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Overzicht projecten betrekking hebbend op kostprijssystemen van Kees van de 
Water. Onderstaand een tweetal voorbeelden van projecten m.b.t. kostprijssystemen. 
 
 
I. Stichting Vrouwenopvang Utrecht (2004). 
In de welzijnsector - waar de Vrouwenopvang onder valt - eist de subsidiegever in toe-
nemende mate inzicht in de geleverde prestaties en de tarifering daarvan. Daartoe heb 
ik in 2004 de financiële administratie van Vrouwenopvang Utrecht gereorganiseerd. 
Enerzijds met het doel de administratie weer op een accurate wijze stuurinformatie in 
brede zin te laten genereren en de processen ter totstandkoming daarvan betrouwbaar 
te maken; anderzijds met het doel te beantwoorden aan de vraag van de subsidiegever 
(in casu Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht). In de opstel-
ling van het budget 2005 zijn tevens de kostprijzen van het dienstenaanbod per behan-
delplaats van Vrouwenopvang vastgelegd. De inrichting van de financiële administratie 
is zodanig aangepast dat die op maandbasis in 2005 inzicht geeft in zowel de budget- 
als de gerealiseerde kostprijzen. 
 
 
II. Inrichten van het proces voor het vaststellen en nacalculeren van kostprijzen 

bij machinefabrikant Ferag, na invoering van het Baan ERP-systeem (ERP: Enter-
prise Resource Planning: geïntegreerd geautomatiseerd systeem waarmee de bedrijfsprocessen van 
een organisatie aangestuurd en geregistreerd worden. Daarbij hoeft elk gegeven - in principe - maar 
één keer ingegeven te worden. Alle processen in de organisatie zijn met elkaar verbonden.) 

Na de invoering van het Baan systeem bleek dat door de onervarenheid met dit sys-
teem niet de juiste kostprijzen uit het systeem gehaald konden worden, en - dus - ook 
de waardering van het onderhandenwerk en de produktie- en verkoopresultaten niet 
klopten. In een ERP systeem is het wezenlijk dat alle gegevens in één keer foutloos 
ingevoerd worden; als dat niet gebeurt leidt dat tot fouten in alle volgende processtap-
pen. Daarop heb ik 
- het proces voor de totstandkoming van de juiste kostprijzen (en de daarvan afgeleide 

verkooprijzen) in kaart gebracht; 
- een schema opgesteld waarin dat proces verdeeld werd over de afdelingen resp. 

functionarissen die in dat proces een rol spelen, met hun taken, verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden daarin. In het overzicht werd duidelijk in welke fase een afde-
ling/functionaris een rol speelt; van welke Baan module gebruik gemaakt werd; en de 
processtappen resp. milestones (voorbeeld: welke functionaris is bevoegd een kost-
prijs resp. verkoopprijs vast te stellen) 

- het model uitgelegd, geschoold, verbeterd en in een procedure opgenomen. Kortom: 
implementeren. 

- als laatste punt: in de uitvoering gecontroleerd dat de stappen - op een juiste wijze- 
worden gedaan 

 
Karakterisering van mijn werkwijze uit deze voorbeelden 
- vaststellen van de behoeften, en die vertalen in doelstellingen  
- bepalen van de aanpak 
- communiceren van doelstellingen en aanpak 
- gestructureerde uitwerking, documentatie en implementatie (communiceren, trainen, 

controleren).  
Naast het maken van het kostprijsmodel resp. het bedenken van het proces ter tot-
standkoming daarvan is een goede implementatie ervan minstens zo belangrijk. 


