerichte 
bedrijfsvoering. 

ï - 6-S'Mo"de1 . - 1 

1 
Organisatietheorie 

Analysefase 

Resultaatgerichtheid 
huidig bedrijfsmodel 
Eindhoven Handling 

Optimaal 
1-+-~N resultaatgericht 

bedrijfsmodel 

Marktanalyse 
grondafhandeling 
Eindhoven Airport 

Figuur 3.1 Onderzoeksmodel 

Ontwerpfase Verslaglegging 

Rapportage 
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Het in figuur 3.1 getoonde onderzoeksmodel kent 4 fasen. 

1. Oriëntatiefase 
De oriëntatiefase wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Doel van de oriëntatiefase is het 
verwerven van kennis en inzichten die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van het 
onderzoek. In deze fase wordt theorie verkend die in overige onderzoeksfasen kan 
worden benut. 

• Organisatietheorie, het 6-S organisatiemodel (Weggeman, 1997) wordt 
behandeld daar dit model de kapstok vormt voor alle overige fasen van het 
onderzoek. 

• Theorie resultaatgerichte bedrijfsvoering, om aan de 
onderzoeksdoelstelling te voldoen zal uiteindelijk in het herontwerpproces 
resultaatgerichte bedrijfsvoering aan bod komen. In de oriëntatiefase zal 
derhalve een verkenning plaatsvinden van de relevantie theorie die van 
toepassing is op dit onderwerp. 

Een ander belangrijk element in de oriëntatiefase vormt de markt voor 
grondafhandeling op Eindhoven Airport. Een analyse van deze markt dient te worden 
uitgevoerd waarmee het belangrijkste voorwaardenbepalende aspect voor het 
ontwerpproces wordt vastgesteld. 

2. Analysefase 
In hoofdstuk 5 wordt in de analysefase de resultaatgerichtheid van twee 
bedrijfsmodellen beschouwd: 

1. de resultaatgerichtheid van het huidige bedrijfsmodel van Eindhoven Handling 
vormt het onderzoeksobject waarmee de huidige situatie wordt beschreven 
(IST); 

2. het optimale resultaatgerichte bedrijfsmodel waarmee de gewenste situatie 
(SOLL) wordt weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het hier 
louter gaat om de beschrijving van een algemeen bedrijfsmodel dat optimaal is 
ingericht voor het toepassen van resultaatgericht management. Het optimale 
bedrijfsmodel vormt de onderzoeksoptiek en daarmee de bril waarmee in de 
ontwerpfase naar het onderzoekobject wordt gekeken. 

3. Ontwerpfase 
Herontwerp resultaatgericht bedrijfsmodel Eindhoven Handling 
Het spanningsveld tussen de resultaatgerichtheid in het huidige bedrijfsmodel en het 
optimale resultaatgerichte bedrijfsmodel vormt het startpunt voor het ontwerpproces. 
Het doel van het ontwerpproces is te komen tot een herontwerp van het 
bedrijfsmodel van Eindhoven Handling waarbij het mogelijk is de resultaatgerichtheid 
sterk te verbeteren. 

Concreet dient deze fase een blauwdruk op te leveren van een nieuw in te voeren 
bedrijfsmodel waarmee Eindhoven Handling succesvol is en blijft in het bereiken van 
haar doelstellingen. 

Aandachtspunten implementatie 
Tot slot van het ontwerpproces wordt een nog een aantal aandachtspunten benoemd 
die van belang zijn voor de implementatie van het herontworpen bedrijfsmodel. 

De ontwerpfase staat centraal in hoofdstuk 6. 
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4. Verslaglegging 
Uiteindelijk wordt het afstudeeronderzoek beschreven in een rapport waarbij in 
hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen worden gegeven en hoofdstuk 8 de 
epiloog vormt. 

3.2 Onderzoeksvragen 
Onderzoeksvragen dienen te voldoen aan de criteria2 van efficiëntie en sturendheid. Uit 
het onderzoeksmodel vallen een aantal onderzoeksvragen met behorende deelvragen af 
te leiden. 

Huidig bedrijfsmodel 
1. In welke mate sluit de resultaatgerichtheid van het bedrijfsmodel van 

Eindhoven Handling aan bij de markt die zij bedient? 
i. Welke resultaten vraagt de markt voor grondafhandeling op Eindhoven 

Airport? 
ii. Welke resultaten (diensten) levert Eindhoven Handling? 

iii. Wat zijn de doelstellingen die Eindhoven Handling zichzelf heeft gesteld? 
iv. Blijkt Eindhoven Handling in staat te zijn deze doelstellingen te realiseren 

Markt grondafhandel ing Eindhoven Airport 
2 . Wat zijn de huidige markt én toekomstige marktontwikkelingen op Eindhoven 

Airport? 
i. Hoe ziet de huidige en toekomstige marktvraag voor grondafhandeling op 

Eindhoven Airport eruit? 
ii. Wat zijn de kritische succesfactoren voor een afhandelorganisatie die in de 

huidige en toekomstige afhandelmarkt op Eindhoven Airport succesvol kan 
zijn? 

Optimaal resultaatgericht bedrijfsmodel 
3. Wat is een optimale resultaatgericht bedrijfsmodel? 

Herontwerp resultaatgericht bedrijfsmodel Eindhoven Handling 
4. Wat is de blauwdruk, het herontwerp, voor een resultaatgericht bedrijfsmodel 

van Eindhoven Handling waarmee zij haar doelstellingen voor de lange termijn 
kan behalen? 

i. Wat zijn de lange termijn doelstellingen van Eindhoven Handling? 
ii. Welke interventies dienen er in het huidige bedrijfsmodel plaats te vinden 

om het optimale bedrijfsmodel te benaderen? 

Implementatie ontwerp 
5. Op welke wijze dient het nieuwe bedrijfsmodel te worden ingevoerd? 

2 Verschuren en Doorewaard (2005) 
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In dit hoofdstuk vindt een nadere oriëntatie plaats binnen de organisatietheorie en de 
theorie van het resultaatgericht management. Allereerst zal het 6-S model worden 
behandeld en vervolgens worden begrippen rondom resultaatgericht management 
toegelicht. 

4. 1 6-S model 
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeld vormt het 6-S model van Weggeman 
(1997) een belangrijke kapstok in de analyse en ontwerpfase. Het oorspronkelijke model 
waarvan het 6-S model is afgeleid is het 7-S model van Me Kinsey, waarin 7 factoren de 
complexiteit van een organisatie bepalen. 

De keuze voor het 6-S model is enerzijds ingegeven door de behoefte aan structuur voor 
het vervolg van het onderzoek. Anderzijds biedt het een handvat om een organisatie 
optimaal in te richten hetgeen aansluit bij de ontwerpopdracht binnen dit onderzoek. 

Het organisatiemodel (Weggeman, 1997) bestaat uit zes aandachtgebieden waarmee een 
volledig beeld wordt gegeven van een organisatie. In figuur 4.1 is het model schematisch 
weergegeven. 

r········· - -"--·--- ---·- ···-·····1 

L Structuur ~' ---- __ _] 

--- - 1 r- ----- ------- -- -] str•r · u , syT•"_ . 
1 cuÏtu~ -: : Per~oneel _Jl 
, ______________ _J ~· - --

···_ ·· ·· ······1_• 
anagementstijl i 
__________ ! 

Figuur 4.1 Organisatiemodel (Weggeman, 1997) 

De 6 aandachtsgebieden die het organisatiemodel (Weggeman, 1997) behandelt zijn: 

• Strategie, is het geheel van middelen waarmee vooraf gestelde doelen 
gerealiseerd kunnen worden. In ruimere zin bevat het aandachtsgebied strategie 
ook de missie, visie en doelen van een organisatie. 

• Structuur, is het resultaat van de wijze waarop taken met bijbehorende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, alsmede het resultaat van 
de inrichting en de coördinatie van die taken. 

• Systemen, omvat de verzameling van procedures en richtlijnen waarmee de 
dagelijkse samenwerking evenals de planning en controle van de activiteiten van 
medewerkers geregeld en gefaciliteerd worden. 

• Managementstijl, beschrijft de gedragspatronen die karakteristiek zijn voor het 
management. 

• Personeel, is het type mensen in de verschillende personeels- en 
functiecategorieën met bijbehorende groepskenmerken, motieven en 
competenties. 
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• Cultuur, het collectieve gedragspatroon en de daaruit voortvloeiende sfeer, die 
voortkomt uit de set waarden en normen die een groep mensen als 
richtinggevend voor hun doen en laten wenst te beschouwen. 

Weggeman stelt dat het model, een EHS-raamwerk, evenwicht, heterogeniteit en 
samenhang biedt. Samenhang betekent dat een verandering in één van de 
aandachtsgebieden resulteert in een verandering in tenminste één van overige 
aandachtsgebieden. Evenwicht heeft betrekking op afstemming van tijd en energie voor 
elk van de 6 aandachtsgebieden. Uit heterogeniteit volgt dat ieder aandachtsgebied 
betrekking kan hebben op een groot bereik van verschijnselen in de organisatie. De 
meerwaarde van de toepassing van het model in dit onderzoek is dat er door een 
gestructureerde weergave zichtbaar kan worden gemaakt welke verschillen er zijn tussen 
de diverse aandachtsgebieden. Tevens kan worden vastgesteld in welke mate er is 
voldaan aan de voorwaarden van evenwicht en samenhang . 

Het 6-S model biedt met de zes dimensies een goede checklist bij het achterhalen van 
knelpunten. Het model is toe te passen op elk aggregatieniveau: de onderneming als 
geheel, een divisie, een business unit, een afdeling. Het 6-S-model belicht niet alleen de 
'harde' kanten maar ook de 'zachte' kanten van een organisatie, zoals aanwezige 
vaardigheden, managementstijl en de gemeenschappelijke waarden en normen. Een 
zwak punt aan het 6-S-model is dat er geen concrete inhoud voor verbetering binnen de 
genoemde zes dimensies worden aangereikt. 

4.2 Resultaatgerichte bedrijfsvoering 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de definiëring van resultaatgericht management. 
Van resultaatgerichte bedrijfsvoering is sprake indien organisaties aangestuurd worden 
op basis van geleverde output. Organisaties zijn hierbij in staat informatie te genereren 
over de geleverde output en het proces op basis van deze informatie doelgericht te 
beïnvloeden. 

In de literatuur wordt resultaatgericht of prestatiemanagement vrijwel altijd gekoppeld 
aan een proces. Een proces kan gemodelleerd worden als in figuur 4.2 (Van Helden, 
1997). 

input throughput output outcome 

Figuur 4.2 Schematische weergave proces 

Voor elk proces geldt dat middelen en middelen (input) via activiteiten (throughput) 
worden omgezet in producten of diensten (output) die uiteindelijk bijdragen aan een 
groter effect (outcome). 

De doelstellingen in de definitie van een resultaatgerichte bedrijfsvoering dienen altijd 
expliciet te zijn en beperken zich derhalve tot de output. De outcome kan gezien worden 
als het lange termijn effect van het proces waar de output op de korte termijn aan 
bijdraagt. Het begrip outcome zal bewust buiten de onderzoeksscope worden gehouden. 

Om een proces doelgericht te beïnvloeden wordt de PDCA-cyclus van Deming toegepast. 
In onderstaande figuur 4.3 is de PDCA-cyclus weergegeven. De betekenis van de 4 fasen, 
wanneer deze worden toegepast op resultaatgerichte bedrijfsvoering, zal nu nader 
worden toegelicht. 
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In deze fase worden allereerst de activiteiten behorend tot het proces vastgesteld en 
tevens worden de beoogde resultaten, de doelen, van het proces benoemd. Hiertoe 
worden prestatie-eisen opgesteld. 

Do 
De uitvoering van activiteiten middels de inzet van mensen en middelen om de 
transformatie te laten plaatsvinden. 

Check 
De resultaten van de activiteiten worden gemeten . De eerder vastgestelde indicatoren 
krijgen in deze fase een waarde die kan worden vergeleken met de doelwaarde, het 
gewenste resultaat. 

Act 
De uitkomst van de meting uit de voorgaande fase wordt teruggekoppeld naar de 
verantwoordelijke afdeling of personen. In geval van afwijkingen in positieve of in 
negatieve zin dienen de volgende aanpassingen plaats te vinden: 

• de activiteiten worden anders gepland en/of uitgevoerd; 
• de doelen worden herzien; 
• de indicatoren worden herzien. 

Act: 
Analyse van 
afwijkingen en 
aanpassen van 

reces 

Plan: 
Plannen van 
activiteiten en 
stellen van doelen 

Check: 
Nagaan in 
hoeverre doelen 
zijn gerealiseerd 

Figuur 4.3 PDCA-cyc/us van Deming 
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Nu kort enkele begrippen rond resultaatgericht management zijn beschreven wordt in de 
volgende paragraaf nog een overzicht3 gegeven van de voor- en nadelen van 
resultaatgericht management. 

Voordelen 
• Kostenreductie. 
• Verhoging efficiëntie. 
• Verhoging motivatie. 
• Versterking en transparantie van de strategische focus. 
• Beter op elkaar afgestemde strategische beslissingen en budgetkeuzes. 
• Verbetering van de externe service. 
• Verhoging van de klanttevredenheid. 
• Afdwinging van een continu leerproces. 
• Verhoging van de innovativiteit. 

Nadelen 
• Tunnelvisie; focus op meetbare en goed scorende indicatoren. 
• Suboptimalisatie; focus op slechts een deel van de indicatoren. 
• Kortzichtigheid; beperkte tijdfocus in de indicatoren. 
• Fixatie op meetbaarheid; iets onmeetbaars toch vertalen in indicatoren. 
• Misrepresentatie; fraude in de rapportage over de resultaten. 
• Misinterpretatie; het verbinden van de onjuiste gevolgen aan de gemeten 

resultaten. 
• Gaming; manipulatie van resultaten. 
• Ossificatie: starheid en angst voor vernieuwing. 
• Positieve leereffecten, perverse leereffecten, selectie, onderdrukking en 

versimpeling; ontwikkeling van indicatoren die geen realistisch beeld geven van 
de werkelijkheid. 

• Verhoging van de interne bureaucratie. 
• Verlaging van het vertrouwen tussen partijen. 

3 OECD, 1997; De Waal, Kerklaan, 2003; Executive Sessions on Public Performance Management, 
2001; De Bruijn, 2002; De Lancer Julnes, Holzer, 2001; Martinez, Kennerly, 2005; Propper, Wilson, 
2003; Kravchuck, Schack, 1996; Noordegraaf, Abma, 2003; Smith, 1995; Van der Knaap, 2000; 
Pidd, 2005; Van Thiel, Leeuw, 2002 
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Hoofdstuk 5 vangt aan met een inventarisatie van Eindhoven Handling. Doel van deze 
inventarisatie is te komen tot een volledig beeld van de huidige situatie (Ist). Vervolgens 
wordt een analyse uitgevoerd voor de markt van grondafhandeling op Eindhoven Airport. 
Tot slot wordt een theoretisch bedrijfsmodel beschreven dat is ingericht om optimaal 
resultaatgericht management toe te passen . Dit model vormt de gewenste situatie (Sol/) . 

5. 1 Resultaatgerichtheid Eindhoven Handling 
In deze paragraaf wordt de resultaatgerichtheid van Eindhoven Handling geanalyseerd . 
Aan de hand van het 6-S model van Weggeman wordt per aandachtgebied beschreven in 
welke mate er sprake is van resultaatgericht management. 

5.1.1 Strategie 
Binnen Eindhoven Handling is geen expliciete omschrijving van een missie, visie en 
strategie voorhanden. Hoewel binnen het MT wel een duidelijk beeld van de strategische 
koers aanwezig is en de visie die hier aan ten grondslag ligt is er geen officieel document 
voorhanden waarin dit is verwoord. Aan de hand van het missiemodel van Ashridge 
(Cambell en Yeung, 1991) wordt de strategie van Eindhoven Handling beschreven. 

De competitieve positie 
en de onderscheidende 

competenties 
Strategie 

Waarom bestaat de onderneming 

Doel 

Eindhoven 
Handling 

Gedragsstandaarden 

Waarde 
Waarden onderneming 

in gelooft 

De procedures en gedragspatronen die de onderscheidende 

competenties en het waardesysteem omschrijven 

Figuur 5.1 Missiemodel Ashridge 

Doel Eindhoven Handling 
Ten eerste bestaat Eindhoven Handling ten bate van haar aandeelhouder PW Groep B.V. 
Het korte termijn doel voor de aandeelhouder is het jaarlijks uitkeren van dividend . Voor 
de lange termijn geldt het streven naar een stabiele totale waardestijging van Eindhoven 
Handling. 

Voorts bestaat er tevens nog een doel om de belanghebbenden tevreden te stellen . De 
belangrijkste belanghebbende is Eindhoven Airport. Gezien de unieke positie die 
Eindhoven Handling op dit moment heeft is het essentieel Eindhoven Airport te voorzien 
van een dienstverlening die volledig aansluit bij haar strategie. 

Naast Eindhoven Airport vormen natuurlijk de medewerkers van Eindhoven Handling een 
voorname groep belanghebbenden. Eindhoven Handling zal om de continuïteit te borgen 
als goed werkgever dienen op te treden. 
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Strategie Eindhoven Handling 
Strategie in het Ashridge missiemodel, is de commerciële logica van de onderneming en 
beschrijft de principes die bepalen hoe de onderneming haar doel gaat bereiken. 

De marktpositie die Eindhoven Handling op dit moment inneemt is uniek. Doordat zij de 
enige concessiehouder is voor het leveren van grondafhandelingsdiensten opereert zij in 
een afgeschermde markt. Vanuit deze monopoliepositie is zij in staat het sterk groeiende 
vluchtaanbod te verwerken. 
Eindhoven Airport hanteert een strategie waarbij zij op korte termijn een zo groot 
mogelijk en divers netwerk wil kunnen aanbieden met luchtverbindingen tussen 
Eindhoven en alle Europese regio's. Momenteel ziet de luchthaven Ryanair als 
belangrijkste businesspartner om deze strategie mee te realiseren. Ryanair is immers al 
actief op de luchthaven en toont al jaren interesse om, indien de operationele 
voorwaarden aanwezig zijn, een base te op te zetten vanuit de Eindhovense luchthaven. 

Hoewel binnen monopolistische markten vaak kunstmatig hoge tarieven van toepassing 
zijn is dit voor Eindhoven Handling niet het geval. Gezien het grote aandeel van LCC's en 
dan specifiek Ryanair, behoren de tarieven van Eindhoven Handling tot de onderkant van 
de markt hetgeen de margedruk verklaart. Echter om voor Eindhoven Airport een 
waardevolle leverancier te zijn en te blijven is het voor Eindhoven Handling essentieel om 
te leveren tegen de condities, zowel commercieel als operationeel, die Ryanair verlangt. 
Indien Eindhoven Handling hiertoe niet in staat is zal de luchthaven, ingegeven de door 
haar gekozen strategie, genoodzaakt worden een andere afhandelaar toe te laten. 
Daarnaast behoudt de luchthaven de mogelijkheid afhandelactiviteiten in eigen beheer te 
gaan uitvoeren. 

De strategie van Eindhoven Handling kan als volgt worden samengevat: 

Middels een juiste bedrijfsvoering de korte als de lange termijn doelstellingen van de 
aandeelhouder zo goed mogelijk te realiseren en hierbij : 

• handhaving van de unieke positie op Eindhoven Airport middels het leveren van 
een specifieke toegevoegde waarde voor de luchthaven in de afhandeling van het 
sterk groeiend vluchtaanbod; 

• het leveren van grondafhandeling conform de operationele en commerciële 
voorwaarden van LCC's en van met name Ryanair. 

Bovenvermelde punten dragen bij aan het behouden van de competitieve voordelen . 

Waarden 
Waarden zijn de overtuigingen en de morele principes die achter de cultuur van 
Eindhoven Handling schuilgaan. De waarden binnen Eindhoven Handling hebben 
betrekking op een sterk sociaal collectiviteitsgevoel en groot incasserings- en oplossend 
vermogen. De bedrijfscultuur waarin deze waarden tot uiting komt wordt door de 
medewerkers als een groot goed ervaren hetgeen o.a. blijkt uit het personeelsverloop dat 
nagenoeg nul bedraagt. 

Gedragsstandaarden 
Gedragsstandaarden vertalen strategie en waarden naar richtlijnen voor gedragingen 
binnen Eindhoven Handling. De gedragsstandaarden komen tot uiting in de 
samenwerking met Eindhoven Airport. 

Aan de hand van het missiemodel van Ashridge zijn elementen behorend tot het 
aandachtsgebied strategie van het organisatiemodel (Weggeman, 1997) omschreven. 
Wanneer deze strategische elementen worden geprojecteerd op de theorie van 
resultaatgericht management dringt zich de vraag op of Eindhoven Handling haar 
strategie ook operationeel managet. Om de begrippen doel en strategie meer te laten 
zijn dan lege gedachten dienen deze omgezet te worden in acties. Vervolgens zullen ze 
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vertaald dienen te worden naar beleids- en gedragsrichtlijnen die medewerkers sturen bij 
het uitvoeren van hun activiteiten naar meetbare resultaten. 

Aan de hand van de strategie van Eindhoven Handling kunnen een aantal doelen worden 
afgeleid. In onderstaande tabel zijn vanuit de strategie-omschrijving de voornaamste 
doelen benoemd . Tevens is aangegeven of indicatoren en een rapportage beschikbaar 
zijn en naar welke organisatiedelen deze worden gecommuniceerd. Tot slot wordt 
melding gemaakt of conform de PDCA-cyclus het doel wordt gemanaged. 

Tabel 5.1 Strategische doelen Eindhoven Handling 

Doel Indicator Rapportage Organisatie- PDCA- Opmerkingen 
onderdeel cvclus 

Korte termijn belang Bedrijfsresultaat Maandelijkse MT Ja 
aandeelhouder rapportage 

Lange termij n belang Strategische positie Geen MT Nee Geen expliciete 
aandeelhouder vastlegging van 

st rategische 
positie 

Handhaving unieke Aantal potentiële Geen MT Nee 
posit ie op Eindhoven nieuwe toetreders 
Airoort 
Dienstverlening conform On Time Maandelijkse MT & afdel ing Ja 
operationele en Performance (OTP) OTP rapportage OPS 
commerciële eisen 
LCC's Afhandeltarief Geen MT & financiële N.V.T 

administratie 

Uit de tabel blijkt dat op twee doelen echt wordt gemanaged, het bedrijfsresultaat en de 
on time performance (OTP). Wat direct opvalt is dat de communicatie betreffende doelen 
in geen enkel geval organisatiebreed plaatsvindt. In de nu volgende paragrafen zal aan 
de hand van het organisatiemodel (Weggeman) worden nagaan hoe het resultaatgerichte 
management van de strategische doelen terug komt in de overige 5 aandachtsgebieden. 

5.1.2 Structuur 
De organisatiestructuur van Eindhoven Handling is weergegeven in hoofdstuk 1, figuur 
1.3 waaruit valt op te maken dat Eindhoven Handling een platte afdelingsstructuur kent. 
Iedere afdeling draagt met een aantal specifieke functies bij aan het afhandelproces. 

Alle afdel ingen, behalve Tax Free en General Aviation, kennen functies van waaruit de 
eindverantwoording voor de afdeling wordt gedragen. De afdelingen bepalen binnen een 
aanwezig kader de besturing van de eigen deelprocessen. Uiteindelijk draagt de 
overkoepelende functie (Operations Manager) de verantwoording over het gehele 
operationele proces. 

Voor de dagelijkse operatie van het totale afhandelproces heeft de afdel ing Operations 
een allesbepalende coördinerende rol. Gezien het feit dat zij in contact staat met alle 
partijen in de keten zoals luchtvaartmaatschappijen, verkeersleiding, cockpitbemanning, 
meteo, tankdienst en de operationele afdeling van Eindhoven Airport is deze afdel ing in 
staat alle deelprocessen te regisseren. Binnen de eigen organisatie staat de afdeling 
Operations voortduren in contact met de coördinatoren en/of supervisor die op hun beurt 
weer de medewerkers op de werkvloer aansturen. 

De huidige structuur is een direct voortvloeisel uit het recente verleden toen Eindhoven 
Handling een aanzienlijke kleinere en minder complexe operatie kende. De laatste jaren 
wordt steeds duidelijker dat de huid ige structuur nog maar beperkt schaalbaar lijkt. 
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Doordat de omvang van de operatie jaarlijks gemiddeld met 30% toeneemt wordt de 
werkdruk bij de afdeling Operations en bij de coördinerende en supervisor-functies als 
groot ervaren . 

Een andere factor die druk zet op de huidige organisatiestructuur zijn de 
productkenmerken van de LCC afhandeling. Hoewel deze afhandeling qua aantal te 
verrichten werkzaamheden eenvoudiger is geworden, als gevolg van de korte omdraaitijd 
en het grote aantal gelijktijd ige vluchtafhandelingen, is de complexiteit van de 
coördinatie van de totale operatie sterk toegenomen. 

De coördinerende rol van Operations is een logische, zij is immers het beste in staat het 
totale afhandelproces te regisseren om daarmee de on time performance (OTP) te 
sturen. De vraag is alleen of de afdeling Operations voldoende bevoegdheden heeft om 
haar regiefunctie uit te voeren. Formeel moet zij in overleg met de afdelingen Passage en 
Platform de deelprocessen continue afstemmen om tot een tijdige afhandeling van een 
vlucht te komen. Formeel kan zij slechts verzoeken om deelprocessen bij te sturen. In de 
praktijk blijkt echter zelden dat bijsturingverzoeken van Operations door de andere 
afdelingen worden genegeerd. 

5.1.3 Systemen 
In § 5.2.1 is een overzicht van de strategische doelen van Eindhoven Handling gegeven. 
In tabel 4.1 is hiervan een overzicht opgenomen . Momenteel zijn er een tweetal doelen 
waarvoor indicatoren zijn benoemd en waarvoor de PDCA-cyclus wordt toegepast, 
namelijk: 

1. korte termijn belang aandeelhouder, met als indicator het bedrijfsresultaat; 
2. dienstverlening conform operationele en commerciële eisen LCC's, met als 

indicator de on time performance (OTP); 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de systemen waarmee de doelen of de afgeleiden 
daarvan worden geregistreerd en geïnterpreteerd binnen Eindhoven Handling. 

Systemen betreffende het korte termijn belang van de aandeelhouder 
Maandelijkse financiële rapportages 
Maandelijks wordt aan de hand van een de actuele winst en verliesrekening een projectie 
gemaakt van de geprognosticeerde winst en verliesrekening over dezelfde periode 
(budget). Afwijkingen ten opzichte van het budget worden maandelijks in het 
managementoverleg (MO) besproken en worden zonodig vervolgd met correctieve acties. 

Buiten het MT worden geen officiële mededingen gedaan richting de rest van de 
organisatie ten aanzien van het financiële reilen en zeilen van Eindhoven Handling. 

Aangezien de loonkosten de grootste kostenpost is wordt nader gekeken hoe de inzet 
van arbeid de hoogte van deze post beïnvloedt. 

Personeelsplanning & roostering 
Voor Eindhoven Handling geldt dat de loonkosten circa 60% van de totale bedrijfskosten 
uitmaken. Het managen van arbeid is dus een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering 
van Eindhoven Handling. De personeelsinzet is uiteraard direct afhankelijk van het 
vluchtaanbod . Op basis van vluchtschema's die twee maal per jaar worden gepubliceerd 
wordt een ruwe behoefteplanning aan personeel opgesteld. De uitgangspunten voor deze 
personeelsplanning blijken sterk afdelingsafhankelijk te zijn. 

Een medewerker met als functie Senior Operations Officer maakt, als neventaak, de 
personeelsplanning voor de afdelingen Operations, Passage en Genera! Aviation. Aan de 
hand van de seizoensplanning wordt, rekeninghoudend met actuele mutaties in het 
vluchtaanbod, het personeelsrooster met een planhorizon van 3 weken opgesteld . 
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Mochten er binnen dit rooster nog aanpassingen nodig zijn dan worden deze op ad hoc 
basis doorgevoerd. Eindhoven Handling maakt bij de invulling van haar 
personeelsbehoefte gebruik van een groot aantal oproepkrachten waarmee zij erg flexibel 
kan inspelen op wijzigingen. Hoewel de methode van personeelsplanning erg flexibel is, 
moeten vraagtekens worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de planning. 
Wanneer wordt gekeken naar de wijze van plannen blijkt deze sterk subjectief te zijn 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van heldere plannormen en/of ondersteunende 
hulpmiddelen. De consistentie van de personeelplanning op basis van het actuele 
vluchtaanbod is momenteel onderwerp van discussie. De huidige wijze van plannen is 
voor verbetering vatbaar. Uit gesprekken met de planner ter voorbereiding op het 
zomerseizoen 2007 blijkt dat in toenemende mate problemen met betrekking tot de 
beheersbaarheid van het planproces worden ervaren. Door de complexiteit en het 
ontbreken van professionele tools is het lastig een personeelsrooster op te stellen dat de 
kwaliteit van de afhandeling borgt en ook nog eens een optimale personeelsinzet 
nastreeft. 

In onderstaande grafiek is het aantal ingezette uren op maandbasis weergegeven voor 
de afdelingen Passage en Operations. Tevens is het aantal ingezette uren per 
vertrekkende passagier, als indicator voor productiviteit, weergegeven . Uit de grafiek 
blijkt dat in de zomermaanden de minste uren per vertrekkende passagier worden 
besteed. Het passagiersaanbod is deze maanden het grootst. De sterke fluctuaties in 
productiviteit van 0,122 tot 0,2 geven aan dat er geen resultaatgerichte sturing 
plaatsvindt op productiviteit. 
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Grafiek 5.1 Overzicht ureninzet en productiviteit afdelingen Passage & Operations 2006 

Voor de afdeling Platform wordt door twee medewerkers van deze afdeling de 
personeelsplanning opgesteld. Middels vooraf geaccordeerde normen wordt systematisch 
de behoefte aan personeelscapaciteit afgeleid van het vluchtaanbod. Vervolgens wordt op 
basis van deze behoefteplanning een personeelsrooster gemaakt. Op weekbasis wordt 
aan de hand van de meest recente vluchtschemawijzigingen het rooster geactualiseerd. 

Voor de afdeling Platform geldt dat zij bij de invulling van haar personeelsbehoefte voor 
60% gebruik maakt van oproepkrachten, de overige 40% wordt door medewerkers in 
voltijds dienstverband in gevuld. Door het grote aandeel variabel personeel is het binnen 
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deze afdeling relatief eenvoudig de ad hoc weekplanning in te vullen . Hoewel het 
onderhouden van en het realiseren van de actuele personeelplanning als omslachtig en 
bewerkelijk wordt ervaren zijn binnen de afdeling Platform duidelijke standaardrichtlijnen 
en zelfgefabriceerde MS Excel toepassingen beschikbaar die beide planners hanteren. 

Wanneer voor de afdelingen Passage, Operations en Platform de wijze van 
personeelsplanning en roostering wordt samengevat valt op dat er geen professionele 
hulpmiddelen beschikbaar zijn, hoewel de personeelsplanning als een bewerkelijk en 
complex vraagstuk wordt ervaren. Normen en duidelijke planningsregels zijn binnen 
Passage en Operations niet expliciet aanwezig. De afdeling Platform lijkt iets verder te 
zijn in de richting van structurering van haar personeelsplanning. Echter zijn ook hier 
veel punten voor verbetering vatbaar. 

Ondanks dat alle functionarissen, betrokken bij de roostering van personeel , de beste 
bedoeling hebben ten aanzien van de het minimaliseren van de inzet van arbeid, 
ontbreken de systemen waarmee objectief en consistent de inzet van arbeid kan worden 
beoordeeld . Het ontbreken van een professionele personeelsplanning in beide afdelingen 
is des te opmerkelijker gezien het feit dat, zoals reeds eerder aangehaald , 60% van de 
totale operationele kosten uit personeelskosten bestaat. 

Dienstverlening conform operationele en commerciële eisen LCC's 
On time performance (OTP) 
De tijdigheid van het afhandelproces is een belangrijke prestatie- indicator voor de 
dienstverlening van Eindhoven Handling. Op het moment dat een vlucht later dan de 
schemavertrektijd gereed is voor vertrek wordt van vertraging gesproken . Aan deze 
vertraging, vastgesteld in minuten, worden één of meerdere vertragingscodes 
toegekend. In bijlage 1 is een overzicht van beschikbare vertragingscodes weergegeven. 
Doel van de vertrag ingscode is de oorzaak van de vertraging te registreren zodat het 
mogelijk is de veroorzaker te bepalen. Bovendien kan de oorzaak van de vertragingen 
geanalyseerd worden zodat verbeteracties geïnitieerd kunnen worden. De vertraging met 
bijbehorende codes wordt dagelijks aan zowel Eindhoven Airport als de betreffende 
1 uchtvaa rtmaatscha ppijen gerapporteerd. 
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De OTP vormt de ultieme prestatie-indicator van het uiteindelijke afhandelproces. De 
rapportage van de dagelijks gerealiseerde OTP wordt echter niet organisatiebreed 
gecommuniceerd . De dagelijks OTP wordt vanuit Operations gerapporteerd aan 
Eindhoven Airport, de luchtvaartmaatschappijen en het MT van Eindhoven Handling . De 
afdelingen Passage en Platform worden alleen via het werkoverleg geïnformeerd over de 
behaalde OTP. 
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5.1.4 Personeel 
Zoals reeds vermeld vormt het personeel een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering 
van Eindhoven Handling. Wanneer wordt gekeken op welke wijze het personeel bijdraagt 
aan de mate van de resultaatgerichtheid van Eindhoven Handling dienen twee aspecten 
te worden beoordeeld: 

1. wordt het personeel voorzien van informatie en methoden waarmee zij in staat is 
haar activiteiten resultaatgericht uit te voeren en beschikt zij tevens over 
voldoende kennis deze systemen toe te passen; 

2. zijn er binnen de verschillende afdelingen ambassadeurs van de resultaatgerichte 
bedrijfsvoering aanwezig. 

In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van doelen, indicatoren en rapportagevormen. Uit 
de tabel blijkt dat alleen voor twee onderdelen, de korte termijn doelstelling van de 
aandeelhouder en de OTP, rapportages beschikbaar zijn. Aangezien slechts voor twee 
doelen structurele rapportagesystemen aanwezig zijn kan geconcludeerd worden dat 
Eindhoven Handling haar personeel in zeer beperkte mate informatie verstrekt ten 
aanzien van de geleverde prestaties. Bovendien houdt dit in dat weinig medewerkers 
bekend zijn met de principes van resultaatgerichte bedrijfsvoering. Aangezien Eindhoven 
Handling momenteel het prestatiemanagement nauwelijks faciliteert zijn er, buiten het 
MT, geen ambassadeurs van deze werkstijl. Dit impliceert overigens niet dat er op 
voorhand weerstand zou bestaan tegen de invoering van een meer resultaatgerichte 
bedrijfsvoering. 

5.1.5 Managementstijl 
Het management binnen Eindhoven Handling geldt als sociaal en betrokken, hetgeen 
resulteert in een bijzonder positieve bedrijfscultuur. Middels een bijzonder open 
managementstijl wordt zorggedragen voor een procesgerichte bedrijfscultuur. 
Medewerkers zijn over het algemeen enthousiast over de activiteiten waarmee men bezig 
is. Er is zeker sprake van een bepaalde beroepstrots waaruit een streven voortvloeit om 
zaken zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Bij dit streven worden geen objectieve 
normen of indicatoren gebruikt waaruit blijkt of de resultaten van de werkzaamheden 
daadwerkelijk aan de verwachtingen voldoen. 

Ondank dat de affiniteit voor het toepassen van objectieve resultaatgerichte procesdata 
laag is, wordt de operatie wel op weekbasis geëvalueerd. Binnen een 
afdelingsoverschrijdend werkoverleg worden gesignaleerde knelpunten besproken en 
verbeteracties geïnitieerd. Tevens wordt in dit overleg de gerealiseerde OTP besproken. 

Resumerend kan gesteld worden dat binnen Eindhoven Handling managementstijl 
aanwezig is en waar met name naar het procesverloop wordt gekeken en in zeer 
beperkte mate naar de output van het proces. In het werkoverleg is de gerealiseerde 
OTP de enige output-indicator. 

5.1.6 Cultuur 
Zoals reeds in de vorige subparagraaf is benoemd wordt de bedrijfscultuur binnen 
Eindhoven Handling bijzonder positief gewaardeerd. Er sprake van een sterk 
saamhorigheidsgevoel. Er ligt geen bedrijfsbrede focus op de prestatie die de organisatie 
levert. Laat staan dat er een continue PDCA-cyclus wordt doorlopen om de output te 
verbeteren. Binnen Eindhoven Handling heerst op medewerkerniveau een wisselend 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de geleverde eigen prestaties. Over het algemeen is 
het beeld dat de vaste seniore medewerkers dit verantwoordelijkheidsgevoel sterker 
laten zien dan de parttimers en oproepkrachten. De afdeling Operations voelt zich het 
meest verantwoordelijk voor de uiteindelijk geleverde collectieve prestatie. 

Ten aanzien van het adaptief vermogen van de organisatie kan gesteld worden dat dit 
groot is. Veranderingen in werkwijzen, regelgeving, personeelsbestand en vluchtaanbod 
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doen zich op vrijwel continue basis voor. De organisatie slaagt er hierbij in om zich snel 
aan te passen en het proces goed doorgang te laten vinden. Hoewel dit laatste niet 
middels metingen onderbouwd wordt. Binnen de huidige organisaties zijn voldoende 
ambassadeurs aanwezig die organisatieveranderingen kunnen uitdragen en borgen. Tot 
slot dient nog te worden vermeld dat het oplossend vermogen groot is. Eindhoven 
Handling heeft geleerd te kunnen improviseren op het moment dat het nodig is. Er is 
meer dan voldoende creativiteit in de organisatie aanwezig om oplossingen, al dan niet 
ad hoc, aan te dragen om zich staande te houden in de turbulentie omgeving. 

5.2 Markt grondafhandeling Eindhoven Airport 
De markt voor de grondafhandeling op Eindhoven Airport wordt bepaald door de 
waarschijnlijkheid dat een luchtvaartmaatschappij succesvol vluchten kan exploiteren van 
en naar Eindhoven Airport. Voor een succesvolle exploitatie van passagiersvluchten zijn 
onderstaande factoren van belang: 

• de bereikbaarheid en het achterland van de luchthaven; 
• het acquisitiebeleid van de luchthaven. 

5.2.1 Achterland Eindhoven Airport 
Het achterland van Eindhoven Airport wordt bepaald door het aantal inwoners binnen een 
bepaalde reiscontour. Voor zakelijke reizigers wordt een reiscontour aangehouden van 
een uur. Het potentiële verzorgingsgebied wordt bepaald door een cirkelvormgebied 
rondom de luchthaven ten nemen met een denkbeeldige straal van de afstand, die 
overeenkomt met een uur autoreistijd. In het concrete geval van Eindhoven Airport 
bedraagt het verzorgingsgebied 7,6 miljoen potentiële reizigers. 

Voor de passagiers die vliegen met de LCC's geldt dat deze de bereidheid tonen om 2 uur 
te reizen met de auto of openbaar vervoer naar of van een luchthaven . Gezien de lage 
tarieven waarvoor men uiteindelijk vliegt, blijkt men de additionele reistijd op de koop 
toe te nemen. In onderstaande figuur is het verzorgingsgebied bij een reiscontour van 2 
uur weergegeven voor verschillende Europese luchthavens. 

• EastMldlands 
Minimaal 33 miljoen 

Minimaal 2 miljoen 

Figuur 5.2 Verzorgingsgebied luchthavens West-Europa 

Voor Eindhoven Airport geldt dat op basis van de 2 uur reiscontour het verzorgingsgebied 
33 miljoen inwoners groot is. Daarmee blijkt de luchthaven over een groter achterland te 
beschikken dan de luchthaven Schiphol. Wat tevens uit figuur 5.2 blijkt, is dat in het 
getoonde gebied sprake is van een grote concentratie van luchthavens. Al deze 
luchthavens proberen op hun eigen manier de voorkeur te verkrijgen van de passagier en 
de luchtvaartmaatschappij. Op basis van vluchtaanbod, vluchtfrequentie, ticketprijs en 
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kwaliteit van de infrastructuur en dienstverlening op de grond probeert men de gunst van 
passagier voor zich te winnen. 

Concreet voor Eindhoven Airport kan worden gesteld dat zij een enorm potentieel heeft. 
Uit een studie van het Ruimtelijk Planbureau (2005) blijkt een luchthaven met tenminste 
5 miljoen passagiersbewegingen op jaarbasis haalbaar. Om dit potentieel te benutten zal 
de luchthaven wel dienen te beschikken over voldoende geluidsruimte en een duidelijk 
acquisitiebeleid dienen te volgen met name gericht op de LCC. 

5.2.3 Acquisitiebeleid Eindhoven Airport 
Sinds de komst van Ryanair in het voorjaar van 2002 laat het acquisitiebeleid geen 
enkele onduidelijkheid bestaan aan de ambities van de luchthaven. Eindhoven Airport wil 
groeien en het liefst zo snel mogelijk door middel van de vorming van een zgn. Ryanair 
Base. Een Base is een knooppunt in het Ryanair netwerk waarbij een aantal vliegtuigen 
gestationeerd wordt op de betreffende luchthaven. Een Base in het Ryanair netwerk zijn 
luchthavens die in een kort tijdbestek explosief groeien waarbij Ryanair tenminste 2 
miljoen passagiersbewegingen op jaarbasis genereert. 

De drijfveer voor Eindhoven Airport om de vorming van een Base na te streven komt 
voort uit het besef dat de potentie van 5 miljoen passagiersbewegingen alleen verzilverd 
kan worden indien de luchthaven inzet op het aantrekken van LCC's. Rynair en Easyjet 
lijken op voorhand de meest geschikte partners om binnen een zo kort mogelijke 
tijdshorizon de luchthaven hard te laten groeien. Aangezien Ryanair al geruime tijd de 
intentie heeft uitgesproken een Base te willen oprichten lijken de contouren van de markt 
voor grondafhandeling duidelijk, waarbij de vraag voor tenminste 75% door Ryanair 
wordt gegenereerd. 

Op dit moment voert de luchthaven een actieve dialoog met het Ministerie van Defensie 
en de regionale politiek om de openingstijden en de beschikbare geluidsruimte aan te 
passen. Uiteindelijk zal het Ministerie van Defensie de aanpassingen moeten effectueren 
in een herziene beschikking voor het civiele medegebruik van de luchtmachtbasis. 
Gelijktijdig vinden onderhandelingen met Ryanair plaats over de commerciële condities 
waaronder een Base-operatie kan aanvangen. 

Uit bovenstaande mag overigens niet geconcludeerd worden dat Eindhoven Airport alleen 
maar speculeert op eenzijdige groei door middel van de Base-vorming van Ryanair. Ook 
andere LCC's zoals Transavia.com en Wizz Air worden gezien als belangrijke 
luchtvaartmaatschappijen, zij dat het kleinschaligere partners zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de luchthaven. 

Tot slot dient nog vermeld te worden dat de voorgenomen invoering van een Ecotax op 
tickets een serieuze bedreiging vormt voor de ontwikkeling van het Low Cost 
vliegverkeer op Eindhoven Airport. Wanneer de Ecotax niet in Europees verband wordt 
ingevoerd ontstaat een concurrentienadeel ten opzichte van de omliggende buitenlandse 
luchthavens zoals Charleroi, Niederrhein en Keulen-Bonn. Passagier kunnen de Ecotax 
dan eenvoudig omzeilen door naar of vanaf deze luchthavens te vliegen. 

5.2.4 Consequenties marktanalyse Eindhoven Airport 
Op basis van bovenstaande subparagrafen worden de operationele consequenties voor 
Eindhoven Handling benoemd. 

Opschalen capaciteit 
Vanuit de ambities van Eindhoven Airport volgt direct dat Eindhoven Handling de 
komende jaren te maken krijgt met verdere groei van haar operatie. De groei zal 
enerzijds worden bepaald door de beschikbare geluidsruimte en de aanpassing van de 
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openingstijden van Eindhoven Airport. In dit onderzoek wordt uitgegaan dat Eindhoven 
Airport in 2020 tenminste 5 miljoen passagiersbewegingen faciliteert. Bij de bepaling van 
dit aantal is uitgegaan van onderzoek van regionale luchthavens uitgevoerd door het 
RPB. 

Anderzijds zal de groei afhangen van het marktaandeel dat Eindhoven Handling weet te 
behouden nadat de afhandelmarkt is geopend voor een tweede aanbieder. In hoofdstuk 2 
is reeds gesteld dat Eindhoven Handling haarzelf ten doel heeft gesteld een marktaandeel 
van tenminste 75% te behouden. 

Operationele consequenties 
De Base-vorming van Ryanair zal voor Eindhoven Handling operationeel gezien leiden tot 
een verbreding van de werkzaamheden. Ten aanzien van de huidige Ryanair operatie 
hebben deze werkzaamheden betrekking op het schoonmaken van het vliegtuiginterieur 
en exterieur nadat de laatste vlucht is uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen laat in de 
avond dan wel vooraan in de nacht dienen te worden uitgevoerd. 

Op het gebied van omdraaitijden geldt dat een Base operatie een vereenvoudiging zal 
opleveren ten opzichte van de huidige operatie. In de huidige operatie geldt voor iedere 
vlucht een omdraaitijd van 25 minuten. Bij een Base operatie zal voor de helft van de 
vluchten een omdraaitijd gelden van 40 minuten; nadat er twee vluchten zijn uitgevoerd 
met een toestel wisselt de cabinebemanning waardoor een omdraaitijd van 40 minuten is 
toegestaan. Een ander voordeel van een Base operatie is dat het vluchtaanbod beter 
gespreid is over de gehele dag waardoor de inzet van arbeid optimaler kan verlopen. 

Concreet zal de Base operatie resulteren in een eenvoudiger en meer gespreid 
operationeel proces dan de huidige Ryanair operatie op Eindhoven Airport. 

Financiële consequenties 
Wanneer het aandeel van Ryanair verder toeneemt zal dit zijn weerslag hebben op de 
gemiddelde opbrengst per vertrekkende passagier. In 2006 bedroeg de gemiddelde 
opbrengst per passagier nog€ 7,- Indien er sprake zou zijn van een 100% Ryanair 
operatie dalen de opbrengsten per passagier met ..\...\...(1%. 

5.3 Optimaal resultaatgericht bedrijfsmodel 
In deze paragraaf wordt aan de hand van literatuur een beschrijving gegeven van een 
algemeen organisatie model dat optimaal ingericht is voor resultaatgericht management. 
De grondlegger van resultaatgericht management is Peter Drucker in zijn boek 'The 
Practice of Management' uit 1954. Het optimaal resultaatgerichte bedrijfsmodel zal 
wederom worden beschreven aan de hand van de 6 aandachtsgebieden van het 6-S 
model van Weggeman. 

5.3.1 Strategie 
Het aandachtsgebied strategie bevat de doelen, missie en visie van de organisatie. Voor 
succesvolle toepassing van resultaatgericht management is het van belang dat de hele 
organisatie zich richt op gestelde doelen (Halachimi, 2002; De Waal en Kerklaan, 2003). 
Hierbij dienen strategie en doelstellingen concreet vertaald te worden naar meetbare 
operationele doelstellingen in tactische en operationele lagen van de organisatie. Het is 
hierbij van belang dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de abstracte 
strategische doelstellingen en de concreet meetbare prestatie-eisen in het operationele 
proces. 

5.3.2 Structuur 
Om resultaatgerichte bedrijfsvoering in te voeren en toe te passen is een hoge mate van 
verticale decentralisatie het meest wenselijk (Mintzberg, 1992). Verticale decentralisatie 
geeft aan in welke mate lagere managementniveaus zelf beslissingen mogen nemen. 
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Door het benoemen van prestatie-indicatoren op de juiste organisatieniveaus is het 
tevens mogelijk de bijbehorende beslissingsbevoegdheden aan het betreffende 
afdelingsniveau toe te kennen. 
Naast de organisatiestructuur dient zorgvuldig aandacht te worden besteed aan de 
verantwoordelijkheidsstructuur binnen een organisatie. Verantwoordelijkheden dienen 
helder te zijn gedefinieerd en moeten gekoppeld worden aan individuen of aan groepen 
personen (Halachimi, 2002; De Waal en Kerklaan, 2003a). Tevens dient de 
verantwoordelijkheidsstructuur aan te sluiten bij de bevoegdheidsstructuur, immers is 
het ongewenst dat personen binnen een organisatie verantwoordelijk worden gehouden 
zonder dat zij de bevoegdheden hebben om zaken te beïnvloeden (De Waal et al, 2004). 
De communicatie van de rapportage over de behaalde resultaten dient zowel top-down 
als bottom-up te verlopen. De rapportage dient frequent beschikbaar te worden gesteld 
en dient duidelijk, simpel en formeel te zijn (Franco & Bourne, 2003). Een juiste 
rapportage vergroot het begrip van de behaalde resultaten waarmee de effectiviteit van 
resultaatgericht management toeneemt. Tevens kan een juiste rapportagevorm 
motiverend werken op de betrokken medewerkers. 

5.3.3 Systemen 
Systemen hebben betrekking op de ontwikkeling en vormgeving van de prestatie-eisen 
die centraal staan bij resultaatgericht management. Bij de ontwikkeling van prestatie 
eisen is het van belang de focus te behouden door het aantal prestatie-eisen waarmee 
een persoon of afdeling te maken krijgt beperkt te houden. Hierbij wordt als richtlijn 
gesteld om het aantal prestatie eisen te beperken tot maximaal zeven. Naast de 
kwantitatieve beperkingen voor prestatie-eisen gelden er ook kwalitatieve eisen. 
Prestatie-eisen dienen te voldoen aan de SMART-standaard welke staat voor Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic en Time framed (Radnor & Me Guire, 2004). Tevens 
dienen prestatie-eisen betrouwbaar, relevant, consistent en tijdig beschikbaar te zijn . 
Verder geldt dat de prestatie-eisen binnen de verschillende organisatielagen moeten 
aansluiten bij de strategie van de organisatie. Van belang is tevens dat de prestatie-eisen 
binnen de verschillende organisatielagen vertikaal verbonden zijn met elkaar. Over de 
samenstelling van de prestatie-eisen kan vermeld worden dat deze onderling in balans 
dienen te zijn waarbij verschillende belanghebbenden invloed hebben op de ontwikkeling 
van de prestatie-eisen en zowel financiële als niet-financiële prestatie-eisen worden 
gehanteerd. 

Om uiteindelijk het gebruik van de prestatie-eisen in de organisatie succesvol te laten 
plaatsvinden dient aandacht besteed te worden aan toelichting op de concepten van 
resultaatgericht management. Indien blijkt dat deze concepten onvoldoende bekend zijn 
in de organisatie staat dat een succesvolle toepassing in de weg. In dynamische 
omgevingen dienen de prestatie-eisen regelmatig geëvalueerd en mogelijk bijgesteld te 
worden. Vaak worden bonussen voor medewerkers gekoppeld aan resultaatgericht 
management hetgeen kan resulteren in het behalen van uitzonderlijke prestaties. Uit 
literatuur blijkt echter wel dat indien een systeem van bonussen niet goed is of niet 
aansluit bij de organisatie dit fraude of andere negatieve effecten teweeg kan brengen. 

5.3.4 Managementstijl 
Voor een succesvolle toepassing van resultaatgericht management dient het hoger 
management zeer betrokken te zijn. Hierbij dient enerzijds het concept van 
resultaatgericht management overtuigend te worden uitgedragen . Anderzijds is 
betrokkenheid bij de werknemers en de werkzaamheden in de lagere organisatieniveaus 
van belang. (Office of the Auditor Genera! of Canada, 2000; Franco & Bourne, 2003). Het 
management zal een duidelijke trekkersrol moeten vervullen met betrekking tot het 
resultaatgericht management. Vooral op het gebied van het invoeren van de systemen 
en het analyseren van de geleverde prestaties dient een voor de organisatie duidel ijk 
zichtbare inspanning te worden geleverd (Franco & Bourne, 2003) . 
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In lagere organisatieniveaus dient het management betrokken te zijn bij de prestaties 
van de medewerkers om een proactief verbeterklimaat te stimuleren zodat een lerende 
organisatie ontstaat (De Waal & Hoogeboom, 2005). De samenwerking tussen het 
management en de lagere organisatieniveaus door onder andere het delegeren van 
leiderschap naar deze niveaus, vermindert de weerstand tegen de invoering van 
resultaatgericht management (Office of the Auditor Genera! of Canada, 2000) . Een ander 
succesfactor, naast betrokkenheid, vormt het verantwoordelijkheidsgevoel van managers 
(Halachmi, 2002; De Waal & Hoogeboom, 2005). Managers moeten zich 
verantwoordelijk voelen voor de eigen prestatie-eisen als de resultaten van de gehele 
organisatie (De Waal & Hoogeboom, 2005). Hoewel resultaatgericht management de 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neerlegt, betekent dit niet dat het 
management haar verantwoordelijk volledig kan doorschuiven naar de lagere regionen 
van de organisatie. Mogelijk resulteert dit in een mismatch tussen verantwoordelijkheden 
en beslissingsbevoegdheden in de lagere niveaus van de organisatie (De Waal & 
Hoogeboom, 2005). Voor het slagen van resultaatgericht management is het van belang 
dat verantwoordelijkheden bij duidelijk aanwijsbare personen of groepen worden 
neergelegd. Hierbij geldt als absolute voorwaarde dat managers zich bewust dienen te 
zijn van de eigen verantwoordelijkheden. 

5.3.5 Personeel 
Voor het succesvol toepassen van resultaatgericht management dient het personeel 
enige kennis te hebben van de principes van resultaatgerichte bedrijfsvoering en de 
daarbij horende manier van werken. Deze kennisbehoefte dient door het management te 
worden onderkend en zonodig te worden ingevuld, wil men de resultaatgerichte 
bedrijfsvoering tot een succes maken (Office of the Auditor General of Canada, 2000; 
Radnor & Me Guire, 2004). 

Wanneer het personeel is betrokken bij het creëren en ontwikkelen van de systemen van 
resultaatgericht management zal dit bijdragen aan kennisontwikkeling en draagvlak. 
Speciale aandacht is vereist voor verstrekken van kennis van de uiteindelijk benoemde 
prestatie eisen. Voor eenieder in de organisatie moet het duidelijk zijn wat de prestatie 
eisen inhouden, hoe de eisen worden gemeten en hoe deze gerelateerd zijn aan de 
bedrijfsstrategie (Franco & Bourne, 2003). 

Naast de bovengenoemde kennisaspecten is er tenminste één ambassadeur nodig die 
vanuit een relatief hoge managementpositie zich inzet voor de invoering van 
resultaatgericht management. De ambassadeur brengt het veranderproces op gang en 
houdt het gaande middels promotie, controle, doorzettingsvermogen en continue 
kennisoverdracht (Ter Bogt & Van Velden, 2000; De Lancer Julnes & Holzner, 2001). 

5.3.6 Cultuur 
Cultuur vormt één van de belangrijkste aandachtsgebieden die bepalend zijn voor een 
succesvolle toepassing van resultaatgericht management. De gehele organisatie dient 
doordrongen te zijn van de resultaatgerichtheid waarbij er een innovatieve cultuur 
ontstaat die focust op output en outcome. De normen en waarden van de organisatie 
liggen hierbij in lijn met de te behalen resultaten. Er dient een cultuur te heersen waarbij 
voortdurend wordt gestreefd naar continue verbetering op basis van metingen (Office of 
the Auditor Genera! of Canada, 2000; Franco & Bourne, 2003; De Waal et al., 2004). 

De rol van verantwoordelijkheden dient te veranderen wanneer een organisatie overgaat 
tot de invoering van resultaatgericht management. Iedere medewerker dient te gaan 
beseffen dat hij of zij op een bepaald niveau verantwoordelijk is voor de totale resultaten 
van de organisatie. Hierbij moet een medewerker zich niet alleen verantwoordelijk voelen 
naar zijn direct leidinggevende maar ook tevens naar de totale organisatie, klanten en 
andere belanghebbenden. Er dient dus sprake te zijn van een door iedereen onderkent 

29 



EINDHOVEN f//, 
HANDLING 

EINDHOVEN AIRPORT THE NETHERLANDS 

besef dat men een verantwoordelijkheid draagt voor de totale output en outcome van de 
organisatie. 

Een valkuil bij de invoering van resultaatgericht management vormt de neiging om bij de 
invoering van resultaatgericht management met name aandacht te hebben voor de 
inhoudelijke aspecten. Onvoldoende aandacht voor de culturele en gedragsmatige 
aspecten blijken uiteindelijk een groot knelpunt te vormen. Door de belangrijkste 
gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van de systemen van resultaatgericht 
management kan dit knelpunt deels worden afgezwakt. Tevens dient het systeem van 
resultaatgericht management een duidelijk zichtbare toepassing te hebben zodat het nut 
van resultaatgericht management niet ter discussie kan worden gesteld. 
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6 Herontwerp 
In dit hoofdstuk wordt een herontwerp uitgevoerd van het bedrijfsmodel van Eindhoven 
Handling. Uitgangspunt voor het herontwerp vormen de in H5 behandelde marktanalyse, 
en de IST en SOLL situatie. Tot slot worden in dit hoofdstuk nog aantal aandachtspunten 
benoemd voor de uiteindelijke implementatie van resultaatgericht management binnen 
Eindhoven Handling. 

6. 1 Strategie Eindhoven Handling 
In deze paragraaf wordt allereerst de strategie van Eindhoven Handling bepaald die het 
uitgangspunt vormt voor het herontwerp van het resultaatgerichte bedrijfsmodel. 
Vervolgens vindt er een projectie plaats van de strategie op het belangrijkste 
operationele proces om zo meetpunten in het te besturen proces te bepalen. Het 
feitelijke ontwerp van het systeem van resultaatgericht management vindt in het vervolg 
van dit hoofdstuk plaats. 

6.1.1 Strategie als uitgangspunt 
De in § 5.1.1 omschreven strategie blijft ook in het te ontwerpen bedrijfsmodel van 
toepassing. Immers deze strategie bevat alle elementen die er toe bijdragen dat alle 
belanghebbenden hun doelstellingen kunnen realiseren. De strategie zoals geformuleerd 
in § 5.1.1 luidt: 

Middels een juiste bedrijfsvoering zijn de korte als de lange termijn doelstellingen van de 
aandeelhouder goed te realiseren, met hierbij: 

• handhaving van de unieke positie op Eindhoven Airport middels het leveren van 
een specifieke toegevoegde waarde voor de luchthaven in de afhandeling van het 
sterk groeiend vluchtaanbod; 

• het leveren van grondafhandeling conform de operationele en commerciële 
voorwaarden van LCC's en dan met name de voorwaarden van Ryanair. 

Om op basis van bovenstaande strategie de organisatie resultaatgericht gericht te 
besturen dient er een vertaalslag plaats te vinden naar meetbare doelstellingen. 

De doelstellingen van de aandeelhouder 
De korte termijndoelstellingen van de aandeelhouder kunnen vertaald worden in 
winstgevendheid van Eindhoven Handling. Op basis van de financiële verslaglegging, 
periodieke rapportages en jaarrekeningen kunnen de financiële prestaties worden 
beoordeeld . Indicatoren waarop gestuurd wordt zijn het Rendement op het Eigen 
Vermogen (REV), bruto winst, solvabiliteit en liquiditeitspositie. 

Bovenstaande indicatoren hebben allemaal betrekking op de financiële prestaties van 
Eindhoven Handling, die worden besproken in het MT en in de 
commissarissenvergadering. Echter is het niet wenselijk deze financiële kengetallen, 
buiten het genoemde overleg te communiceren. Wanneer wordt gezocht naar een 
prestatie-eis die wel organisatiebreed toegepast kan worden en in grote mate bepalend is 
voor de financiële prestaties is arbeidsproductiviteit het meest geschikt. Immers de 
kosten van de factor arbeid zijn circa 60% van de totale beïnvloedbare bedrijfskosten 
van Eindhoven Handling. 

Voor de korte en lange termijn doelstellingen van de aandeelhouder is het tevens van 
belang dat Eindhoven Handling een aantrekkelijke partner is voor Eindhoven Airport door 
haar dienstverlening aan te bieden conform een door de LCC's geaccordeerd prijsniveau . 
Daarnaast dient Eindhoven Handling aan de operationele eisen te voldoen. 
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De lange termijn doelstellingen van de aandeelhouder hebben betrekking op de 
waardestijging van Eindhoven Handling en de mogelijkheid deze waardestijging in de 
toekomst contant te maken. De waardestijging zal afhangen van de aantrekkelijkheid 
van de markt en het marktaandeel van Eindhoven Handling. Bij de strategieformulering 
voor het herontwerp is deze doelstelling buiten beschouwing gelaten. 

Toegevoegde waarde voor Eindhoven Airport 
De unieke toegevoegde waarde voor Eindhoven Airport volgt uit het feit dat Eindhoven 
Handling in staat is haar groeiambities te faciliteren op het gebied van de afhandeling. 
Hierbij is het van belang dat Eindhoven Airport Eindhoven Handling ziet als een 
waardevolle partner, waarmee zij haar doelstellingen kan realiseren. Naast het feit dat 
Eindhoven Airport de luchtvaartmaatschappijen als klant heeft, waarbij de 
dienstverlening van Eindhoven Handling uiteindelijk grotendeels bepalend is voor de 
kwaliteitsperceptie, is er ook nog een andere klant waarop gefocust moet worden, 
namelijk de passagier. 

Passagiers vormen voor Eindhoven Handling een belangrijke klantengroep. Enerzijds wil 
de luchthaven een klantenvoorkeurspositie opbouwen door een comfortabele luchthaven 
te bieden met minimale wachttijden. Anderzijds vormen passagiers een interessante 
inkomstenbron. Door passagiers te stimuleren tot het doen van allerlei uitgaven (horeca, 
retail, etc) wil Eindhoven Airport de exploitatie van niet-luchtvaartactiviteiten vergroten. 
Op deze wijze wil men de margedruk op de luchtvaartactiviteiten compenseren. 

Voor het succesvol ontwikkelen van een niet-luchtvaart-omzet heeft de luchthaven er 
belang bij dat Eindhoven Handling passagiers zo min mogelijk laat wachten, zodat 
passagier vrij kunnen bewegen en geld gaan uitgeven. De wachtmomenten die zich 
momenteel in het afhandelproces voordoen zijn: 

• wachttijd voor check-in; 
• wachttijd voor security (geen Eindhoven Handling verantwoordelijkheid); 
• wachttijd bij boardingproces; 
• wachttijd voor bagage bij een inkomende vlucht. 

Om voor Eindhoven Airport een waardevolle partner te blijven lijkt het dus zinvol om het 
afhandelproces op bovenstaande wachttijden te gaan sturen. 

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat voor het minimaliseren van wachttijden extra 
resources nodig zijn waardoor een tegenstrijdigheid kan ontstaan met de korte termijn 
doelstellingen van de aandeelhouder. 

De operationele en commerciële voorwaarden van LCC 
De belangrijkste operationele eis vormt de omdraaitijd. In het geval van Ryanair 
bedraagt deze 25 minuten. Een andere eis die Ryanair stelt is het accepteren van 
passagiers aan de check-in tot maximaal 40 minuten voor de schemavertrektijd. 

De commerciële voorwaarden waaronder Eindhoven Handling haar diensten aanbiedt 
vormen een min of meer exogene variabele. De onderhandelingskracht van sommige 
LCC's is dusdanig groot dat de commerciële voorwaarden min of meer worden opgelegd, 
hetzij door de LCC of door Eindhoven Airport. Om zich weerbaar te stellen tegen dit 
fenomeen zal Eindhoven Handling voortdurend moeten streven naar realisatie van de 
laagste kosten per eenheid zeker gezien het feit dat de prijserosie nog niet ten einde is. 
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6.1.2 Geoperationaliseerde strategie 
De in de voorgaande subparagraaf bepaalde strategie zal nu geprojecteerd worden op 
het operationele proces om zo de positie van het meetpunt te bepalen. Tevens wordt zo 
duidelijk hoe de meetpunten onderling gerelateerd zijn. Er wordt hier in deze 
subparagraaf bewust over een meetpunt in algemene zin gesproken. In § 6.3 zal het 
meetpunt omgevormd worden tot een specifieke prestatie-ind icator. 

Productiviteit 
In het streven naar het realiseren van de laagste kosten per eenheid zal voor alle drie de 
afdelingen, Passage, Plaform en Operations de productiviteit geoptimaliseerd dienen te 
worden . Dit houdt in dat aan de deelprocessen van deze afdelingen productiviteitseisen 
gesteld worden. 

Proces vertrekkende passagier, afdeling Passage 
Het proces Vertrekkende passagiers van de afdeling Passage is weergegeven in figuur 
6.1. De figuur laat de deelprocessen zien waarin de passagiers centraal staan. Aan het 
begin van ieder deelproces is er sprake van een mogelijke wachtrij. De security check 
wordt door Trigion, een beveiligingsbedrijf, uitgevoerd. De blauwe meetpunten 2,4,6 
vormen de momenten waarop passagiers een statusverandering hebben ondergaan. De 
statusveranderingen kunnen als milestones worden beschouwd waarvoor een uiterste 
cut-off tijd te definiëren valt. Soms wordt deze cut-off opgelegd door de 
luchtvaartmaatschappij (meetpunt 4 uitgezonderd). In andere gevallen is het wenselijk 
een door Eindhoven Handling gedefinieerde cut-off te hanteren. De groene punten 1,3,5 
vormen de momenten waarop passagiers in een wachtrij staan en waarbij het voor 
Eindhoven Airport van belang is de wachttijd te minimaliseren. 

Vertrekkende 
passagier 

Security 
check 

Figuur 6.1 Proces "vertrekkende passagiers" van afdeling Passage 
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Proces platform afhandeling, afdeling Platform 
Een belangrijke deeltaak van de afdeling Platform vormt de bagageafhandeling . In figuur 
6.2 is het platformproces schematisch weergegeven. Uit de figuur zijn een drietal assen 
af te leiden nl. de uitgaande bagage-as (rood), de vliegtuig-as (geel) en de inkomende 
bagage-as (blauw) . 

Ingecheckte 
bagage 

Aankomst 
vliegtuig 

Bagage 
sorteren 

Uitstap 
& afhandel 

gereedmaken 

Gesor
teerde 
agag 

Bagage laden ---.i ruim vliegtuig .__.,. 

Bagage 
In ruim 

Lossen 
bagage uit 
vliegtuig 

Instap 
gereedmaken 

Geloste 
agage o 

kar 

Eindhoven Handling 

e 
~---- : 

Vertrek Vertrek 
gereedmaken ~=::::====:> vliegtuig 

0 @ 
: ,----L-os-s-en---.. : 

bagage bij ___ "..,.Passagier 
terminal + bagage 

Figuur 6.2 Proces "Platform afhandeling" van afdeling Platform 

Op de as van de uitgaande bagage is geen meetpunt gedefinieerd. De tijdigheid (dead 
line) van de processen op deze as zijn wel van belang om tijdig het vertrekgereed 
moment te realiseren. Voorts dient nog te worden opgemerkt dat het proces Lossen 
bagage uit vliegtuig dient te zijn afgerond alvorens het proces Bagage laden ruim 
vliegtuig kan starten. 

Op de as van het vliegtuigproces (geel) zijn twee meetpunten gedefinieerd. Het moment 
waarop het vliegtuig op de blokken staat, meetpunt 7, en het moment waarop het 
vliegtuig vertrekgereed is, meetpunt 8. Aan de hand van deze twee meetpunten kan de 
omdraaitijd worden bepaald. 

Tot slot zijn op de inkomende bagage-as twee meetpunten, nr. 9 & 10, gedefinieerd 
waarmee het mogelijk wordt de bagagewachttijd van de inkomende passagiers te 
bepalen. 

6.2 Structuur 
De huidige organisatiestructuur van Eindhoven Handling lijkt geschikt om resultaatgericht 
management toe te passen. De drie functionele afdelingen, Operations, Passage en 
Platform zijn elk verantwoordelijk voor een duidelijk afgebakend deel van het totale 
afhandelproces. Binnen iedere afdeling is een hiërarchische structuur aanwezig waardoor 
de beslissingsbevoegdheden bepaald zijn. 

Op het gebied van de bestaande verantwoordelijkheidsstructuur zijn wijzigingen 
noodzakel ijk. Zoals in§ 5.1.2 is aangegeven heeft Operations een belangrijke 
coördinerende rol van waaruit zij ook de eindverantwoordelijkheid voor de afhandeling 
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van het vluchtaanbod zou moeten krijgen. Vanuit deze eindverantwoordelijkheid zou 
Operations ook de bevoegdheid moeten krijgen om de afdelingen Passage en Platform 
operationeel aan te sturen, waarbij de sturing zich met name richt op het bijstellen van 
de beschikbare tijdsvensters, waarbinnen de afdelingen de deelprocessen afgerond 
dienen te hebben. De eindverantwoordelijkheid van Operations mag niet resulteren in 
sterke toename van de besturingslast van de afdeling. 
Anno 2007 zijn er met regelmaat piekmomenten in het vluchtaanbod waarbij de afdeling 
Operations een te hoge werkdruk ervaart. Naast de eigen werkzaamheden wordt de 
afdeling overstelpt met verzoeken tot het leveren van status- en stuurinformatie van de 
verschillende vluchten. Eindhoven Handling dient dus te voorzien in een beter centraal 
informatiesysteem. Medewerkers, of teams van medewerkers kunnen hierdoor de 
beschikking krijgen over informatie die nodig is om de processen conform het gewenste 
prestatieniveau te laten verlopen. Om de zelfwerkzaamheid te vergroten is het van 
belang actuele statusinformatie breed toegankelijk te maken. Aan de hand van deze 
informatie wordt het eenvoudiger voor een medewerker de werkzaamheden tijdig en juist 
af te ronden. 

De hiërarchische structuur uit het bestaande organigram kan worden gehandhaafd. 

Hoewel medewerkers in teams werken ligt het toch voor de hand een rapportagevorm te 
kiezen waarmee de collectieve prestatie van de afdeling wordt gerapporteerd. De teams 
waarin medewerkers werkzaam zijn kennen een bijzonder bestaan. Het is goed mogelijk 
dat een medewerker tijdens een werkdag van 8 uur in 3 verschillende teams heeft 
meegedraaid. Medewerkers worden binnen Eindhoven Handling dan middels een 
doorlopend rooster in gepland, van vaste ploegen of teams is geen sprake. De 
rapportagevorm dient eenduidig te zijn en voor alle afdelingen van de organisatie gelijk. 
Verder is het van belang dat de verschijningsfrequentie hoog is. Zeker voor de arrestatie
indicatoren van productiviteit en de OTP is het wenselijk dat deze dagelijks worden 
gerapporteerd. De overige in§ 6.1.2 aan de procesassen gerelateerde prestatie
indicatoren dienen tenminste op weekbasis beschikbaar te zijn, zodat zij onderdeel 
worden van het wekelijkse cross-functioneel werkoverleg. 

6.3 Systemen 
In deze paragraaf worden de aandachtsgebieden Systemen voor toepassen van 
resultaatgericht management uitgewerkt. In§ 6.3.1 staat de productiviteit binnen de 
afdelingen centraal. Aansluitend worden § 6.3.2 en overige in de volgende paragraaf 
uitgewerkt. 

6.3.1 Productiviteit 
Zoals in§ 6.2.1 aangeven geldt voor alle afdeling dat de productiviteit meetbaar en 
daarmee managebaar moet worden gemaakt. Per afdeling wordt beschreven hoe het 
systeem van productiviteitsmanagement vormgegeven wordt. 

Passage 
In figuur 6.1 is de passagiersafhandeling voor uitgaande vluchten weergegeven. De 
passagiers, die transformaties ondergaan, vormen het centrale element binnen dit 
proces. Voor het aankomstproces geldt ook dat passagiers centraal staan. Derhalve 
wordt de productiviteit voor de afdeling Passage gedefinieerd als: 

Productiviteitsindicator Passage = 
L Aantal passagiers 

L Ingezette uren Passage 
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Platform 
Figuu r 6.2 geeft het proces voor de afdeling Platform weer . De inzet van arbeid is 
afhankelijk van het bagage-aanbod en het vluchtaanbod . Het bagage-aanbod loopt gelijk 
met passagiersaanbod, hoe meer passagiers op een vlucht hoe groter het bagage
aanbod. De productiviteit voor de afdeling Platform wordt gedefinieerd als: 

Productiviteitsindicator Platform-vlucht-gerelateerd = 
I Aantal vluchten 

IIngezette uren Platform 

I Aantal passagiers 
Productiviteitsindicator Platform-bagage-gerelateerd = 

IIngezette uren Platform 

Operations 
De werkzaamheden van Operations zijn overwegend vlucht-gerelateerd. 

I Aantal vluchten 
Productiviteitsindicator Operations = I Ingezette uren Operations 

Wanneer op basis van de beschikbare data uit 2006 een grafische weergave wordt 
gegeven van de benoemde productiviteitsindicatoren ontstaat onderstaande grafiek. 
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Grafiek 6.1 Productiviteit over 2006 

In grafiek 6.1 is de productiviteit op maandbasis weergegeven. De twee doorgetrokken 
lijnen corresponderen met de linker as, de twee gestippelde lijnen met de rechter as. Uit 
de grafiek blijken sterke fluctuaties in de gerealiseerde productiviteit, waarbij het 
traditioneel drukkere zomerseizoen (mei t/m oktober) resulteert in een hogere 
productiviteit dan de wintermaanden. Om de productiviteit onderdeel te laten zijn van 
het resultaatgericht management zullen per afdeling productiviteitsdoelstellingen worden 
bepaald die voldoen aan de SMART-standaard. 

Het begrip productiviteit is per afdeling gedefinieerd volgens een eenduid ige formule en 
is daarmee Specifiek. Productiviteit is Meetbaar, immers zijn de ingezette uren te 
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verkrijgen uit het urenregistratiesysteem. Het aantal vlucht- en passagiersbewegingen 
volgen uit de informatiesystemen van Eindhoven Airport. De doelstelling voor de te 
realiseren productiviteit zal Aanvaarbaar & haalbaar moeten zijn . De sterke fluctuaties 
dienen nader onderzocht te worden alvorens er per afdeling een productiviteitsnorm kan 
worden bepaald. 

De productiviteit die Eindhoven Handling behaalt hangt af van de volgende factoren: 
1. bezettingsgraad van een vlucht (exogeen); 
2. spreiding van het vluchtaanbod (exogeen); 
3. inzet van het aantal uur arbeid (beïnvloedbaar); 

De bezettingsgraad is van invloed op de productiviteit . Als vluchten een hoge bezetting 
kennen zal dit resulteren in hoge productiviteit in termen van passagiers per ingezet 
arbeidsuur. De bezettingsgraad is in het zomerseizoen (mei t/m oktober) traditioneel 
hoger dan in het winterseizoen. 

Voor de spreiding van het vluchtaanbod valt een soortgelijk patroon te onderkennen. In 
het zomerseizoen vliegen de vakantiecharters buiten de tijdsblokken van de aankomende 
en vertrekkende LCC's. Hierdoor ontstaat een betere spreiding van het vluchtaanbod 
waardoor de productiviteit sterk verbeterd. 

In de uiteindelijke beoordeling van de gerealiseerde productiviteit zal rekening moeten 
worden gehouden met de exogene variabelen. Anderzijds dienen deze externe factoren 
ook stimulerend te werken om creatieve planoplossingen toe te passen. 

Zoals reeds in hoofdstuk 5 werd vermeld zijn er voor planning van arbeid, de 
capaciteitsbehoeftebepaling, zeer beperkte hulpmiddelen beschikbaar. De uitgangspunten 
voor de capaciteitsplanning van Passage en Operations zijn niet eenduidig vastgelegd. 
Voor de afdeling Platform is dit wel het geval, echter blijkt uit de grafiek dat dit geen 
invloed heeft op de productiviteit. Voor de afdeling Platform geld dat zij een 
planningsrichtlijn hanteert die voorziet in een overcapaciteit om afwijkingen van ± 30 
minuten van de schema-aankomsttijd van een vlucht op te vangen. Door de 
uitgangspunten van de capaciteitbehoefte planning te formaliseren en aan te scherpen 
moet het mogelijk het zijn de inzet van arbeid te reduceren. 

De aanvaardbaarheid en haalbaarheid van de productiviteitsnorm lijkt lastig op voorhand 
vast te stellen. Het feit dat binnen Eindhoven Handling weinig tot geen ervaring aanwezig 
is met het toepassen van resultaatgericht management maakt het bepalen van een 
productiviteitsnorm extra lastig. Een gefaseerde aanpak bij het vaststellen van 
aanvaardbare en haalbare productiviteitsnormen is dan ook wenselijk. 

Echter om vast de range te verkennen die aangeeft welke productiviteitsnorm in de 
toekomst behaald dient te worden, wordt onderstaand toekomstscenario doorgerekend. 

Toekomstscenario productiviteit Eindhoven Handling: 
• gemiddelde opbrengst per vertrekkende passagier bedraagt€ -t-t-t2 (prijspeil 2006); 
• passagiersvolume op jaarbasis bedraagt 4 miljoen, waarbij Eindhoven Handling 

een marktaandeel heeft van 75% . 

Gegevens van kosten/opbrengsten over 2006: 
• gemiddelde kosten per arbeid inclusief toeslagen € -t.t.t3 / u u r 
• verdeelsleutel arbeid: 

o Passage 44% 
o Platform 44% 
o Operations 12% 

• Loonkosten bedragen 65% van de totale bedrijfskosten 
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Op basis van bovenstaande gegevens kan een noodzakelijke productiviteit voor de 
verschillende afdelingen worden berekend. De resultaten zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

Tabel 6.1 Productiviteit bij toekomstscenario 

Noodzakelij ke Productiviteit Productiviteit Productiviteit 
Afdeling Eenheid productiviteit 2006 2006 2006 

toekomstscenario (hioh-end) (low-end) <averaoe) 

Passage [pax/uur] 36 23 14 19 

Operations [vliegbeweging/uur] 0,56 0,98 0,36 0,79 

[pax/uur] 36 25 15 19 

Platform 

[vliegbeweging/uur] 0,16 0,26 0,17 0,23 

De in tabel weergegeven noodzakelijke productiviteitsnormen geven aan dat 
productiviteit hoog op de agenda van het MT komt te staan . De invoering van 
resultaatgericht management zal bijdragen aan het verhogen van de productiviteit . 
Echter zijn de verschillen tussen niveau 2006 en het noodzakelijke productiviteitsniveau 
dusdanig groot dat er meer nodig is dan de invoering van resultaatgericht management 
alleen. In hoofdstuk 7 & 8 wordt hier nader op ingegaan. 

Toch zal Eindhoven Handling wil zij de productiviteit resultaatgericht gaan managen 
doelen moeten stellen. Zonder dat de discussie rondom aanvaardbaarheid en 
haalbaarheid is uitgekristalliseerd, zou op basis van een nulmeting, een doelstelling 
worden bepaald . Van belang hierbij is een productiviteitsdoelstelling te kiezen die 
haalbaar is zodat de organisatie vertrouwd raakt met de systematiek en overtuigd raakt 
dat er succesjes te behalen zijn. 

6.3.2 Meetpunten op de verschillende procesassen 
In § 6.1.2 zijn aan de hand van de strategie en een aantal processchema's meetpunten 
vastgesteld . Voor organisatieaandachtsgebied systemen van het 6-S model worden deze 
meetpunten verder uitgewerkt zodat zij deel gaan uitmaken van het resultaatgericht 
management. 

De meetpunten 1, 3, 5 hebben allen betrekking op wachttijden. Meetpunt 1 is de 
wachttijd voor check-in, meetpunt 3 de wachttijd voor security en meetpunt 5 de 
wachttijd in de pre-boarding ruimte. De wachttijden zijn zeer bepalend voor de 
passagiersperceptie over de kwaliteit van Eindhoven Airport. Verder zijn passagiers in 
een wachtrij voor Eindhoven Airport niet interessant omdat op dat moment geen 
bestedingen in de terminal gedaan kunnen worden. Wachtrijen stellen Eindhoven 
Handling in staat haar in te zetten incheck-capaciteit af te vlakken en zo kosten te 
besparen. De doorsnee LCC stelt geen eisen ten aanzien van de wachttijd van haar 
passagiers. Om goede inkoopcondities te bedingen is men maar al te graag bereid 
concessie te doen op het gebied van dit onderwerp. 

Het structureel meten van wachttijd van passagier is ingewikkeld . Steekproefsgewijs kan 
de wachttijd worden bepaald waarbij het de vraag is of op basis hiervan resultaatgericht 
management kan plaatsvinden. Voor het incheck-proces zou aan de hand van 
markeringen op de vloer de wachtrijlengte bij een of meerdere balies bepaald kunnen 
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worden. De wachtrijlengte is indicatief voor de wachttijd gezien het feit dat de 
bewerkingstijd aan de incheck-balie vrij constant is. Op het moment dat de rijlengte 
oploopt en passagiers in een bepaalde zone komen zou dit aanleiding kunnen vormen 
een extra balie te openen. Het mag duidelijk zijn dit meetpunt zicht niet leent voor 
resultaatgericht management, laat staan dat er een bijbehorende prestatienorm te 
benoemen valt die voldoet aan voorwaarden van SMART. 

Meetpunt 3 vormt de wachttijd voor de Security. Uit figuur 6.1 blijkt dat dit proces zich 
buiten de systeemgrenzen van Eindhoven Handling bevindt. Hiermee kan dit meetpunt 
nooit onderdeel zijn van het resultaatgericht managementsysteem van Eindhoven 
Handling. Toch is de wachttijd bij het proces Security van groot belang voor Eindhoven 
Handling. Op het moment dat de wachttijd onverwacht lang is, komen passagier te laat 
bij het boarding-proces waardoor de vlucht wordt gemist of de vlucht wordt vertraagd. 
Dit laatste gebeurt alleen in geval het groepen passagiers betreft. 

Meetpunt 5 heeft betrekking op het gebruik van de pre-board ruimten op Eindhoven 
Airport. Een pre-board ruimte is een afgeschermde ruimte bij de gate die Eindhoven 
Handling gebruikt om de passagiers te verzamelen, alvorens zij aan boord gaan. Het 
proces Boarding is het laatste deelproces dat door de afdeling Passage wordt uitgevoerd. 
Doel van dit proces is te controleren of alle passagiers die ingecheckt zijn ook 
daadwerkelijk aan boord gaan. Deze controle is een absolute veiligheidsmaatregel om te 
voorkomen dat passagiers bagage inchecken zonder uiteindelijk zelf aan boord te gaan 
om zo mogelijk een aanslag plegen. Het proces Boarding ligt op het kritieke pad. Bij een 
verstoring of onregelmatigheid is de kans bijzonder groot dat een vlucht vertraagd raakt. 

Het gebruik van de pre-board ruimte biedt Eindhoven Handling de mogelijkheid om de 
controle activiteiten uit het kritieke pad te halen. Dit gebeurt door passagiers ruim voor 
de vertrektijd van een vlucht al te controleren en ze vervolgens in een afgeschermde 
ruimte te laten wachten. Eventuele onregelmatigheden hebben nu minder snel vertraging 
tot gevolg doordat Eindhoven Handling tijdig corrigerende maatregelen nemen. 
Op het moment dat een vliegtuig gereed staat om in te stappen, opent een medewerker 
van Eindhoven Handling de uitgang richting platform, waarna passagiers richting 
vliegtuig lopen. Het laat zich raden dat Eindhoven Airport het gebruik van pre-board 
ruimten met gemengde gevoelens toestaat en wel om de volgende redenen: 

• in pre-board ruimte zijn geen voorzieningen beschikbaar; 
• passagiers wachtend in een pre-board ruimte doen geen bestedingen; 
• pre-board ruimten dragen bij aan de OTP. 

Wil Eindhoven Handling voor Eindhoven Airport ook in de toekomst een waardevolle 
partner zijn dan zal zij ook het gebruik van pre-board ruimten bewust moeten managen. 
Meetpunt 5 wordt derhalve onderstaand gedefinieerd. 

Meetpunt 5 = verwachte vertrektijd - tijdstip eerste controle Boarding proces (start van 
het proces) 

Momenteel hanteert Eindhoven Airport de volgende richtlijn voor het gebruik van pre
boarding ruimten. Vanaf 25 minuten voor de verwachte vertrektijd van een LCC mag het 
Boarding-proces gebruik maken van een pre-board ruimte. Deze richtlijn kan worden 
overgenomen als prestatie-eis. Uiteindelijk zal het percentage vluchten, waar het gebruik 
van de pre-board ruimte start binnen 25 minuten voor de verwachte vertrektijd 
gerapporteerd moeten worden. Hierbij voldoet deze prestatie-eis aan de SMART-criteria. 

De meetpunten 2,4,6 zijn hebben betrekking op de het uiterste tijdstip, gerelateerd aan 
de verwachte vertrektijd van een vlucht, waarop een passagier nog een 
statusverandering kan ondergaan. Een dergelijk tijdstip, ook wel cut-off-tijd genoemd, is 
van belang voor de opeenvolgende processen. Cut-off-tijden dienen daarom duidelijk 
gepositioneerd te worden in de aansturing van het operationele proces. Voor check-in 
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geldt bijvoorbeeld een cut-off-tijd van minus 40 minuten ten opzichte van de verwachte 
vertrektijd. Voor de afdeling Passage kan een prestatie-eis geformuleerd worden in 
termen van het percentage vluchten waarbij de check-in voor de cut-off-tijd is 
afgesloten. Ten aanzien van meetpunt 4 & 6 kan worden opgemerkt dat deze direct en 
indirect buiten de systeemgrenzen van Eindhoven Handling vallen. Meetpunt 4 is niet 
beïnvloedbaar door Eindhoven Handling maar bepaalt in grote mate het verloop van het 
Boardingproces. Hierdoor is meetpunt 6 ook niet bruikbaar. 

Meetpunt 7 en meetpunt 8 maken de omdraaitijd meetbaar. De omdraaitijd vormt een 
cruciaal performance aspect van de dienstverlening van Eindhoven Handling. De 
omdraaitijd wordt beïnvloed door Eindhoven Handling, Eindhoven Airport en externe 
factoren zoals het weer, de verkeersleiding etc. 

Sinds de start van de Transavia.com-operatie in Q4 van 2006 is er veel aandacht voor de 
On Time Performance (OTP). Zoals in§ 5.1.3 is vermeld vindt er op gebied van de OTP 
een continue registratie plaats. Wat verbeterd kan worden is analyse van de vertraging, 
o.a. de schuldvraag, en de rapportagevorm . De OTP binnen Eindhoven Handling is het 
percentage vluchten dat binnen de normatieve omdraaitijd is vetrokken. Vluchten die de 
omdraaitijd niet hebben gehaald, echter zonder dat Eindhoven Handling hiervoor 
verantwoordelijk is, dragen bij aan de OTP van Eindhoven Handling. Uit het voorgaande 
blijkt het grootste manco van het systeem. Wie de uiteindelijke vertraging veroorzaakt is 
voortdurend een discussiepunt tussen luchtvaartmaatschappij, luchthaven en 
afhandelaar. De oorzaak van een vertraging en daarmee de verantwoordelijkheidsvraag 
wordt bepaald middels het toekennen van gestandaardiseerde codes zie Bijlage 1. 

De eerste stap die genomen moet worden om de bruikbaarheid van de OTP registratie te 
verbeteren is dat Eindhoven Airport en Eindhoven Handling een uniform format moeten 
bepalen waarin de OTP wordt gerapporteerd . Van belang hierbij is dat een eenduidig 
antwoord wordt gegeven op de vraag wie verantwoordelijk is voor de vertraging. Op 
basis van de OTP-rapportage, die dagelijks dient te verschijnen, kan de OTP bewaakt 
worden. Tevens kunnen op deze manier Eindhoven Airport en Eindhoven Handling 
eenduidig de OTP te rapporteren richting de luchtvaartmaatschappijen. Om de OTP een 
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken van zowel Eindhoven Airport als 
Eindhoven Handling is de omschreven aanpak van belang. Indien er geen, door beide 
partijen geaccordeerde, rapportage komt zal er verdeeldheid blijven bestaan ten aanzien 
van de tijdigheid van de geleverde prestaties. Deze verdeeldheid zal de bruikbaarheid 
van de indicator OTP als onderdeel van het resultaatgericht management negatief 
beïnvloeden. De norm (prestatie-eis) die momenteel industriebreed geldt bedraagt 95%. 
Voorgaande betekent dat 95% van het vluchtaanbod tijdig door afhandelaar en 
luchthaven dient te worden afgehandeld. 

De laatste meetpunten op de procesas, 9 & 10, hebben betrekking op de snelheid 
waarmee de inkomende bagage beschikbaar komt voor de passagiers. Het ligt niet altijd 
voor de hand dat Platformmedewerkers direct na het lossen van een vliegtuig de bagage 
ook aansluitend bij de aankomstterminal lossen. Het kan immers zo zijn dat 
medewerkers eerst nog worden ingezet om bij te dragen aan de tijdige afhandeling van 
een uitgaande vlucht. Gevolg hiervan is dat inkomende passagiers de dupe worden van 
het streven van Eindhoven Handling haar OTP te optimaliseren. Om deze 
belangentegenstelling te managen worden de meetpunten 9 & 10 geïntroduceerd. 
Meetpunt 9 registreert het tijdstip waarop de het eerste stuk bagage van een specifiek 
vluchtnummer wordt gelost. Meetpunt 10 registreert het laatste stuk bagage van 
dezelfde vlucht. Aan hand van meetpunt 9 kan de minimale wachttijd van passagiers op 
de beschikbaarheid van hun bagage worden gemeten. Meetpunt 10 geeft de maximale 
wachttijd aan. Hierbij worden de metingen 9 & 10 vergeleken met meetpunt 7 op de 
vliegtuig-proces-as (figuur 6.2). Een prestatie norm voor dit performance aspect is op dit 
moment niet beschikbaar. Een ongeschreven regel is dat de tijd tussen meetpunt 7 en 
meetpunt 9 niet meer dan 15 minuten mag bedragen. Voor het performance aspect van 
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maximale wachttijd zal een norm moeten worden opgesteld die voldoet aan de SMART 
voorwaarden. 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de in deze paragraaf 
behandelde performance aspecten. 

Tabel 6.1 Overzicht performance indicatoren 

Omschrijving Indicator "' ',." ... _,, , .,,, ., _,, ""· ·.•·.~'"''· 

Norm volgens Organisatie- Rapportage 
performance SMART onderdeel frequentie 
indicator , .• ,. y 

Productiviteit • Passagier Aanvang met Eindhoven Dagelijks 
bewegingen/manuur nulmeting, op Handling 

• Vliegbewegingen/manuur termijn SMART 

Wachttijd check in • Aantal passagiers Niet mogelijk Passage Steekproefsgewijs 
(meetpunt 1) 
Cut off tijd check in • Percentage vluchten Aanvang met Passage Wekelijks 
(meetpunt 2) afgesloten binnen cut off tijd nulmeting, op 

termijn SMART 
Wachttijd in • Percentage vluchten gebruik Ja Passage Wekelijks 
pre-board ruimte pre-board ruimten ~ 25 min. 
(meetpunt 5) 

OTP • Percentage vluchten dat Ja Eindhoven Dagelijks 
(meetpunt 7 & 8) Eindhoven Handling binnen Handling 

de normatieve omdraaitijd 
afhandelt 

Minimale en • Percentage minimale Ja Platform Wekelijks 
maximale wachttijd wachttijd ~ 15 min. 
bagage • Percentage vluchten 
beschikbaarheid maximale wachttijd ~ x min. 
(meetpunt 9 & 10) 

6.3.3 Prestatie afhankelijke beloningen 
Tot slot dient in deze paragraaf nog een uitspraak gedaan te worden of 
prestatie-afhankelijke beloningen onderdeel gaan uitmaken van het resultaatgericht 
managementsysteem. In § 5.3.3 is stilgestaan bij de voor- en nadelen van het koppelen 
van beloningen aan behaalde resultaten. Bij Eindhoven Handling zou toch sprake moeten 
zijn van een prestatie-afhankelijke beloning die gekoppeld is aan de gerealiseerde 
productiviteit en OTP. De koppeling aan productiviteit laat zich als volgt verklaren. Uit de 
scenarioanalyse in § 6.3.1 blijkt dat er op het gebied van productiviteit de komende jaren 
een forse stijging gerealiseerd dient te worden. Mogelijk stimuleert een prestatie
afhankelijke beloningstructuur dergelijke productiviteitsstijgingen. 

Zoals in de SWOT analyse van § 1.3 is vermeld vormen de weekendtoeslagen een 
bovenmatig aandeel in de salariskosten van Eindhoven Handling . Door de 
productiviteitsdoelstellingen te koppelen aan een beloning ontstaat de mogelijkheid deze 
weekendtoeslagen af te bouwen. Op deze manier kunnen weekendtoeslagen 
marktconform afgebouwd worden zonder dat dit tot inkomensverlies lijdt. Zodra een 
hogere productiviteit wordt gerealiseerd kan de overeenkomstige beloning de afbouw van 
de huidige weekendtoeslagen compenseren. 

Wanneer de productiviteit wordt gekoppeld aan een beloningsstructuur dan zal de OTP 
gekoppeld moeten worden aan het productiviteitsperformance systeem. Anders zou 
suboptimalisatie tussen deze performance aspecten kunnen optreden. 
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6.4 Managementstijl 
Binnen het management van Eindhoven Handling is sprake van een beperkte affiniteit 
met concepten als resultaatgericht management. Er is absoluut geen sprake van 
weerstand echter er is beperkte kennis aanwezig om dergelijke concepten te ontwikkelen 
en toe te passen. De management- en kaderfuncties worden bekleed door medewerkers 
die altijd enthousiast en loyaal aan het bedrijf zijn geweest en mede hierdoor op 
genoemde functies terecht zijn gekomen. De noodzaak voor en de systemen van 
resultaatgericht management zullen door de directie en het projectmanagementteam 
moeten worden uitgedragen naar de lagere niveaus in de organisatie. Uiteindelijk zullen 
de coördinatoren binnen de verschillende afdelingen resultaatverantwoordelijk moeten 
zijn. Voorgaande brengt met zich mee dat ook de bevoegdheid om het proces doelgericht 
te beïnvloeden bij deze medewerkers moet komen te liggen. De verantwoordelijkheids
en bevoegdheidsstructuur zal na invoering van resultaatgericht management niet echt 
zijn gewijzigd. Vandaag de dag liggen de verantwoordelijk- en bevoegdheden al laag in 
organisatie. De grootste verandering zullen objectieve metingen vormen die uiteindelijk, 
aan een ieder in de organisatie, vertellen hoe de operatie echt is verlopen. 

6.5 Personeel 
Hoewel het personeel zeer goed bekend is met performance aspecten die in § 6.3 zijn 
genoemd, is zij niet bekend met het feit dat deze structureel en organisatiebreed 
gerapporteerd worden. Ook de concepten die in PDCA-cycus van Deming worden 
aangereikt zijn niet voldoende bekend. Bij de invoering van het beoogde 
resultaatgerichte managementsysteem zal veel aandacht moeten worden besteed aan 
het toelichten van de concepten. Daarnaast zal het personeel betrokken moeten worden 
bij de ontwikkelingen en implementatie van de systemen. Hierbij lijkt het gewenst zeer 
eenvoudig te beginnen en lage en haalbare prestatienormen na te streven. In de 
beginfase moet het personeel vertouwen krijgen in het feit dat zij uiteindelijk het proces 
en daarmee de prestatie doelgericht kunnen beïnvloeden. Om deze boodschap uit te 
dragen zal binnen iedere afdeling minstens twee ambassadeurs gezocht moeten worden 
die collega's enthousiast maken voor toekomstige verbeteringen. Tevens zal aandacht 
moeten worden besteed aan de acceptatie van de prestatie normen. Deze zijn in de 
meeste gevallen nog niet vastgesteld. Door het personeel te betrekken bij het analyseren 
van de nulmetingen en bepalen van de initiële prestatienormen kan veel goodwill worden 
verkregen. Tevens zal het management van Eindhoven Handling altijd de bereidheid 
moeten tonen om de vastgestelde normen bij te stellen indien daartoe aanleiding is. 

Een ander aspect dat nog vermeldenswaardig is in deze paragraaf is de bereidheid van 
het personeel tijd te steken in het ontwikkel- en implementatietraject. Binnen Eindhoven 
Handling wordt projectmatig werken als lastig ervaren. De druk vanuit de operatie vormt 
in veel gevallen een organisatiebreed geaccepteerd argument om deadlines en 
projectplanning niet na te komen. Ook op dit punt zal het management een duidelijke 
standpunt moeten innemen. Wil Eindhoven Handling zichzelf klaarstomen voor de 
volgende fase in haar bestaan dan zullen medewerkers moeten leren projectmatig te 
werken. 

6.6 Cultuur 
De mensgerichte bedrijfscultuur dient gedeeltelijk te worden omgevormd naar een 
resultaatgerichte bedrijfscultuur. De uiteindelijke bedrijfscultuur binnen Eindhoven 
Handling dient zich te ontwikkeling naar een cultuur waar een duidelijk interne focus ligt 
op productiviteit en OTP. De positieve aspecten van een mensgerichte bedrijfscultuur 
dienen hierbij zoveel mogelijk te worden behouden. Een projectgroep dient te worden 
opgericht waarin alle afdelingen en het MT vertegenwoordigd zijn. De projectgroep zou 
de projectdoelstelling moeten krijgen om een resultaatgericht managementsysteem op te 
zetten. 
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Binnen de projectgroep dient een procesmanager te worden aangesteld, de feitelijke 
ambassadeur. Deze persoon wordt tevens verantwoordelijk voor de realisatie van de 
projectdoelstelling. De projectgroep moet starten met het verzorgen van 
informatiebijeenkomsten waarbij nut en noodzaak van resultaatgericht management 
wordt toegelicht. 

Hierbij dient vooral de meerwaarde voor de individuele werknemer te worden benadrukt. 
Veder moet aandacht worden besteed aan de noodzaak om continue te verbeteren. In de 
beginfase dient het realiseren van prestatienormen op individueel en groepsniveau extra 
te worden gewaardeerd . Communicatie van succesjes dient zorgvuldig en integraal door 
alle organisatieonderdelen plaats te vinden. Op deze manier ontstaat er binnen 
Eindhoven Handling een cultuur waarin het realiseren van objectieve verbetering 
geassocieerd wordt met status en waardering. 

6. 7 Aandachtspunten implementatie 
In de beschrijving van zachte aandachtsgebieden van het 6-S model § 6.4 t/m § 6.6 zijn 
al een aantal zaken benoemd die betrekking hebben op de implementatie. 

Wanneer een systeem voor resultaatgericht management binnen Eindhoven Handling 
geïmplementeerd wordt, zijn onderstaande aandachtgebieden van belang: 

• creëren van draagvlak; 
• ontwikkeling kennisniveau resultaatgericht management; 
• ontwikkeling technische systemen; 
• consequent toepassen van resultaatgericht management; 
• evaluatie en aanpassing en onderhoud systemen. 

6.7.1 Creëren draagvlak 
De cultuur binnen Eindhoven Handling is dusdanig dat er weinig weerstand valt te 
verwachten bij de invoering van resultaatgericht management. In de loop der jaren is de 
organisatie met tal van ingrijpende veranderingen geconfronteerd waarbij de organisatie 
altijd een bijzonder groot oplossend vermogen heeft getoond. Daarbij is de Operations 
manager bijzonder sterk in het enthousiasmeren van medewerkers. 

Ook als in een latere fase productiviteit en OTP gedeeltelijk gekoppeld worden met de 
beloning valt niet te verwachten dat dit tot weerstand leidt. Zeker wanneer het middels 
een prestatie-afhankelijke beloningscomponent mogelijk is om inkomensbehoud of 
verbetering te realiseren. Hierbij is het wel van belang dat aandacht wordt besteed aan 
validiteit en betrouwbaarheid van het systeem. 

Toch dient nog te worden opgemerkt dat er draagvlak gecreëerd dient te worden op 
individu-niveau. Uiteindelijk wordt met de implementatie van resultaatgericht 
management beoogd dat medewekers zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor 
de geleverde prestaties. Het systeem dat de prestaties inzichtelijk maakt moet dan wel 
door de individuele medewerker zijn geaccepteerd. 

6.7.2 Ontwikkeling kennisniveau resultaatgericht management 
Voor een succesvolle toepassing van resultaatgericht management dienen de 
medewerkers kennis te ontwikkelen op het gebied van methoden en technieken. Hierbij 
dient aandacht te worden besteed aan te ontwikkelen indicatoren en de PDCA-cyclus van 
Deming. Wanneer onvoldoende aandacht aan kennisopbouw wordt besteed zullen de 
rapportages weinig effect hebben op de medewerkers. Om een cultuur van continue 
verbeteringen mogelijk te maken dient een groep medewerkers getraind te worden in 
projectmatig werken. Door het invoeren van resultaatgericht management zullen 
verbeterprojecten worden geïnitieerd. Om daadwerkelijk tot verbetering van resultaten te 
komen is het essentieel dat er binnen iedere afdeling een groep medewerkers 
beschikbaar is die een verbeterproject kan oppakken . 
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6.7.3 Ontwikkeling technische systemen 
De systemen die ontwikkeld worden en met de bijbehorende rapportage dienen bij 
voorkeur sterk geautomatiseerd worden. Zeker de indicatoren die op dagelijkse basis 
worden gerapporteerd dienen met een druk op de knop beschikbaar te zijn. Indien er 
veel omslachtige handelingen nodig zijn om de indicatoren zichtbaar te maken en een 
rapportage te genereren is het afbreukrisico groot. Verder zal het MT een hoge 
technische betrouwbaarheid van de systemen moeten garanderen. Op het moment dat 
systemen instabiel zijn zal de animo om ze daadwerkelijk te gebruiken afnemen . 
Derhalve is het raadzaam om vanuit het MT een extra inspanning te leveren om een 
hoge systeembetrouwbaarheid te garanderen. 

6.7.4 Consequent toepassen resultaatgericht management 
Het MT zal een rotsvast vertouwen moeten uitstralen in het toepassen van 
resultaatgericht management. Door het resultaatgericht management prominent op de 
agenda van het crossfunctionele werkoverleg te plaatsen kan dit worden bereikt. Verder 
zal in geval van onregelmatigheden in een bepaalde periode teruggegrepen moeten 
worden naar de beschikbare rapportages. 

6.7.5 Evaluatie en aanpassing van systemen 
Nadat de systemen voor resultaatgericht management zijn ingevoerd dient er continue 
aandacht te zijn voor het onderhoud . Dit onderhoud heeft in eerste instantie betrekking 
op het evalueren van de prestatienormen op basis van SMART-voorwaarden. Het is 
essentieel dat de alle lagen in organisatie vertrouwen hebben in de haalbaarheid van de 
normen. Op moment dat niet meer aan SMART-voorwaarden wordt voldaan, dient er 
onmiddellijk een aanpassing van de prestatienormen plaats te vinden. Indien vanuit het 
MT te laks wordt gereageerd op het aanpassen van normen gaat de geloofwaardigheid 
van het resultaatgericht management onderuit. 

6.8 Resumé ontwerpproces 
In dit hoofdstuk heeft herontwerp van een resultaatgericht managementsysteem binnen 
Eindhoven Handling centraal gestaan. Aan de hand van de geoperationaliseerde strategie 
zijn een aantal meetpunten benoemd. Het herontwerp moet gezien worden als een 
eerste stap in de richting van resultaatgericht management. Uit § 6.3.1 wordt blijkt dat 
in het scenario waarin één LCC 80% van het vluchtaanbod voor haar rekening neemt de 
productiviteit gigantisch dient te verbeteren. Een dergelijke slag lijkt alleen haalbaar 
wanneer ook herinrichting van de bedrijfprocessen plaatsvindt. Door het toepassen van 
ICT systemen en gewijzigde samenwerkingsstructuren tussen de spelers op luchthaven 
kan de productiviteit sterk verbeterd worden. Dergelijke oplossingsrichtingen, die een 
volgende ontwikkelfase inluiden, zijn bewust buiten de scope van dit hoofdstuk 
gehouden. Resultaatgericht management moet Eindhoven Handling klaarmaken voor de 
toekomst waarbij Eindhoven Handling een nieuwe strategische positie zal innemen. Tot 
die tijd zal de organisatie een lerend vermogen moeten ontwikkelen waarbij op basis van 
objectief meetbare resultaten doelen worden gerealiseerd . 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aan de hand van de in de voorgaande hoofdstukken verkregen 
inzichten conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

7.1 Onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen 
In hoofdstuk 2 is de volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd: 

"Middels een herontwerp van het huidige bedrijfsmodel de levensvatbaarheid van 
Eindhoven Handling te vergroten." 

Aan de hand van de onderzoeksdoelstelling zijn de hoofdonderzoeksvragen geformuleerd 
zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel is tevens aangegeven waar in 
het verslag de onderzoeksvragen zijn beantwoord. 

Tabel 7.1 Onderzoeksvragen 

Onderzoeksvraag Behandeld 

1 
In welke mate sluit de resultaatgerichtheid van het bedrijfsmodel 

5.1 
van Eindhoven Handling aan bij de markt die zij bedient ? 

2 
Wat zijn de huidige markt én toekomstige marktontwikkelingen op 

5.2 
Eindhoven Airport? 

3 Wat is het optimale resultaatgericht bedrijfsmodel? 5. 3 

Wat is de blauwdruk, het herontwerp, voor een resultaatgericht 
4 bedrijfsmodel van Eindhoven Handling waarmee zij haar 6 .1 t/m 6 .6 

doelstellingen voor de lange termijn kan behalen? 

5 Op welke wijze dient het nieuwe bedrijfsmodel te worden ingevoerd? 6 .7 

7.2 Conclusie onderzoek 
De levensvatbaarheid van Eindhoven Handling staat in dit onderzoek centraal en dan 
vooral de wijze waarop deze vergroot kan worden. Voor Eindhoven Handling geldt dat zij 
de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanuit een stabiele 
kleinschalige omgeving heeft zij in 4 jaar tijd haar productie zien verviervoudigen. 
Gelijktijdig hieraan is haar marge per eenheid gehalveerd. 

De systemen die Eindhoven Handling toepast bij het aansturen van haar 
bedrijfsprocessen zijn niet gesch ikt om in een dergelijke omgeving te overleven. Het 
einde van de margedaling lijkt nog niet in zicht . Als het aan Eindhoven Airport ligt gaan 
de passagiersaantallen in 2008 door de 2 miljoen-grens heen, waardoor concurrentie 
voor Eindhoven Handling mogelijk een feit wordt. Wil Eindhoven Handling zich wapenen 
en ook op lange termijn de meerderheid van de markt behouden dan zal zij 
resultaatgericht management moeten gaan toepassen. 
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De komende 18 maanden moet de bedrijfscultuur een 100% focus ontwikkelen op een 
bedrijfsvoering waarbinnen resultaatgerichtheid centraal staat. De voornaamste 
resultaatgebieden waarop gestuurd zal moeten worden zijn: 

• productiviteit; 
• OTP (on time performance). 

Op het gebied van productiviteit dient een enorme verbeterslag gemaakt te worden om 
bij de te verwachte ontwikkeling van het vluchtaanbod winstgevend te blijven. Om te 
komen tot de noodzakelijke productiviteitsverbetering zal meer gedaan moeten worden 
dan het toepassen van resultaatgericht management alleen. De OTP is een alles 
bepalende factor voor de toegevoegde waarde die Eindhoven Handling levert aan 
Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen. 

Bij de invoering van resultaatgericht management moet een beloningsstructuur 
ontwikkeld worden waarbij medewerkers bij het behalen van de resultaatdoelstellingen 
worden beloond. Gelijktijdig hieraan dient een ombouw van de sterk bovenmatige 
weekendtoeslagen plaatst te vinden. 

Ten aanzien van de implementatie dient vooral aandacht besteed te worden aan het 
overdragen van voldoende kennis op het gebied van de principes van resultaatgericht 
management. 

Indien Eindhoven Handling slaagt in het succesvol implementeren van resultaatgericht 
management zijn de toekomstperspectieven positief te noemen. Vanuit haar 100% 
marktaandeel heeft zij een goede uitgangspositie die, in het geval dat zij met 
concurrentie te maken krijgt, goede overlevingskansen biedt. 

7.3 Aanbevelingen 
Tot slot van dit hoofdstuk worden nog een aantal aanbevelingen gedaan. 

• Personeelsplanningsysteem 
Eindhoven Handling zal op korte termijn moeten investeren in een plannings- en 
roostersysteem. Gezien het feit dat de personeelskosten 60% van de totale 
bedrijfskosten bedragen is de huidige handmatige werkwijze ontoereikend. Er 
dient een ICT-systeem te worden geïmplementeerd waarmee eenvoudig een juiste 
en consistente planning wordt verkregen . 

• Incidenten-rapportagesysteem 
Naast het resultaatgericht managementsysteem dient Eindhoven Handling te 
investeren in een gebruiksvriendelijk incidenten-rapportagesysteem. Behalve de 
resultaatgebieden van het resultaatgericht management zal 
incidentenmanagement ook een onderdeel moeten zijn van het continue 
verbeterproces. 

• Centraal planbureau 
De verantwoordelijkheidsstructuur voor de planactiviteiten dient te worden 
gewijzigd. Momenteel dragen de planners naast de planverantwoordelijkheid 
tevens een duidelijke operationele verantwoordelijkheid. Hierdoor kan mogelijk 
een belangenverstrengeling ontstaat. Een centraal planbureau dat de basis 
personele capaciteitsbehoefte en personeelsplanning bepaalt, lijkt deze 
belangenverstrengeling te kunnen voorkomen. 

• Omzetscope verbreden 
De margedruk die Eindhoven Handling ervaart bij de levering van haar 
dienstverlening zou de aanleiding moeten zijn om de scope van haar activiteiten 
te verbreden. Hierbij zou zij net als Eindhoven Airport concepten moeten 
ontwikkelen waarmee een ruimere marge kan worden behaald. 
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8 Epiloog 
Tot slot van dit verslag wordt nog een epiloog opgenomen waarin een aantal reflecties 
worden vermeld. Doel van de epiloog is om een aantal aannames in het onderzoek van 
een andere zijde te belichten. 

8.1 Groei van Eindhoven Airport 
De groei van Eindhoven Airport wordt in het onderzoek als een vastgegeven beschouwd. 
Er zijn echter actuele ontwikkelingen te noemen die de spectaculaire groei van de 
luchthaven minder aannemelijk maken. 

Discussie met de omgeving 
Om de Base-operatie van Ryanair mogelijk te maken moeten de openingstijden van de 
luchthaven worden aangepast. Door de week moet de sluitingstijd worden verlengd met 
een uur. In het weekend dienen de openingstijden op zaterdag en zondag met vijf uur 
verruimd te worden. De openingstijden vormen een onderdeel van de Regionale 
Overeenkomst die in 2000 door Eindhoven Airport met de omgeving werd gesloten. 

De regionale politiek is momenteel sterk verdeeld. Het is dan nog maar zeer de vraag of 
gebroken gaat worden met De Regionale Overeenkomst. De aanpassing van de 
openingstijden is een keiharde voorwaarde van Ryanair om een Base-operatie te starten. 
Geen aanpassing van de openingstijden betekent simpelweg geen Base. 

Ecotax 
De voorgenomen Ecotax op vliegtickets door het kabinet Balkendende IV vorm een 
regelrechte bedreiging voor het ontwikkelingspotentieel van Eindhoven Airport. Wanneer 
een dergelijk maatregel niet in Europees verband wordt ingevoerd raakt het level playing 
field sterk verstoord. Passagiers zullen hun heil zoeken bij de nabij gelegen low cost 
luchthavens Brussel, Charleroi, Köln Bonn en Niederrhein. 

Indien door een of beide oorzaken de groei, in termen van passagiersaantallen sterk 
afvlakt zal dit direct gevolgen hebben voor de margeontwikkeling. De 
passagiersontwikkeling zal afvlakken ten opzichte van de gerealiseerde groei van de 
afgelopen jaren. Voor de margeontwikkeling geldt een zelfde beeld met als gevolg dat de 
marge meer op het huidige niveau blijft. De beschikbare capaciteit op Eindhoven Airport 
zal, indien de Base vorming niet doorgaat, grotendeels ingevuld worden door minder 
agressieve spelers dan Ryanair. Direct gevolg hiervan is dat de marge overeind blijft. 

De vraag is uiteindelijk wat het beste is voor Eindhoven Handling. Ontwikkelen richting 
een "lage marge/hoog volume" exploitatie of beperkt groeien met een redelijk stabiele 
marge. Het uiteindelijke marktaandeel dat Eindhoven Handling weet te behouden is sterk 
bepalend voor het antwoord op deze vraag. 

Hoe de groei ook gaat verlopen Eindhoven Handling zal nimmer nadelen ondervinden 
wanneer zij resultaatgericht management implementeert. 

8.2 Eindhoven Handling en Eindhoven Airport, de integrale 
benadering 

In dit onderzoek is steeds een strikte scheiding aangehouden tussen Eindhoven Handling 
en Eindhoven Airport. In eerste instantie lijkt dit zuiver en logisch. Beide zijn gescheiden 
entiteiten en hebben volstrekt gescheiden verantwoordelijkheden. 
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Toch zou in het lange termijn streven naar een "vijf miljoen passagiers" operatie wel 
eens de crux kunnen zitten voor een volstrekt andere benadering van de samenwerking 
tussen afhandelaar en luchthaven. 

In het huidige model van gescheiden entiteiten is er sprake van een sterke 
suboptimalisatie bij de afhandeling van de "passagiersgolven". Eindhoven Handling plant 
extra ruim om afwijkingen van vluchtschematijden op te vangen. Eindhoven Airport doet 
iets soortgelijks en dus kan ook het beveiligingsbedrijf, als derde partij in de keten, niet 
achterblijven. Op het moment dat Eindhoven Handling alle zeilen moet bijzetten om haar 
processen tijdig af te ronden, heeft Eindhoven Airport overcapaciteit. Als even later het 
beveiligingsbedrijf een enorme golf passagiers krijgt te verwerken zitten de dames op de 
check-in inmiddels duimen te draaien. 

Binnen zowel Eindhoven Handling als Eindhoven Airport neemt het besef toe dat het op 
deze wijze nooit mogelijk is de laagste kosten per passagier te realiseren. Vanuit het 
onderkennen van de noodzaak om wel tot de laagste kosten te komen is er een project 
gelanceerd onder de naam The Wave. Het uiteindelijke doel van dit project is te komen 
tot de lagere operationele kosten, zodat bij een 100% LCC operatie zowel Eindhoven 
Airport als Eindhoven Handling levensvatbaar blijven. 

Een denkrichting die momenteel actueel is binnen The Wave is de mogelijkheid om alle 
operationele afdelingen van Eindhoven Airport en Eindhoven Handling volledig te 
integreren om zo tot het meest efficiënte proces te komen. Indien deze benadering 
succesvol zal zijn dient er ook nagedacht te worden over het juridische en commerciële 
raamwerk waarbinnen Eindhoven Airport en Eindhoven Handling met elkaar omgaan. 

Het mag duidelijk zijn dat het MT van Eindhoven Handling deze ontwikkeling ondersteunt 
omdat zij hiermee twee vliegen in klap vangt: 

• opvangen van de margedruk door het realiseren van de laagste kosten per 
eenheid; 

• het veiligstellen van haar lange termijnpositie middels een sterke integratie met 
de Eindhoven Airport organisatie. 

8.3 Eindhoven Handling over vijf jaar 
Over vijf jaar zal Eindhoven Airport een luchthaven zijn met tenminste 4 miljoen 
passagiers. Het marktaandeel van het LCC-segment zal 80% bedragen. Eindhoven 
Handling en Eindhoven Airport zijn succesvol gebleken in de integratie van 
bedrijfsvoering waardoor het besparingspotentieel zoals geraamd in The Wave contant is 
gemaakt. Door de succesvolle samenwerking tussen Eindhoven Airport en Eindhoven 
Handling heeft een tweede afhandelaar zich nog niet gemeld. Een strategische 
samenwerking met een netwerkafhandelaar wordt op termijn niet uitgesloten. Deze 
netwerkafhandelaar zou dan toegevoegde waarde kunnen leveren op de onderstaande 
gebieden: 

• mogelijkheden tot centrale inkoop van Ground Support Equipment en andere 
bedrijfsmiddelen; 

• toepassen van state of the art ICT toepassingen; 
• meeliften op zgn . global deals die met luchtvaartallianties zijn afgesloten. 

Wat het uiteindelijke lot van Eindhoven Handling is, hangt grotendeels af van de 
aandeelhouder. 
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IATA DELAY CODES 33 GE LOAOING EQUIPMENT ladt of and I or breakdown; lack of operatiog 
staf 

Others 
34 GS SERVICING EQUIPMENT Lack ot and I or breakdown; lack of operatlog 

staf 

6 OA NO GATE/STAND 
Oue to own airline adîvity AVAILl'BLE .___ --- --- --- --------------------· -·-------- ---------------··-··------· -----------------------------·- ----------------- .. 

35 GC AIRCRAFT CLEANING lale completion at aircraft deaolog 

36 GF FUELLING I OEFUELLING late deliveiy of fuel; exdudes late request 

9 SG 
SCHEDULEO GROUNO Planned tumarouod time less lhan declared 
TIME minimum 37 GB CATERING Lale and I or Incomplete delivery; late 

loadino 

-· . ! 1"•t : . ••• " '•":'"! ! 
38 GU ULO 

lack of and I or uoserviceable ULO's or 
pallets ,_ 

~---·---- - --· - - --··-

11 PO LATE CHECK-IN Check-<o reopeoed for late passeogers Lack and I or breakdown; lack of operallog 

12 PL LATE CHECK-IN Check-lo oot compteted by fll~t closure lime 

13 PE CHECK-IN ERROR Error will passeoger or baggage details 

39 GT TECHNICAL EQUIPMENT staf; lndudes GPU, air start, pushback tug, 
de-lciog 

14 PO OVERSALES Booklog errors - oot resolved at check-In ----- ------- .. " ......... " __________ ······························t ············ ········································································· 
15 PH BOARDING Oiscrepaocies and paglog, missing checked 

In passeogers 

. . . 
41 TO TECHNICAL OEFECTS Aln:raft defeds lodu<iog Hems covered by 

MEL 

COMMERCIAL PUBLICITY Local declstoo to delay for VIP or press; 
16 PS .PASSENGER delay due to offload of passeogers followlog 

CONVENENCE family bereavemeot 

17 PC CATERING ORDER Late or lncorred order giveo ro suppUer 

42 1 1 SCHEOULEO 
TM ~~~~~-t-l_~~E __ -------~Late release trom maioleoaoce 

43 ! TN 1 NON-SCHEDULEO 1 Special checks and I or addllooal work.s 
MAINTENANCE 1 beyood oonnal maioteoaoc:e schedule 

18 PO BAGGAGE PROCESSING Late or locorredly sorted baggage 

. •"••: . ' 
44 1 TS 

SPARES AND 1 Lack of spares, lack of and I or breakdown c:1 

I MAINTENANCE speclaUst e"'"ment requtred for defect 
redlficaUon 

21 co OOCUMENTATION Late or lncorred documeotatioo for booked 
cargo 45 1 TA 1 l>DG SPAAES 1 Awailng AOG spare(s) to be carried to 

another station 

22 CP LATE POSrTIONING Late delivef)' c:I booked cargo to 
aifport/aln:raft <16 1 TC 1 AIRCRAFT CHANGE 1 For technical reasoos, e.g. a prolooged 

techoical delay 

~ 
0 

23 cc LATE ACCEPTANCE Acx:eptao~_of ~-~~~d~~~------- -- -

24 Cl INADEQUATE PACKING Repadtagiog and tor re-labeUlog of booked 
cargo 

25 co OVERSALES 
Booked load in excess of saleable load 
capadty (wel~t or volume), resulllog In 
reloadlog or off-load 

47 1 TL 1 STANOBY AIRCRAFT 1 Standby aitaaft uoavallable for techoical 
reasons 

... . ' :.• •• . 
51 OF 

OAMAGE OURING FLIGHT Blrd orU~tolog Sll"lke , tutbuleoce, heavy()( 
OPERATIONS overweiijlt landing, colUsloos durtng taxlilg 

\.1 

~ 
,5 27 CE DOCUMENT ATION, Incomplete and I or Inaccurate 

PACKING docu men tation 

OAMAGE OURING Collisloos (other thao taldlng) , loa<iog I 
52 00 GROUNO OPERATIONS 

offloadlng damage, IOwlog, cootamloallon , 
extreme weather cooditloos 

tri e 
"""" t 
Q) QJ 

C') :::. 
ns ~ -·-·- ~ al 

28 CL LATE POSrTIONING Late delivery of mall to airport I alrcrafl 

29 CA LATE ACCEPTANCE Ao::eptaoce of mail aller deadline 

... • . . ! 

LATE/ INACCURATE Late or inaccurate mass and balaoce 
31 GO AIRCRAFT documeotaioo. geoeral dedaratloo, 

OOCUMENTATION passeoger manifest 

32 GL LOAOING I UNLOAOING Sulky Items, special load, lade loadiog statf 

• ::1 1 . . .. . . ' 
Fallure of automated systems, lodudlog 

55 ED OEPARTURE CONTROL check-In; load cootrol systems produciog 
mass and balance 

-- . - --- ·---- ------- ------ - ------~- ------
56 EC 

CARGO PREPARATION Fallure of documeotatloo and I or load 
OOCUMENTATION cootrol systems coverlog cargo 

57 EF FLIGHT PLANS F allure of automated light plan systems 



"" .. : 
61 FP 

62 Ff 

63 FT 

64 FS 

55 FR 

66 FL 

67 FC 

68 FA 

69 FB 

71 wo 
72 wr 
73 M 

75 

. : ut : . 
FLIGHTPLAN 
OPERATIONAL 
REQUIREMENT 

LATE CREW BOARDING 
OR DEPARTURE 
PROCEDURES 
·--------· -- -~ 

FLIGHT DECK CREW 
SHORT AGE 

FLIGHT DECK CREW 
SPECIAL REQUEST 
LATE CABIN CREW 
BOARDING OR 
DEPARTURE 
PROCEDURES 

CABIN CREW SHORTAGE 

CABIN CREW ERROR OR 
SPECIAL REQUEST 

CAPTAIN REQUEST FOR 
SECURITY CHECK 

DEPARTURE STATION 

DESTINATION STATION 
EN-ROUTE OR 
AL TERNATE 

DE-ICING OF AIRCRAFT 

Late oompleUon of or change to flight plan 

Late alteratlon to fuel or payload 

Late light deck. or entire crew. other than 
slandby; late complelion of flight deck aew 
checks 

r---·------~~--~~--~--~~-----~---~-----~ 

Sickness, awailing standby, !light time 
limitations. valid llisa, health documents, etc. 

Requests not wilhln operatic>nal 
requirements 

Late cabln crew other lhan standby; late 
complelion or cabin aew checks 

Sickness, awaitlng standby. Oight Ume 
limitatlons, valid llisa , heallh clocuments 

Requests not wllhln operalbnal 
requlrements 

Extraorcflnaiy requests outside mandalory 
requlrements 

Belo~ ap~~ l!~!s .. " ..... 
Below operating limits 

Below operaling limlts 

Removal of lee and t or snow; excludes 
equipment - tack of or bfeakdown 

.---.,,---" "-------~------"--"----·-·---·- -----·--------------·---·-·-·-----·--------
REMOVAL OF SNOW, ICE. 

76 ws WA TER, AND SAND FROM Runway ' taxlway condltions 

-·-.--,--~!POR_:!' _______ " ____ _j_ _ __ ···-·-··-··-·-·-·----"-- ·--·-··-·------···-
GROUND HANDLING 1' High winds heavy rain blizzards monsoons 
t.1PAIRED BY ADVERSE etc ' • • 
~THER CONDITIONS . 

n WG 

-· . ~ . : •• . 1•• . - '" 
ATFM DUE TO ATC EN-

81 AT ROUTE DEMAND I Slandard demand I capadty problems 
CAPACITY 

Reduc:ed capacly caused by lndustrial 

ATFM DUE TO ATC STAFF action or staff shortage, equipment failure, 
82 AX militaiy exerclse or extraorcflnaiy demand I EQUIPMENT ENROUTE due to capadty reduction In neighbourlng 

area 

63 AE 

64 AW 

ATFMDUE TO 
RESTRICTION AT 
DESTINATION AIRPORT 

ATFM DUE TO WEATHER 
AT DESTINATION 

- · •• • ...... :. . ! 

Airport and I or runway closed due to 
obstrucuon. lndustrtal action, staff shortage, 

ipolitical unrest, noise. abatement. nlght 
curfew, special lig hts 

- ----.-------~-~---·--·-"'-~-- ---- --------

85 AS ~A!ORYSE(;~~f!)' ~~~-rl.~~~~~~~~~~'....~!C: __ 
--- .---··- . MMIGRATION, CUSTOMS, 
86 AG HEAL TH Passengers, aew 

87 AF AIRPORT FACILITIES 

88 PD 

- · & • 

. 
91 Rl 

92 RT 

93 RA 

94 RS 

RESTRICTIONS AT 
DESTINATION AIRPORT 

RESTRICTIONS AT 
AIRPORT OF DEPARTURE 

LOAD CONNECTION 

THROUGH CHECK-IN 
ERROR 

AIRCRAFT ROTATION 

CABIN CREWROTATION 
~-

,...... .............. _ _" ..... 

95 RC CREW ROTATION 

96 RO OPERATIONS CONTROL 

- " 
97 Ml 

INDUSTRIAL ACTION 
WITHIN OWN AIRLINE 

98 MO 
INDUSTRIAL ACTION 
OUTSIOE OV'.N AIRLINE 

99 MX MISCELLANEOUS 

Parldng stands, ramp congestion , lighting, 
bulldings. gate lmitalions etc. 

Airport and I or runway closed due to 
obstrucUon lndustrial action, staf shortage, 
polilical unrest, noise abatement, night 
curfew. special tlghls 

l 
lnclucing air traftc services. slart-up and 
pushback, airport and I or runway ctosed due 
to obstruction or weather (restncuon due to 

1 weather In case of ATFM only) industriéll 
1 action, staf shorlage, political unrest, noise 
I abatement. ni~ curfew, special Rights 

Awailing load from another Oighl 

1 Passenger or baggage check-In error at 
origlnating station 

Late arrival of aircraft frorn ano«her light or 
previous sector 

~~~ri.~cabi~-~~!rom ano~er.fii~ .. 
AwalMng ftight deck, or entire a ew. trom 
another •ighl 

Re-<outlng, dlverslon. consolidallon, aircraft 
change for reasons other than technlcal 

lndustrlal action (except Alf Traffic Control 
Services) 

No suitable code; explain reason( s) in plain 
text 

·-



Bijlage 2 

Rooster Platform 

16-mei 
Raa akers H 
Hendriks T 
Roets B 
Gevel D v/d 
Linders R 
Hellin s H 
Wolthuizen R 
Meulendïks R 
Guns M 
Schellekens D 
Smulders 8 
Verha en A 
Kawarmala K 
Wemaart M 

Rooster 1 8 
Gamer S 
E. de Vet 
S v/d Vleut 
R Menkehorst 
J Kern s 
Cv Po 
Peter 

Woensdag 

16-mei 
POOL •· ' ' ' '~'-

0 0 0 0 0 0 0 
5 6 6 7 7 8 8 

0 0 0 0 0 0 0 
5 6 6 7 7 8 8 

3 0 3 0 3 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
9 

0 
0 

0 1 1 
9 0 0 

0 1 1 
9 0 0 

3 0 3 
0 0 0 

, ".c,;;-~ ~ :,. ·.J" ';i:: •-~~"L ; ,.; ;L "\ 

1 1 
1 1 

0 3 
0 0 

1 
2 

1 
2 

0 
0 

1 
2 

3 
0 

1 
3 

0 
0 

.,i;' •' .;" '• ; 

1 1 1 
3 4 4 

1 1 1 
3 4 4 

3 0 3 
0 0 0 
. ' <J;",.,•. 

1 
5 

0 
0 

1 
5 

3 
0 

' 

1 1 1 
6 6 7 

1 1 1 
6 6 7 

0 3 0 
0 0 0 
,• " 

1 
7 

3 
0 

1 
8 

1 
8 

0 
0 

Brinkhof R 

-
Bruiin R de 
Vries B de 
J v Veahel 
Meulenbroeks J 
Hawinkels R 
Haddadi S 
Matheeuwsen 
Scheeoens X 
Smits D 1 , , , , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Leeuwen N v 
Velema M 

~1 Scheeoers W 
H Visser 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
Tattersall D 
Terna J 1 1 1 1 1 

1 1 1 
Donaen F v 
Melissen J 
Soierinas R 

TOTAAL 3 5 9 13 13 19 23 22 20 15 15 15 17 17 17 17 16 22 31 26 25 20 19 20 20 19 
•29 aor Urn 27 mei 3 5 8 11 13 15 21 17 11 5 11 13 16 13 9 11 20 27 30 27 23 22 19 16 8 13 
i29 aor Urn 27 mei 0 0 1 2 0 4 2 5 9 10 4 2 1 4 8 6 -4 -5 1 -1 2 -2 0 4 12 6 

1 
8 

3 
0 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

19 
17 
2 

1 
9 

1 
9 

0 
0 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

19 
18 

1 

1 
9 

3 
0 

'• 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

19 
17 
2 

2 2 2 2 2 
0 0 1 1 2 

0 3 0 3 0 
0 0 0 0 0 

' ' ' ' 

-

1 1 1 1 

1 1 1 

11 11 11 9 3 
12 15 15 7 1 
-1 -4 -4 2 2 


