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Onderstaand een tweetal voorbeelden van projecten m.b.t. het inrichten 
respectievelijk verbeteren van produktieadministraties van Kees van de Water 
 
I. 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 
produktieprocessen (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 
procesgegevens op het juiste moment de kern van dit project was, gebruikten we deze 
methode. 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 
gemeten 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 
opgeleverd. 
 
 
II. Inrichten van het proces voor het vaststellen en nacalculeren van kostprijzen 

bij machinefabrikant Ferag, na invoering van het Baan ERP-systeem (ERP: 
Enterprise 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 
systeem 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 
processtappen. 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, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarin. In het overzicht werd duidelijk in 
welke fase een afdeling/functionaris een rol speelt; van welke Baan module gebruik 
gemaakt werd; en de processtappen resp. milestones (voorbeeld: welke functionaris 
is bevoegd een kostprijs 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 

 


