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Overzicht projecten met AO/IB beschrijvingen van Kees van de Water 
 
Onderstaand een drietal voorbeelden van projecten waar Administratieve Organisatie  
(AO) respectievelijk Interne Beheersing (IB, ook wel Interne Controle) beschrijvingen 
door mij of onder mijn verantwoordelijkheid gemaakt zijn. 
 
I. Interim opdracht bij leverancier van (semi-)permanente huisvestingsoplossin-

gen (AO/IC, 2009). 
Bij een leverancier van turn-key (semi-)permanente huisvestingsoplossingen op basis 
van prefab units heb ik een ERP-optimalisatie-project gedaan. De doelstelling van de 
optimalisatie was de verbetering van de informatievoorziening. Binnen dit project heb ik 
de AO/IC voor De Meeuw ingericht en geïmplementeerd. Doel daarvan was medewer-
kers een beter inzicht te verschaffen welke rol ze in de processen hebben en aan welke 
eisen hun output moet voldoen.  
Daarvoor heb ik als eerste de softwaretool geselecteerd (Rules2008 van de firma Ma-
vim). Vervolgens de processen in kaart gebracht middels interviews. De processen op 
een zeer eenvoudige manier in het systeem vastgelegd, en middels een intranettoepas-
sing gepubliceerd. 
 
II. Interim opdracht bij fabrikant van meel en bloem (AO, voorjaar 2003). 
In deze interim opdracht heb ik een project gedefinieerd, genaamd OPA (Optimalisatie 
ProduktieAdministratie) Doelstelling was om te komen tot een betrouwbare en tijdige 
produktieadministratie, die stuurinformatie moest verschaffen over de produktieproces-
sen (malen van tarwe en mengen van meel en bloem).  
Mijn team en ik zijn begonnen met het in kaart brengen van deze processen middels 
interviews. Daarbij maakten we gebruik van de HIPOB methode (HIPOB staat voor 
Herkomst - Input - Proces - Output - Bestemming). Omdat registreren van de juiste pro-
cesgegevens op het juiste moment de kern van dit project was, gebruikten we deze me-
thode. Daarmee kun je heel precies de in- en output (en waar die vandaan komt resp. 
heen gaat) vaststellen, maar ook de plekken in het proces vaststellen waar wordt geme-
ten resp. waar je zou móeten meten.  
Het resultaat daarvan is dat er nu een database systeem draait dat 24 uur per dag door 
de werkvloer met produktiegegevens gevoed wordt. Dit heeft veel - dubbel -papierwerk 
opgeheven, de voorraadoverzichten real-time gemaakt en additionele informatie opge-
leverd. 
 
Een tweede AO/IC project bij dezelfde klant is geweest het in kaart brengen van de in-
koopadministratie van de Technische Dienst. Doelstelling daarvan was de flow van de 
inkoopfacturen zodanig te vereenvoudigen en te versnellen dat de doorlooptijd van de 
maandrapportage naar beneden kon. Hiervoor hebben we dezelfde werkwijze gehan-
teerd. Gewenste doel is bereikt. 
 
III. Inrichten toegangsbeveiliging en workflows in Baan ERP systeem  (IC, 1999). 
Ten behoeve van het ingebruiknemen van het Baan IV ERP systeem moesten de ge-
bruikers de juiste menu's ter beschikking krijgen waarbij de beveiliging van de gegevens 
in het systeem en de integriteit daarvan randvoorwaarde waren. Daartoe heb ik met 
behulp van de tool "Dynamic Enterprise Modeller" (DEM) in Baan de processen inge-
richt. Die inrichting baseerde ik op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
die - soorten van - werknemers in die processen hadden. Die "soorten" werknemers 
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heb ik gedefinieerd als rollen, waaraan de menu's en de bevoegdheden gekoppeld wa-
ren. Daarmee was ook de functiescheiding geborgd. 
De documentatie van de processen, bevoegdheden, rollen en medewerkers heb ik in 
Excel tabellen gedaan. 
 
Karakterisering van mijn werkwijze uit deze voorbeelden 
- vaststellen van de behoeften, en die vertalen in doelstellingen (en randvoorwaarden 

=> IC) 
- bepalen van de aanpak 
- communiceren van doelstellingen en aanpak 
- gestructureerde uitwerking, documentatie en implementatie (communiceren, trainen, 

controleren) 
- in alle AO voorbeelden is de AO beschrijving een middel geweest, geen doel. Het is 

een middel om de AO in te richten, te implementeren. 


