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Overzicht ervaringen met projectcontrol in industriële omgeving  
(Kees van de Water) 
 
Onderstaand een tweetal voorbeelden van ervaringen met projectcontrol. 
 
 
I. Inrichten van de projectenmodule bij Ferag Verpakkingstechniek BV (2009). 
Ferag Verpakkingstechniek BV, een volle dochter van Ferag AG in Zwitserland, 
produceerde systemen voor de nabewerking van kranten en tijdschriften ("postpress"). 
Voorbeelden van die nabewerking zijn: het samenvoegen van voor- en nadruk van een 
krant, invoegen van antwoordkaarten, stapelen, verpakken en adresseren van kranten 
en tijdschriften. Deze systemen waren zeer klantspecifiek; samengesteld uit assemble-
to-order machines. De engineering, machinebouw, installatie en ingebruikname van de 
systemen werden in projectvorm gedaan. Ik heb deze projectstructuur in het Baan ERP 
pakket ingericht. De nadruk daarbij lag op workflow management (weten "waar het 
stokje is" en wanneer het wordt overgedragen), niet zozeer op de sturing en 
informatievoorziening.  Later, in mijn rol van financieel adjunct directeur, heb ik de 
inrichting verfijnd waarbij wel de nadruk op de financiële informatievoorziening lag. Om 
de projecten goed af te kunnen sluiten en daar financiële uitspraken over te kunnen 
doen, heb ik een project opgestart om de produktielogistiek aan te passen. Een van de 
belangrijkste aspecten daarbij was een duidelijk klantorder-ontkoppelpunt. Het resultaat 
waren goede kostprijzen en een sterk vereenvoudigde financiële rapportage..  
 
 
II. Controlling voor de uitbreiding van de produktie- en engineering capaciteit 
Bij Ferag is de produktiecapaciteit in de jaren 1994-1996 verdubbeld en de engineering 
capaciteit zelfs met 400% gestegen, om een omzetstijging van 300% te kunnen 
bereiken. Om deze groei beheerst te laten plaatsvinden heb ik een meerjarenplanning 
gemaakt inclusief investerings- en liquiditeitsbegroting. Dit is een zeer goed kompas 
gebleken tijdens het project. De begroting gaf inzicht wat er initieel en aanvullend 
begroot was; wat daarvan was aanbesteed en gerealiseerd binnen budget; wat de 
budgetover- en onderschrijdingen waren; en wat de besteedbare ruimte was, in de tijd 
uitgezet. 
 
 
Karakterisering van mijn werkwijze uit deze voorbeelden 
- vaststellen van de behoeften, en die vertalen in doelstellingen  
- bepalen van de aanpak, in overleg met de interne klant 
- communiceren van doelstellingen en aanpak naar betrokkenen 
- gestructureerde uitwerking, documentatie en implementatie (communiceren, trainen, 

controleren) 
- heldere rapportage en communicatie over de resultaten en geconstateerde 

verschillen tussen budget en realisatie 


