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7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de toepassing van het MKS in de machine-industrie beschreven.

Deze beschrijving verschilt van die in de mengvoederindustrie. Bij de mengvoederindus-

trie gold een casestudie als uitgangspunt voor hetgeen is beschreven. Bij de toepassing

van het MKS in de machine-industrie wordt de toepassing van de diverse onderdelen van

het MKS bij een vijftal bedrijven vanuit een helicopterview bekeken. Hiervoor is gekozen

om te beoordelen wat er verandert indien het concept van het MKS, inclusief de bedrijfs-

vergelijking, in een andere branche wordt toegepast.

In paragraaf 7.2 wordt de bedrijfstak van de machine-industrie in Nederland beschre-

ven. In paragraaf 7.3 wordt beschreven hoe de interne analyse van het MKS in de

machine-industrie is uitgevoerd, en wat de resultaten daarvan waren. Paragraaf 7.4 laat de

toepassing van het resultatenvolgsysteem in de machinebouw zien. In de laatste para-

graaf van dit hoofdstuk, paragraaf 7.5, worden de overeenkomsten tussen en de verschil-

len met de toepassing van het MKS in de mengvoederindustrie besproken.

Het onderzoek dat door ons is uitgevoerd in de machinebouw, is kleinschaliger van opzet

dan het onderzoek in de Nederlandse mengvoederindustrie. Aan het onderzoek namen

vijf bedrijven deel. Zij produceerden de volgende producten:

1 Bedrijf 1: Sorteermachines voor landbouwproducten, waaronder wortelen en prei.

Binnen het assortiment kunnen diverse productgroepen worden onderkend, die zijn

bestemd voor onderling gescheiden (agrarische) afzetmarkten.

2 Bedrijf 2: Verpakkingsmachines voor het in- en uitpakken van diverse producten in

zakken. Ook hier kunnen diverse afnemersgroepen worden onderkend, waaronder de

chemische industrie, de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.

Evenals bij bedrijf 1 kunnen verschillende productgroepen worden onderkend die

zijn bedoeld voor onderling gescheiden afzetmarkten. Elke afzetmarkt stelt specifieke

eisen aan de capaciteit van de machines, de nauwkeurigheid waarmee bewerkingen

worden verricht en de wijze waarop machines worden aangestuurd.

3 Bedrijf 3: Machines voor het vullen van flessen. Levering vindt voornamelijk plaats in

de farmaceutische industrie.

4 Bedrijf 4: Machines voor de diervoederindustrie, waaronder hamermolens, persen

en extrudeermachines.

5 Bedrijf 5: Spuit- en watergeefapparatuur en voederinstallaties. Daarnaast produceert

deze onderneming metaalproducten die weinig engineering vergen en in series op

voorraad worden geproduceerd, zoals hekwerken en roosters.
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Allereerst worden de ontwikkelingen in de bedrijfstak besproken. Vervolgens komen de

bedrijfsvergelijking, de kostprijsanalyse, de analyse van KSF’en en DCF’en in de machine-

bouw en het resultatenvolgsysteem aan bod. Voor het bespreken van deze onderdelen van

het MKS is gekozen omdat bij deze onderdelen wezenlijke verschillen bestaan tussen de toe-

passing van het MKS in de mengvoederindustrie en die in de machine-industrie. Tot slot

wordt een vergelijking gemaakt tussen de toepassing van het MKS in de machinebouw en de

toepassing ervan in de mengvoederindustrie. Aan de overige stappen van het MKS wordt in

dit hoofdstuk geen aandacht besteed. De toepassing hiervan is vergelijkbaar met die in de

mengvoederindustrie. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6, de casestudie.

7.2 De bedrijfstakanalyse
De Nederlandse machine-industrie omvatte in 1997 circa 3.100 bedrijven die samen

€ 10,5 miljard omzetten en aan bijna 83.000 mensen werk boden (Rabobank, 1998). Van

de totale omzet werd ruim 50 procent gerealiseerd door zo’n 180 grote ondernemingen

met meer dan 100 werknemers. Binnen de bedrijfstak kunnen diverse typen bedrijven

worden onderscheiden, zoals fabrikanten van landbouwwerktuigen, van metaalbewer-

kingsmachines, van apparaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie en de chemi-

sche industrie, van hef- en transportwerktuigen en van krachtwerktuigen.

Het prijsniveau heeft zich in het algemeen nog nauwelijks hersteld van de terugval in

1993. In 1996 stonden de prijzen onder invloed van de sterke (internationale) concurren-

tie voortdurend onder druk. Dat de bedrijfstak momenteel toch een aanzienlijke omzet-

stijging realiseert van 11 procent, kan worden toegeschreven aan een aanhoudend hoge

vraag van afnemers. De buitenlandse markten zijn voor de machinebouw van groot

belang. Van de totale productie wordt circa 57 procent geëxporteerd.

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan het probleemoplossend vermogen van de

machinefabrikant. De afnemer verwacht een specifiek voor zijn situatie ontwikkelde

machine. Het succes voor de machinefabrikant wordt dan ook steeds meer bepaald door

de mate waarin de fabrikant zijn productontwikkeling en innovatie tegen acceptabele

kosten weet te organiseren. Het is daarbij steeds moeilijker voor de individuele onderne-

mer om de snelle ontwikkelingen op vele deeltechnieken, zoals elektronica en materi-

aaltechnologie te volgen. Dit leidt ertoe dat steeds meer fabrikanten gebruikmaken van

sterk gespecialiseerde toeleveranciers, die zij steeds nauwer bij hun ontwikkelings- en

productieproces betrekken. In de kostprijs van de machine-industrie kan dit tot uiting

komen in een toenemend aandeel van inkopen en van werk door derden.

7.2.1 Beschrijving van de branche
De branche kan worden onderscheiden in twee hoofdtakken: fabrieken met een eigen

product en fabrieken zonder een eigen product, ook wel (onderdelen)toeleveranciers

genoemd. Deze laatste opereren in veel gevallen als toeleverancier voor bedrijven met

een eigen product.
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Het voorgaande kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Toeleveranciers kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: bedrijven die uitslui-

tende capaciteit beschikbaar stellen, bedrijven die zowel capaciteit als productieknow-

how beschikbaar stellen en bedrijven die behalve capaciteit en productieknowhow tevens

logistieke vaardigheden beschikbaar stellen. We bespreken deze achtereenvolgens:

[1] Bedrijven die uitsluitend capaciteit ter beschikking stellen

Het product van bedrijven die uitsluitend capaciteit ter beschikking stellen, is mens-

en/of machine-uren. De grondstoffen worden ingekocht door de leverancier van de

capaciteit of aangeleverd door de afnemer. De onderneming beschikt niet over een

engineeringafdeling. De producten die door dit type bedrijf worden vervaardigd, verei-

sen relatief weinig specialisme. Dit type onderneming wordt ook wel ‘jobber’ genoemd.

[2] Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen

Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen zijn in staat bij-

zondere werkzaamheden voor hun afnemers te verrichten. Dit komt doordat ze

beschikken over bijzondere machines, of doordat vanwege aanwezige kennis speci-

fieke bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over een afdeling

engineering, waar de specifieke kennis is geconcentreerd.
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Afbeelding 22  Machinefabrieken, onderscheiden naar soort (Bron: Pubben & Van der Borght B.V.)



[3] Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen, en bovendien beschik-

ken over logistieke vaaardigheden

Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen en bovendien

beschikken over logistieke vaardigheden, zijn het meest geavanceerd onder de toele-

veranciers. Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteunend zijn indien de opdrachtgever op

basis van JIT produceert. Dit type bedrijf kan op zijn beurt weer werkzaamheden uit-

besteden, bijvoorbeeld aan de eerder genoemde ‘jobbers’. Het bedrijf kan kwaliteit

en levertijd garanderen en is in staat om als ‘co-maker’ op te treden.

De machinefabrieken die een eigen product vervaardigen, kunnen worden onderverdeeld

in twee categorieën: één waarbij sprake is van een specifiek product en één waarbij sprake

is van specifieke knowhow. (Het product is daarbij in feite drager van deze specifieke

knowhow.) De relevantie van dit onderscheid komt met name op de volgende punten tot

uitdrukking:
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Tabel 43  Kenmerken machinefabrieken met specifieke knowhow versus specifiek product

Specifiek product

Startpunt van het engineeringsproces Verwachtingen aangaande 
ontwikkelingen op de markt en
de technologie voor de komende
jaren

Doel van het engineeringsproces Ontwikkeling van een machi-
neconcept dat optimaal geschikt
is als basis voor de orders in de
komende vijf jaren

Vrijheidsgraden in het engineeringsproces Ruim

Iteratiemogelijkheden Aanwezig. Parallelle evaluatie
van meerdere concepten en
gebruik van prototypen mogelijk

Functionaliteitsbeheersing Voortdurend overleg tussen 
engineering en marketing &
sales, gericht op een optimale
functionaliteit

Kostenbeheersing Productgericht

Doorlooptijdbeheersing Current engineering

Kwaliteitsbeheersing Regelmatige design-evaluaties

Werkorganisatie Team building per project

Specifieke knowhow

Bestaande machineconcepten en de
specificaties van de klant voor de
betreffende order

Ontwikkeling van een oplossing
voor een specifieke klant tegen
minimale kosten en binnen de
beschikbare doorlooptijd

Beperkt

First time right, geen of slechts
beperkte prototypen mogelijk

Streven naar het halen van de ver-
kochte functionaliteit tegen de daar-
bij behorende minimale kosten

Gericht op het proces van 
engineering zelf

Goed productbeheer, identificatie
en vrijgave van bekende machine-
delen

Goed productbeheer en kwaliteit
individuele engineer

Goede vaststaande werkafspraken

Bron: Pubben & Van der Borght B.V.



Belangrijk bij de groep bedrijven waarbij de specifieke knowhow centraal staat is de wijze

waarop offertes worden uitgebracht alsmede de bijbehorende calculaties. Het belangrijk-

ste risico hier is dat na aanname van de offerte blijkt dat: òf men technisch niet in staat is

het product te realiseren, òf dat de calculatie (volkomen) onjuist is. De groep bedrijven

waarbij knowhow centraal staat kan in twee soorten bedrijven worden onderverdeeld:

bedrijven waar procesbeheersing centraal staat en bedrijven waar de ontwikkeling van

knowhow centraal staat.

[1] Bedrijven waar procesbeheersing centraal staat

Bedrijven waar procesbeheersing centraal staat, leveren ‘turn-key’ projecten, waarbij

een hoge knowhow belangrijk is. Procesbeheersing staat centraal: de onderneming

dient over een goede logistieke planning te beschikken om ervoor te zorgen dat het

hele project op het juiste moment is afgerond conform de specificaties van de

opdrachtgever.

[2] Bedrijven waar de ontwikkeling van knowhow centraal staat

Bij bedrijven waar de ontwikkeling van knowhow centraal staat, wordt klantspecifieke

knowhow ontworpen. Deze (klantspecifieke) knowhow leidt tot de vervaardiging van

een (klantspecifiek) product. Engineering neemt een centrale plaats in binnen de

organisatie en is min of meer de centrale afdeling. Er is sprake van multi-disciplina-

riteit op de afdeling engineering. De ‘engineering to order’ is tijdkritisch. De logis-

tieke- en productiekwalteiten van de onderneming zijn ondergeschikt aan de enginee-

ringkwaliteiten.

De bedrijven die deelnemen aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek, kunnen allemaal

worden getypeerd als bedrijven met een eigen product, waarbij knowhow centraal staat.

7.2.2 De identificatie van KSF’en
Het analyseren van kritische succesfactoren in de machinebranche heeft plaatsgevonden

aan de hand van interviews met de hoofden verkoop van de betreffende ondernemingen,

alsmede aan de hand van literatuuronderzoek. In de machine-industrie is door ons geen

afnemersenquête uitgevoerd. De reden hiervoor is de diversiteit van de afnemers van de

verschillende fabrikanten, waardoor per bedrijf een afnemersanalyse zou moeten wor-

den uitgevoerd. Daarnaast speelden praktische bezwaren een rol: de afnemers van de

onderzochte bedrijven bevinden zich grotendeels in het buitenland. Dit bemoeilijkt het

uitvoeren van een enquête.

Wij noemden reeds de klantspecifieke eisen waar de producent van machines in toene-

mende mate aan dient te voldoen. Dit wordt door de onderzochte bedrijven als meest

belangrijke factor beschouwd bij het wel of niet succesvol zijn op de markt. Daarnaast

wordt door de onderzochte ondernemingen probleemoplossend vermogen en imago als

belangrijk beschouwd. Hengeveld e.a. voerden onderzoek uit naar de KSF’en bij een

zevental bedrijven in de machinebouw. De meest genoemde KSF’en die uit dat onderzoek
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naar voren kwamen zijn: kwaliteit van het product (7x), innovatief vermogen (4x), service

(4x), levertijd en -betrouwbaarheid (3x) en flexibiliteit (3x). Het getal tussen haakjes achter

de genoemde KSF geeft het aantal keren aan dat de betreffende KSF wordt genoemd

(Hengeveld, 1997).

Een directe vertaalslag van de bovengenoemde KSF’en is uitsluitend mogelijk voor lever-

tijd en -betrouwbaarheid. Deze factor is direct meetbaar. Kwaliteit van het product dient

nader te worden gespecificeerd alvorens hierover informatie kan worden verschaft. Wordt

hiermee de levensduur van de machine bedoeld, de functionaliteit of bijvoorbeeld het

aantal uren dat de machine onderhoudsvrij kan functioneren? Een verdere specificatie

vraagt eveneens het begrip service. Is dit een 24-uurs bereikbaarheid bij storingen, een

snelle aflevering en plaatsing van een bestelde machine of de mogelijkheid om in ter-

mijnen te betalen? Innovativiteit en flexibiliteit hebben eerder betrekking op de organisa-

tiecultuur en -structuur, en daarmee samenhangend, de procedures die binnen de organi-

satie worden gehanteerd.

7.3 De interne analyse
Alvorens verder op de interne analyse in te gaan, bespreken we eerst de specifieke kenmer-

ken van de diverse ondernemingsgebieden die worden onderkend in de diagnose van het

MKS bij een machinefabriek. Van de 8 door ons onderkende ondernemingsgebieden wor-

den uitsluitend die gebieden besproken, die specifiek zijn voor de machine-industrie.

Inkoop vindt voornamelijk plaats bij enkele vaste binnenlandse leveranciers, de zogenaamde

Steel Service Centers. Deze Steel Service Centers voegen waarde toe aan het door hen bij

staalfabrieken ingekochte staal, door hieruit zaken als profielen, platen en strippen te ver-

vaardigen. Ten gevolge van de wisselende staalprijzen op de wereldmarkt, wisselen de staal-

prijzen die de machinefabrikanten betalen voor hun producten eveneens. Deze schomme-

lingen zijn relatief gezien echter aanzienlijk minder dan die van de prijzen van ruw staal.

Levering van staal geschiedt in principe franco huis. Geen van de onderzochte onderne-

mingen beschikt over vervoermiddelen ten behoeve van de aanvoer van materialen. Een

specifiek punt van inkoop in de machinebouw is de mogelijkheid tot uitbesteden.

Uitbesteding kan plaatsvinden aan bijvoorbeeld co-makers en jobbers. De beslissing om

bepaalde werkzaamheden uit te besteden bij derden kan operationeel zijn (tijdelijk capaci-

teitsgebrek in de eigen fabriek) maar kan ook strategisch zijn (Een bewuste keuze van het

management omdat het verwacht door middel van uitbesteding op langere termijn bepaalde

voordelen te kunnen realiseren.) De som van de loonkosten en de inkoopkosten bedraagt bij

alle onderzochte bedrijven ongeveer 80%. De verhouding tussen loonkosten en inkoopkos-

ten is afhankelijk van de mate waarin werk aan derden wordt uitbesteed.

Het ondernemingsgebied productie heeft twee specifieke kenmerken. In de eerste plaats

kan in de productieafdeling een aantal alternatief aanwendbare activiteiten worden onder-

kend, die zijn benodigd voor de vervaardiging van een product. De aard van deze werk-
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zaamheden is voor alle onderzochte machinefabrieken gelijk. Dit zijn bijvoorbeeld verspa-

nen, bankwerk, plaatwerk, verfspuiten en monteren. Al deze werkzaamheden kenmerken

zich door het simultaan inzetten van mensuren en machine-uren ten behoeve van het te

vervaardigen product. Een tweede specifieke kenmerk voor de productieafdeling bij

machinefabrikanten is het bestaan van een relatief grote groep engineers, die werkzaam-

heden verricht voor het te vervaardigen eindproduct. Aangezien deze uren direct aan de

afnemer worden doorbelast, worden deze bij het MKS ingedeeld bij productie en niet bij

onderzoek en ontwikkeling.

Verkoop van producten vindt bij alle onderzochte bedrijven plaats zowel in het binnen-

land als in het buitenland. Levering geschiedt in beginsel af fabriek. Uitgaand transport

vindt plaats door derden en wordt doorberekend aan de afnemer. De verkoopprijs van

projecten en orders komt bij de onderzochte metaalbedrijven tot stand door een voorcal-

culatie op te stellen op basis van historische gegevens. Vervolgens wordt het op deze

wijze berekende totaalbedrag vermeerderd met een winstopslag. Dit resulteert in een ver-

koopprijs waarvoor de verkoper in eerste instantie het product aanbiedt. Deze verkoop-

prijs wordt in werkelijkheid zelden gerealiseerd, doordat, vóór de koopovereenkomst tot-

standkomt, een onderhandelingsfase plaatsvindt tussen verkoper en klant. Het gaat hier-

bij met name om orders en projecten. Voor de reparatiewerkzaamheden die de onder-

zochte metaalbedrijven uitvoeren, worden vaste uurtarieven gehanteerd.

Niet alleen de onderhandelingsfase tussen klant en verkoper heeft invloed op de uiteinde-

lijke verkoopprijs. De aard van de producten van de onderzochte metaalbedrijven heeft

ook grote invloed op het verkooptarief. Hoe complexer het product des te meer uren eng-

ineering aan het product worden besteed, waardoor het verkooptarief aanzienlijk hoger

komt te liggen. Daarnaast zal het verkooptarief bij de complexere machines ook hoger

zijn, omdat bij deze machines meer service en garantie wordt verleend.

Naast de onderhandelingsfase en de aard van het product heeft ook de branche waarvoor

een product wordt geproduceerd invloed op de verkoopprijs.

7.3.1 De bedrijfsvergelijking
Zowel de producten als markten die worden bediend door de onderzochte bedrijven, ver-

schillen onderling van elkaar. Gezien de aard en structuur van de branche, zal het over het

algemeen voor een adviseur niet eenvoudig zijn om in de machinebouw onderling geheel

vergelijkbare bedrijven te vinden. De vraag komt daarom op, welke plaats de bedrijfsverge-

lijking dient te krijgen bij de toepassing van het MKS in de machinebouw.

Hoewel de producten en markten van de door ons onderzochte machinebouwers sterk

van elkaar verschillen, is de bedrijfsstructuur bij alle onderzochte bedrijven vergelijk-

baar. De belangrijkste elementen die de ene machinebouwer ten opzichte van de andere

onderscheiden, zijn de volgende:

1 De organisatie als geheel heeft in bepaalde product/marktcombinaties een naamsbekend-

heid en imago opgebouwd die andere machinebouwers in dat segment niet hebben.
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2 De afdeling engineering beschikt over kennis die specifiek is toegespitst op de behoef-

ten van de afnemers van de desbetreffende producent en op de machines die in dat

kader worden geproduceerd.

3 De afdeling verkoop heeft verkoopkennis van bepaalde product/marktcombinaties

die andere machinebouwers niet hebben in dat segment.

Wat de overige bedrijfsprocessen betreft zijn de onderzochte bedrijven in hoofdlijnen

onderling vergelijkbaar. We bespreken achtereenvolgens de belangrijkste conclusies die

uit de bedrijfsvergelijking naar voren zijn gekomen.

[1] Inkoop

Inkoopprijzen kunnen van leverancier tot leverancier sterk verschillen. Prijsvergelij-

king wordt bemoeilijkt doordat op de prijslijsten van leveranciers dikwijls bepaalde

kortingen van toepassing zijn, die niet direct vergelijkbaar zijn met de kortingen van

andere leveranciers (doordat deze kortingen bijvoorbeeld andere grondslagen en

andere staffels kennen). Prijsvergelijking van een aantal belangrijke materialen laat,

zien dat de werkelijke inkoopprijzen van materialen van bedrijf tot bedrijf aanzienlijk

verschillen. Leveranciers blijken echter voor sommige producten duurder te zijn en

voor andere producten goedkoper. Voldoende aandacht dient daarom te worden

geschonken aan prijsvergelijking. Bij bedrijven waar de inkoop te krap bezet is, loopt

men het risico dat de inkoopfunctie verwordt tot een bestelfunctie met alle nadelige

kostengevolgen van dien.

De gemiddelde voorraadtermijn van materialen verschilt bij de onderzochte bedrijven

aanzienlijk. Deze varieerde van een half jaar tot ruim een maand. Dit is het gevolg van

het gevoerde inkoopbeleid en het zich bewust zijn van de kosten van voorraad.

[2] Productie

De gemiddelde bezetting van machines verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf (65% tot

85%). Een lage gemiddelde bezetting per machine wordt voornamelijk veroorzaakt

doordat een bedrijf over specifieke machines beschikt, die slechts minimaal worden

bezet (5%-10%). Om reden van logistiek en doorlooptijd wensen de onderzochte

ondernemingen een dergelijke activiteit toch zelf uit te voeren.

Daarnaast verschillen de tijdsbesteding aan calculatie en werkvoorbereiding aanzien-

lijk van bedrijf tot bedrijf. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van projecten en

door de doelmatigheid waarmee werkzaamheden worden verricht.

[3] Verkoop

Het aantal afgesloten orders per jaar, de gemiddelde opbrengst per order en de rela-

tieve en absolute verkoopkosten per jaar verschillen aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf.

De verkoopkosten per order variëren van € 150 tot € 1.773 en de verkoopkosten als

promillage van de omzet variëren van 7,6‰ tot 14,8‰. Het gevoerde verkoopbeleid
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alsmede de aard van de product-/marktcombinatie waarop producten worden afgezet,

zijn hiervan de oorzaak.

[4] Organisatie/personeel

De gemiddelde personeelskosten per FTE verschillen aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf.

De gemiddelde leeftijd van werknemers en de bezetting per functie spelen daarbij een

rol, maar belangrijker nog is het door de ondernemingen gevoerde salarisbeleid. De

gemiddelde personeelskosten per FTE variëren van € 23.636 tot ruim € 45.455 per

medewerker. De gemiddelde leeftijd van de werknemers, het gemiddeld aantal jaren

werkervaring en de beloningsstructuur van bedrijven zijn hiervan de oorzaak.

De verhouding van direct/indirect personeel varieert van ongeveer 2:1 tot ongeveer 4:1.

Dit is voornamelijk het gevolg van beleidskeuzen.

Het ziekteverzuim in de onderzochte ondernemingen varieert van 2,5% tot 6,0% per

jaar. Gemiddeld over drie jaren bekeken zijn de onderlinge verschillen minder groot:

3,2% tot 4,8%.

[5] Financiën/Rendement

De gemiddelde toegevoegde waarde per werknemer varieert sterk: van € 31.364 tot

€ 75.909 per medewerker. De toegevoegde waarde per medewerker die een machine-

fabriek kan behalen, hangt nauw samen met de mate van de concurrentie tussen

machinefabrikanten in de product/marktcombinatie waarop de fabrikant actief is.

De rendementen van de onderzochte ondernemingen verschillen sterk van elkaar.

Beoordeeld zijn het REV, het RTV, het rendement per FTE en het rendement per

direct productief uur. Zoals eerder vermeld, is de product/marktcombinatie waar de

onderneming haar producten aanbiedt, van grote invloed op de te behalen verkoop-

prijzen. Het aantal product/marktcombinaties in de machinebouw is groot, waardoor

een standaardnorm voor het te behalen rendement moeilijk te bepalen is. Het geringe

aantal bedrijven waarbij bedrijfsvergelijking heeft plaatsgevonden, speelt hierbij even-

eens een rol. De machinebouw is conjunctuurgevoelig: afnemers zijn geneigd investe-

ringen uit te stellen ten tijde van economische neergang. Rendementen kunnen daar-

door van periode tot periode sterk wisselend zijn.

7.3.2 De kostprijsanalyse

7.3.2.1 De uitvoering van de kostprijsanalyse.
In paragraaf 3.5.3.3 is het hoofdschema beschreven voor de kostprijsanalyse van bedrijven

met stukproductie. Schematisch hebben wij de kostprijsanalyse als volgt weergegeven:
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Voor één van de vijf onderzochte bedrijven (nummer 5), die met de fictieve naam ‘Engine b.v.’

zal worden aangeduid, wordt de kostprijsanalyse verder uitgewerkt. De kostprijsanalyse

bij de overige machinefabrieken verloopt identiek.

Er bestaat een aantal verschillen tussen de toepassing van de kostprijsanalyse in de mengvoeder-

industrie en die in de machinebouw. De verschillen zijn de volgende:

[1] De productie van mengvoeders is te typeren als heterogene massaproductie. De vervaardiging

van machines is te typeren als stukproductie. Dit heeft twee gevolgen voor de kostprijsanalyse:

1 In de mengvoederindustrie worden de kosten uiteindelijk toegerekend aan productgroepen.

Op deze wijze kan per productsoort de kostprijs per ton worden bepaald. In de machine-

industrie worden kosten toegerekend aan bewerkingen. De totale kostprijs van een ver-

vaardigde machine wordt bepaald door de kosten van de bewerkingen te vermeerderen

met het materiaalverbruik/werk derden.

2 Bij de productie van mengvoeders wordt onderscheid gemaakt in productafhankelijke

kosten, volumeafhankelijke kosten en batchafhankelijke kosten. Dit onderscheid komt

in de machine-industrie niet voor, omdat daar geen sprake is van productieseries.

[2] De grondstoffenprijzen fluctueren sterk in de mengvoederindustrie. Het systeem van calculeren

in de mengvoederindustrie is gebaseerd op de brutowinstmarge en niet op de omzet. Bij de

kostprijsanalyse wordt het grondstofverbruik daarom geheel weggelaten. Alle berekende bedra-

gen dienen te worden vermeerderd met de grondstofprijzen op enig moment om de integrale

kostprijs c.q. verkoopprijs te verkrijgen. In de machine-industrie worden de grondstofkosten en

de kosten van werk derden direct aan eindproducten doorberekend.
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Afbeelding 23  De kostenverdeelstaat bij stukproductie



[3] In de machine-industrie bestaat er een direct verband tussen de bewerkingen en de directe

loonkosten. Dit komt doordat elke onderkende machinale bewerking de gelijktijdige inzet

van een operator en een machine vergt. Daarnaast komen bewerkingen voor waarbij geen

gebruik van een machine wordt gemaakt. De directe loonkosten kunnen daarom rechtstreeks

aan bewerkingen worden toegerekend. In de mengvoederindustrie is dat niet zo omdat de

productiemachines geheel geautomatiseerd worden aangestuurd. Het productiepersoneel

heeft uitsluitend tot taak het productieproces als geheel aan te sturen en te controleren.

Het bovenstaande leidt tot de volgende verschillen tusen de stappen die worden genomen bij de

opstelling van een kostprijsanalyse voor een mengvoederproducent en die voor en machinefabri-

kant:

1 In de machine-industrie worden kosten toegerekend aan bewerkingen en niet aan product-

groepen. De eerste stap van de kostprijsanalyse is daarom het benoemen van bewerkingen in

plaats van het benoemen van productgroepen.

2 In de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarin de directe lonen aan bewerkingen

worden toegerekend.

3 En de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarin de kosten van grondstof/werk

derden aan eindproducten worden toegerekend.

4 In de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarbij de kosten per bewerking worden

bepaald.

5 Het toerekenen van de kosten van hoofdkostenplaatsen aan productgroepen komt te vervallen.

De kostprijsberekening in het MKS voor bedrijven met stukproductie bestaat uit acht stappen:

1 het benoemen van de bewerkingen;

2 het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen;

3 het benoemen van de verdeelsleutels;

4 bepaling van de toe te rekenen kosten;

5 de toerekening van grondstofkosten/werk derden;

6 de toerekening van de overige directe kosten en de indirecte kosten;

7 het bepalen van de kostprijstarieven per uur;

8 de toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten.

[1] Het benoemen van de bewerkingen

De kostprijsanalyse heeft onder andere tot doel de kosten per bewerking te bepalen.

Het is daarom belangrijk dat de gekozen bewerkingen overeenstemmen met de wijze

van calculeren. Zowel fysiek als calculatorisch worden door Engine B.V. de volgende

bewerkingen onderkend (bewerkingen zijn hier gelijk te stellen aan activiteiten):

1 engineering;

2 verspanen;

3 bankwerkzaamheden;

4 plaatwerkzaamheden;

5 verfspuiten;

6 monteren.
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[2] Het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen

Na bestudering van de organisatie van Engine B.V. worden de volgende hulpkosten-

plaatsen onderkend: huisvesting, personeelsvoorziening, algemeen beheer, werkvoor-

bereiding en algemene fabricage. Daarnaast worden de zelfstandige kostenplaatsen

verkoop/aflevering en magazijn/inkoop onderkend.

[3] Het benoemen van de verdeelsleutels

Nadat de kostenplaatsen zijn benoemd, kan per kostenplaats worden bepaald op basis

van welke verdeelsleutels kosten worden toegerekend. Dit zijn de volgende sleutels:

1 Huisvesting

De totale kosten van huisvesting worden aan de hulpkostenplaatsen en activiteiten

toegerekend naar rato van het aantal vierkante meters, dat door de betreffende

hulpkostenplaats of activiteit in beslag wordt genomen.

2 Personeelsvoorziening

De totale kosten van personeelsvoorziening worden aan de hulpkostenplaatsen

en activiteiten toegerekend naar rato van de bezetting in arbeidsjaren.

3 Algemeen beheer

Tussen de kosten van algemeen beheer en de hulpkostenplaatsen respectievelijk

activiteiten bestaat bij de onderzochte bedrijven geen enkele relatie. Vandaar dat

gekozen is voor doorberekening via een opslagpercentage.

4 Magazijn/Inkoop

De toerekening van de kosten van magazijn/inkoop vindt direct aan producten

plaats, en loopt dus niet via bewerkingen. De toerekening vindt plaats als een

opslagpercentage op het materiaalinhoudpercentage van een product. Hierbij

wordt ervan uitgegaan dat de kosten van magazijn/inkoop evenredig zijn met de

aan een product bestede materiaalkosten.

5 Werkvoorbereiding en algemene fabricage

De kosten van werkvoorbereiding gaan rechtstreeks naar de hulpkostenplaats alge-

mene fabricage van waaruit ze aan de activiteiten worden toegerekend, omdat de

eerste aanzet van de productie bij de hulpkostenplaats algemene fabricage ligt.

De totale kosten van algemene fabricage worden aan de activiteiten toegerekend

naar rato van de bezetting uitgedrukt in arbeidsjaren per activiteit.

6 Verkoop/aflevering

De verkoopkosten en de kosten van voorzieningen zijn in eerste instantie verza-

meld onder de hulpkostenplaats verkoop/aflevering in de kostenverdeelstaat. De

totale verkoopkosten worden vervolgens over de activiteiten verdeeld naar rato van

de gemiddelde omzet per activiteit. De gemiddelde omzet per activiteit wordt bere-

kend door de gehanteerde verkooptarievan te vermenigvuldigen met het aantal
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directe uren per activiteit. Voor deze verdeelsleutel is gekozen, omdat per activiteit

niet bekend is hoeveel verkoopkosten door elke activiteit wordt veroorzaakt. Er

wordt verondersteld dat de activiteiten met de hoogste omzetten de meeste ver-

koopkosten veroorzaken.

[4] Bepaling van de toe te rekenen kosten

De toe te rekenen kosten worden ontleend aan de saldibalans van Engine B.V. Deze

kosten worden gesplitst in de kosten van:

1 grondstoffen/werk derden;

2 overige directe kosten;

3 indirecte kosten.

Bepaalde kosten uit de saldibalans kunnen zowel een direct als een indirect element

bevatten. Dit is het geval bij de loonkosten. Deze kosten dienen te worden geplitst in

direct en indirect.

[5] De toerekening van grondstofkosten/werk derden

De grondstofkosten en kosten van werk derden worden direct aan eindproducten toe-

gerekend.

[6] De toerekening van de overige directe kosten en indirecte kosten

De directe kosten bestaan uitsluitend uit de kosten van grond- en hulpstoffen, als-

mede uit de kosten van werk door derden dat specifiek ten behoeve van een bepaald

product is verricht. De directe lonen zijn niet rechtstreeks aan producten toegere-

kend. Dit komt omdat aan de directe mensuren directe machine-uren zijn gekoppeld.

De berekening van een integraal machine-mensuurtarief voorkomt dat bij elke calcu-

latie afzonderlijk mensuren en machine-uren moeten worden toegerekend, terwijl

één berekening met een integraal tarief ook volstaat. De kosten van machines kunnen

echter niet direct aan eindproducten worden toegerekend. Door de directe lonen te

koppelen aan de activiteiten waarop zij betrekking hebben, kan één integraal tarief

worden bepaald dat zowel de mensuren als de machine-uren omvat.

Kosten die een rechtstreeks verband met activiteiten vertonen worden direct aan de

activiteiten toegerekend. Kosten die geen rechtstreeksverband met de activiteiten ver-

tonen, worden via hulpkostenplaatsen aan activiteiten toegerekend.

Toerekening van loonkosten vindt plaats aan de hand van de werkstaten per werkne-

mer. Hierop is te zien welke activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel tijd aan deze

activiteiten wordt besteed. Vervolgens worden per activiteit en hulpkostenplaats de

loonkosten bepaald, door de lonen van werknemers aan de betreffende activiteit of

kostenplaats toe te rekenen.
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De indirecte kosten waarvan bekend is door welke activiteit ze worden veroorzaakt,

gaan rechtstreeks naar de desbetreffende activiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld de

afschrijvingskosten en het onderhoud van machines. Aan de hand van de afschrij-

vingsstaten is bepaald hoeveel op de vaste activa is afgeschreven in 1996. De afschrij-

vingskosten van de machines die voor een bepaalde activiteit worden gebruikt, kun-

nen zo rechtstreeks aan de desbetreffende activiteit worden toegerekend. De afschrij-

vingskosten van de vervoermiddelen worden verdeeld naar rato van het aantal kilome-

ters dat ten behoeve van een bepaalde activiteit wordt gereden.

Met betrekking tot de energiekosten, behorende tot de huisvestingskosten, moet het

overgrote deel van deze kosten ten laste komen van de activiteiten die gebruikmaken

van machines. De onderhoudskosten van de snijmachine en de kosten van de teken-

kamer behorende tot de productiekosten, worden rechtstreeks aan de activiteiten snij-

den en engineering toegerekend, omdat deze activiteiten de kosten veroorzaken.

[7] Het bepalen van de kostprijstarieven per uur

De voorgaande stap had tot doel de totale kosten per activiteit te bepalen. Nu deze

kosten bekend zijn, kunnen de kostprijsuurtarieven per activiteit worden berekend.

Om tot een kostprijs per uur per activiteit te komen, worden de totale kosten per acti-

viteit gedeeld door het aantal direct productieve uren per activiteit. Hierbij kan onder-

scheid worden gemaakt tussen normale bezetting en werkelijke bezetting. Alle kosten

tot nu toe zijn berekend op basis van de werkelijke bezetting. Om te komen tot nacal-

culatorische kostprijzen, dient men bij deze stap uit te gaan van de werkelijke bezet-

ting. Wil men voorcalculatorische kostprijzen bepalen, dan dient te worden uitge-

gaan van de normale bezetting. De toegerekende kosten dienen dan echter ook te

worden aangepast aan de kosten bij normale bezetting. Dit kan door het verschil tus-

sen normale en werkelijke bezetting in uren te vermenigvuldigen met de variabele

kosten per uur, en dit te salderen met de werkelijk kosten. Door ons werden beide

methodieken toegepast. Wordt op basis van de werkelijke kosten gerekend, dan wordt

het voor de onderneming inzichtelijk welke productgroepen verantwoordelijk zijn

voor welke bijdrage in het rendement in een bepaald jaar. Berekeningen op basis van

normale bezetting vormen de basis voor de bepaling van voorcalculatorische calcula-

tietarieven alsmede voor het nemen van strategische beslissingen.

[8] De toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten

De toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten geschiedt op basis

van het recept van een product. Op dit recept staat nauwkeurig vermeld welke materi-

alen en welke bewerkingen aan een product worden uitgevoerd. Dit kan zowel voor-

als nacalculatorisch zijn.

Het uitvoeren van de bovenstaande kostprijsanalyse in de machinebouw dient de vol-

gende drie doelen:

[1] Op basis van de voorgaande acht stappen kunnen in bepaalde gevallen niet alleen de
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kostprijzen per product, maar tevens de kostprijzen per productgroep worden bere-

kend. Dit vindt plaats door per productgroep vast te stellen hoeveel tijd per bewer-

king aan de betreffende productgroep is besteed, alsmede het materiaalverbruik per

productgroep vast te stellen. De geautomatiseerde systemen van de onderzochte

bedrijven bieden over het algemeen mogelijkheden om de voorgaande gegevens in

relatief weinig tijd te genereren. Aangezien bij de onderzochte bedrijven eveneens

de omzetten per productgroep bekend zijn, kan per productgroep worden vastgesteld,

wat de bijdrage ervan in het resultaat is. Voorwaarde om kostprijzen per product-

groep te kunnen berekenen is dat de afzet kan worden onderverdeeld in bepaalde

herkenbare groepen, waarbij binnen de groep een ongeveer gelijke verhouding van

verrichte bewerkingen per product bestaat.

De kostprijsanalyse is zowel bij Engine B.V. als bij de andere onderzochte bedrijven

over drie jaren uitgevoerd. Opvallend is dat de relatieve bijdrage van de diverse pro-

ductgroepen aan het resultaat over het algemeen van jaar tot jaar ongeveer gelijk is.

Daarnaast valt op dat de individuele orders per productgroep grosso modo evenwich-

tig bijdragen aan het resultaat per productgroep, behoudens enkele uitzonderingen.

De ondernemingen verklaren dit door de marktomstandigheden in de product/markt-

combinatie waarop een bepaalde productgroep wordt afgezet: in sommige product/

marktcombinaties is de prijsconcurrentie aanzienlijk minder sterk dan in andere.

Daarnaast valt op dat bepaalde (verliesgevende) bewerkingen bij bepaalde product-

groepen aanzienlijk minder voorkomen dan bij andere.

[2] Met de uitgevoerde kostprijsanalyse kan worden vastgesteld wat de vaste en wat de

variabele kosten per bewerking zijn. De indeling in variabele en vaste kosten is geba-

seerd op het wel of niet reageren van de kosten op een wijziging van de bedrijfsdrukte

in een bepaalde periode. Onder de bedrijfsdrukte of bezetting wordt verstaan de mate

waarin gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit. Afhankelijk van het type

bedrijf kan deze bezetting in een bepaalde periode worden uitgedrukt in de productie-

omvang, de omzet, het aantal arbeidsuren of het aantal machine-uren. De bezetting

van de deelnemende metaalbedrijven wordt uitgedrukt in mensuren, omdat de capa-

citeit van de werknemers bepalend is voor de productie. Het aantal mensuren vormt

het knelpunt (de bottleneck) bij de onderzochte metaalbedrijven en niet het aantal

machine-uren. De machines zijn bij alle onderzochte metaalbedrijven onderbezet.

Binnen bepaalde grenzen bestaat er een lineair verband tussen de hoogte van de kost-

prijsuurtarieven per activiteit en de bezetting ervan, omdat de variabele kosten recht-

streeks variëren met de productieomvang.

Het bepalen van de vaste en variabele kosten per activiteit geschiedt door de kosten-

soorten naar vast en variabel in te delen en vervolgens de toerekeningen naar kosten-

plaatsen te volgen. Indien bekend is wat de vaste en wat de variabele kosten per bewer-

king zijn, dan kan tevens worden vastgesteld hoe de kostprijs per bewerking verandert

indien er meer van de desbetreffende bewerkingen zouden worden uitgevoerd. Indien
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bij een bepaalde bewerking sprake is van onderbezetting en de variabele kosten van de

betreffende bewerking laag zijn, kan de onderneming overwegen werkzaamheden

aan te trekken waaraan veel eenheden van de onderbezette bewerking moeten worden

besteed. Eventueel kan zij hierbij het in rekening te brengen tarief voor de desbetref-

fende bewerking verlagen.

[3] Met behulp van de kostprijsanalyse kunnen ‘if-then’-analyses worden uitgevoerd waar-

bij de gevolgen van de respectievelijke kostprijzen bij wijzigingen in het assortiment

worden bepaald.

De bijdragen in het resultaat per productgroep, de ‘if-then’-analyses en het inzicht in

vaste en variabele kosten per bewerking geven informatie bij het nemen van assorti-

mentsbeslissingen, alsmede bij het bepalen van strategische verkoopprijzen.

Naast strategische doelen heeft de genoemde kostprijsberekening nog een operationeel

doel. De berekende kostprijzen per bewerking kunnen voor toekomstige perioden gel-

den als voorcalculatorische kostprijs. Vervolgens kan op basis hiervan de verkoopprijs

worden bepaald. Doordat per machine eveneens de vaste en variabele kosten kunnen

worden vastgesteld, kan de berekende kostprijs tevens een hulpmiddel zijn bij het bepalen

van eventuele kortingen ten tijde van onderbezetting.

7.3.2.2 Conclusies uit de kostprijsanalyse voor Engine B.V.
Op basis van de bij Engine B.V. uitgevoerde kostprijsanalyse kunnen de volgende conclu-

sies worden getrokken:

1 De onderbezetting op de afdeling Verfspuiten leidt tot een hoge kostprijs per uur € 55,66.

De activiteit verfspuiten wordt aan afnemers doorberekend tegen € 36,36 per uur. Het uit-

besteden van deze activiteit dient daarom te worden overwogen.

2 De hoogste resultaten per uur worden behaald op de volgende werkzaamheden: mon-

teren, bankwerk en engineering. Op de activiteiten verspanen en plaatwerk wordt

noch winst noch verlies gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat producten waarin relatief

veel van de activiteiten monteren, bankwerk en engineering plaatsvindt, een hoge bij-

drage leveren aan het resultaat.

3 Tot nu toe wordt door Engine B.V. voor alle bewerkingen uitgegaan van dezelfde kost-

prijs. Dit leidt tot verkeerde calculaties. In bepaalde gevallen worden zelfs verliesgevende

opdrachten aangenomen. De verliesgevende opdrachten betreffen vooral opdrachten,

waarin weinig materiaal wordt verwerkt of waarbij het materiaal door de opdrachtgever

wordt aangeleverd. Dit komt doordat Engine B.V. in dat geval (vrijwel) geen winst op

materialen behaalt.

4 Een hogere bezetting van de afdelingen verspanen en plaatwerk zou de kostprijs ervan

sterk doen dalen. De verkoopafdeling dient daarom extra aandacht aan deze orders te

besteden. Ze dient op de markt af te tasten of een prijsverlaging van deze werkzaam-

heden tot zodanig veel extra werk leidt, dat deze prijsverlaging overgecompenseerd

wordt door de kostprijsverlaging van de bewerking die daardoor ontstaat.
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5 De markt voor hekwerken en roosters wordt gekenmerkt door een sterke prijscon-

currentie. Om ondanks de lage verkoopprijzen toch een positief rendement op deze

producten te kunnen behalen, dient de kostprijs eveneens laag te zijn. Hierbij speelt

de schaal waarop kan worden geproduceerd een grote rol. Engine B.V. zal zich moeten

beraden over de vraag of zij ook in de toekomst hekwerken en roosters in haar assorti-

ment op wil nemen. In dat geval zal de productie binnen enkele jaren moeten worden

verdubbeld om ook in de toekomst tegen concurrerende prijzen hekwerken en roos-

ters te kunnen aanbieden.

7.3.3 Distinctive competitive factors in de machinebouw
De KSF waarop de door ons onderzochte ondernemingen zich alle vijf willen onderschei-

den ten opzichte van de concurrenten, is het voldoen aan specifieke klanteisen tegen een

gunstige kostprijs. Hierdoor wordt dit voor deze ondernemingen behalve een KSF tevens

een DCF. Bij de DCF, ‘het voldoen aan specifieke klanteisen tegen een gunstige kostprijs’,

spelen met name de afdelingen enginereering, calculatie en werkvoorbereiding een

belangrijke rol. De onderneming kan deze processen bewaken door aandacht te schenken

aan onder meer de volgende punten:

Engineering:

• het aantal contacten met de opdrachtgever per project;

• het aantal bezoeken bij de opdrachtgever per project;

• het aantal tekeningen/ontwerpen per project;

• de toegevoegde waarde per FTE op de afdeling engineering;

• gemiddeld aantal mandagen engineering per project;

• het aantal wijzigingen van het ontwerp nadat met de productie van een bepaalde

machine is gestart.

Offerte/Calculatie:

• de kosten van calculatie per project (eventueel verminderd met de ontvangen calcula-

tievergoedingen);

• het aantal calculaties per project

• het aantal projecten waarbij de calculatie niet haalbaar is gebleken

• gemiddelde toegevoegde waarde per uur, gesplitst naar productie en engineering, die

op een bepaald project kan worden gerealiseerd

Werkvoorbereiding/projectbegeleiding:

• aantal uren werkvoorbereiding per project als percentage van het totaal aantal gecalcu-

leerde productie-uren;

• het aantal stand-opnames per project, per werksoort of per hoeveelheid productie-uren.

Verder zijn van belang:

• de stand van de orderportefeuille, in geld en in dagen gemeten;

• de voorraad onderhanden werk, verminderd met eventueel hierop ontvangen deelbe-

talingen;
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• het personeelsverloop;

• het percentage ziekteverzuim;

• de omzet per opdrachtgever;

• de verkoopkosten per order;

• bezetting van het materieel;

• doorlooptijd van projecten en de omloopsnelheid van de voorraden;

• financiële kengetallen, zoals de gemiddelde debiteurentermijn, personeelskosten per

medewerker e.d.

Na oplevering van de machines zijn nog relevant:

• het aantal herstelpunten na oplevering;

• het aantal klachten;

• het aantal garantiegevallen;

• de verhouding tussen het werkelijke en het begrote aantal montage-uren. Soms

geschiedt montage op regiebasis. In dat geval wordt er over deze uren geen calculatie-

risico gelopen. In de meeste gevallen is er echter ook dan een indicatie van het aantal

montage-uren aan de klant afgegeven. De leverancier kan hier dan niet zonder meer

sterk van afwijken.

Bij Engine B.V. gelden behalve de KSF’en die gelden voor de machinebouw ook specifieke

KSF’en voor de hekwerken en roosters. De producten zijn gestandaardiseerd en prijs-

vergelijking door afnemers is eenvoudig. De fabrikant voegt weinig waarde toe in de

vorm van kennis. Aangezien de prijs de belangrijkste KSF is, dient een fabrikant die de

markt van hekwerken en roosters succesvol wil bedienen, te beschikken over een aantal

DCF’en die goedkope productie ten opzichte van de concurrenten mogelijk maakt.

De volgende DCF’en zijn daarbij van belang:

1 Productie dient plaats te vinden in partijen van voldoende grote omvang. Hierdoor

kunnen schaalvoordelen worden behaald op het gebied van instel- en omsteltijden

van bijvoorbeeld las- robots alsmede op het gebied van de inkoop van materialen.

2 Het produceren van grote partijen levert enerzijds schaalvoordelen op, maar brengt

anderzijds voorraadkosten met zich mee. De onderneming dient daarom een opti-

mum te vinden tussen de beide kosten voor- en nadelen.

3 De verhouding direct/indirect personeel en het aantal productieve uren van direct

personeel. De factoren beïnvloeden de kostprijs wezenlijk.

4 De bezetting van de belangrijkste machines, waaronder lasrobots.

7.4 De toepassing van het resultatenvolgsysteem in de machine-industrie
Bij de kostprijsanalyse hebben wij de diverse kostprijzen per bewerking berekend. Deze

kosten zijn mede afhankelijk van de bezetting: omdat een gedeelte van de kosten van

een bewerking vast is leidt een hogere bezetting (tot op zekere hoogte) tot een lagere kost-

prijs.
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De kostprijsanalyse kan ondersteunen bij het bepalen van de doelstellingen met betrek-

king tot het assortiment en de af te zetten hoeveelheden. Het formuleren van deze doel-

stellingen verloopt identiek aan de wijze die in het vorige hoofdstuk bij Feed B.V. werd

beschreven. Deze doelstellingen worden vervolgens financieel vertaald in de vorm van een

begroting.

Op basis van het aantal directe uren en de begrote kosten en omzetten kan een kostprijs

en omzet per direct uur worden bepaald. Deze kostprijs is een gemiddelde, want, zoals

uit de kostprijsanalyse is gebleken, zijn de kosten in werkelijkheid afhankelijk van de

aard van de bewerking. Bij de toepassing van het resultatenvolgsysteem brengen wij de

(gedifferentieerde) begrote opbrengsten en kosten echter terug tot de gemiddelde kos-

ten en opbrengsten per direct uur.

Eén van de doelen van het RVS is te volgen of dit gemiddelde wekelijks wordt behaald. Is

dat niet het geval, dan is een nadere analyse noodzakelijk. De reden om met gemiddelde

kosten en opbrengsten te werken, is het gemak dat dat met zich meebrengt. En juist dat

gemak is belangrijk bij de interne rapportage in het MKB. Op de volgende pagina is een

afbeelding van de standaardweekstaat voor toepassing in de machine-industrie weergege-

ven. We lichten de onderdelen van de weekstaat achtereenvolgens toe.
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Afbeelding 24  De weekstaat

Vobe BV Tel: 0478-584333 Jaar x, week: y
Noorderhof 8 Fax: 0478-584624 WBD: 5
5804 BV Venray 901635 WBD CUM: 58

Resultaat Productieve uren Week Cumulatief Begroot

Toegevoegde waarde 503778 Aantal personen 30,00 28,32 31,00
Correctie uren 0
Af: kosten 481710 Aanwezige uren 1200 13140 13050
Resultaat cumulatief 22068 Ziek 15 570 653
Resultaat deze week 5783 Verlof 10 216 172

Overuren 12 252 290
Resultaat per uur 1.9 Inleenuren 0 0 0 
Toegevoegde waarde per uur 41.7 Indirecte uren 17 525 580
Inkopen deze week 1250 Directe uren 1170 12081 11935
Gefactureerd deze week 26750

Uren per dag 234 208 206

Ziektepercentage 1.3 4.3 5.0

Kosten Week Cumulatief Begroot 
Per uur Totaal Per uur Totaal per uur

Direct loon 14.8 17258 14.8 17819 514.8
Kosten inleenuren 0.0 0 0.0 0 0.0
Kosten indirect loon 0.2 251 0.7 7744 0.7
Salarissen 6.7 7863 7.6 91205 7.6
Totale loonkosten 21.7 25371 23.0 277144 23.0
Overige kosten 12.5 14588 14.0 169215 14.0
Afschrijvingen 2.6 3048 3.0 35351 2.9
Ondernemersloon 0.0 0 0.0 0 0.0
Totale kosten 36.8 43007 39.9 481710 39.9

Onderhanden werk Omzet berekening Voorraad

Saldo primo 23750 Te factureren primo 25057 Beginvoorraad 44000
Uren 302025 Uren 503778 Ink. t/m vorige week 56250
Correctie uren 0 Correctie uren 0 Inkopen deze week 1250
Materialen 55976 Materialen 55976 Af: verbruik 55976
Correctie materialen -16422 Correctie materialen -16422 Correctie materialen -16422
Af: gefactureerd 288984 Te factureren 568389 Eindvoorraad 61946 
Vooruitgefact. 0 Af: gefactureerd 461000
Saldo ultimo 76345 Saldo ultimo 107389

Liquide middelen 1 januari Deze week Investeringen/ Cumulatief Begroot
Aflossingen

Bank -202800 -193300 Investeringen 0 0
Kas 0 375 Aflossingen 25375 101500
Crediteuren 160250 144000
Debiteuren 423950 406250
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Toelichting bij het resultatenvolgsysteem
De weekstaat in de machinebouw bevat de volgende zes gegevens:

1 resultaat;

2 productieve uren;

3 kosten;

4 onderhanden werk;

5 omzetberekening;

6 voorraad.

Daarnaast bevat de weekstaat een aantal gegevens die specifiek zijn voor het bedrijf, waar-

voor de weekstaat wordt opgesteld. Deze gegevens bevatten onder andere informatie over

de Distinctive Competitive factors van de onderneming.

De niet bedrijfsspecifieke onderdelen worden hier punt voor punt toegelicht.

[1] Resultaat

Hier wordt het resultaat van deze week en het resultaat cumulatief (van het lopende

jaar tot en met deze week) weergegeven. De berekening komt tot stand door de toege-

voegde waarde te nemen, en hiervan de kosten af te trekken. Indien afwijkingen

gaan ontstaan tussen het begrote uurtarief en het werkelijk gerealiseerde uurtarief,

dan zal op deze toegevoegde waarde een correctie worden doorgevoerd.

[2] Productieve uren

Het is relevant om steeds inzicht te houden in het aantal productieve uren dat wordt

gerealiseerd. Daartoe dient deze rubriek. Er wordt aangegeven hoe het aantal directe

uren totstandgekomen is. Dit kan van week tot week verschillend zijn door bijvoor-

beeld ziekte en overuren. Het aantal directe uren per dag en het ziektepercentage

worden per week, cumulatief en volgens begroting (cumulatief) weergegeven. Indien

het aantal directe uren per dag significant lager is dan begroot, zal dit een negatieve

invloed op de kosten per uur tot gevolg hebben.

[3] Kosten

Bij de kosten wordt onderscheid gemaakt in loonkosten, overige kosten, afschrijvin-

gen en eventueel een gewaardeerd ondernemersloon.

Het loon wordt gesplitst in vier onderdelen: de kosten van directe uren, de kosten

van indirecte uren (dit zijn uren van direct personeel, die in een bepaalde week min of

meer toevallig indirecte uren verrichten, bijvoorbeeld reisuren van en naar een project,

of opruimen. De post salarissen betreft de mensen die volledig indirect zijn en die dus

in principe geen werkboekjes inleveren (administrateur e.d.).
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De overige kosten bevatten alle kosten behalve de kosten die in deze staat apart wor-

den vermeld, dus inclusief rente. Het ondernemersloon kan worden gehanteerd

indien de ondernemer niet op de loonlijst staat. Op deze wijze wordt een reëel beeld

gegeven van het bedrijfseconomische resultaat.

Kosten worden in totaal en tevens op basis van het aantal directe uren weergegeven.

Hierdoor wordt het verband zichtbaar tussen het aantal directe/indirecte uren en de

kosten die een onderneming gemiddeld per uur heeft. Deze kosten dienen uit de toe-

gevoegde waarde te worden opgebracht. De toegevoegde waarde (per uur) is de gemid-

delde toegevoegde waarde die in haar totaliteit wordt gerealiseerd. Deze kan zijn opge-

bouwd uit winst op materialen, mensuren en eventuele commerciële winsten.

[4] Onderhanden werk

Het onderhanden werk geeft de stand van het onderhanden werk aan tegen kostprijs.

[5] Omzetberekening

Hier wordt de theoretische omzet berekend . Hiervan wordt afgetrokken dat wat

werkelijk tot en met een bepaalde week gefactureerd is . Wat er overblijft is de

stand, die voor de bestaande werken nog gefactureerd zou moeten kunnen worden .

Indien dit bedrag niet meer kan worden gefactureerd, leidt dat tot een correctie. Dit

kan worden veroorzaakt door een ander materiaalverbruik als begroot, door calculatie-

verschillen, prijsverschillen of efficiencyverschillen. De ondernemer dient dit na te

gaan. Verschillen in materiaalverbruik ontstaan indien de theoretische eindvoor-

raad af gaat wijken van de werkelijke eindvoorraad.

[6] Voorraad

Hier wordt de theoretische eindvoorraad berekend. Afhankelijk van de administratie,

wordt hier met een voorraadadministratie of met een vast percentage materiaalverbruik

van de omzet gerekend. Indien de theoretische eindvoorraad gaat afwijken van de wer-

kelijke voorraad, houdt dat in dat het materiaalverbruik anders ligt dan begroot. Indien dit

percentage lager ligt dan gebruikelijk, zal minder winst op materialen worden behaald en

zal de toegevoegde waarde dus onder druk kunnen komen te staan. Een dergelijke af-

wijking van het materiaalverbruik ten opzichte van de begroting wordt onder ‘correctie

materialen’ weergegeven. 

Eventueel kunnen op de weekstaat nog andere rubrieken voorkomen, bijvoorbeeld liquide

middelen, investeringen en aflossingen. Bij liquide middelen wordt de stand per 1 januari

en de stand per einde van de desbetreffende week weergegeven. Bij investeringen/aflos-

singen worden de begrote investeringen/aflossingen per jaar weergegeven, alsmede de

werkelijke investeringen en aflossingen tot en met de desbetreffende week.

Daarnaast kunnen op de weekstaat gegevens worden vermeld met betrekking tot de

KSF’en, de DCF’en en eventuele andere financiële en niet-financiële indicatoren (zie
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paragraaf 7.3.3). Als voorbeeld noemen we de volgende:

1 Productie dient plaats te vinden in partijen van voldoende grote omvang. Hierdoor

kunnen schaalvoordelen worden behaald op het gebied van instel- en omsteltijden

van bijvoorbeeld las- robots alsmede op het gebied van de inkoop van materialen. De

instel- en omsteltijden worden daarom opgenomen op de interne rapportage. (In de

mengvoederindustrie werd de gemiddelde batchgrootte opgenomen op de interne rap-

portage. De reden hiervoor is dat in de mengvoederindustrie de batchgrootte eenvou-

diger kan worden bepaald dan de instel- en omsteltijden, en dat in de machine-indus-

trie de instel- en omsteltijden eenvoudiger kunnen worden bepaald dan de gemid-

delde seriegrootte.)

2 Het produceren van grote partijen levert enerzijds schaalvoordelen op, maar brengt

anderzijds voorraadkosten met zich mee. De onderneming dient daarom een opti-

mum te vinden tussen de beide kosten voor- en nadelen. De voorraadhoogte wordt

daarom wekelijks gevolgd.

3 De verhouding direct/indirect personeel en het aantal productieve uren van direct perso-

neel. Deze factoren worden in de weekstaat opgenomen in rubriek ‘productieve uren’.

4 De bezetting van de belangrijkste machines, waaronder lasrobots.

De weergave en normering daarvan verloopt identiek aan de case die wij in de mengvoe-

derindustrie beschreven. Wij gaan er daarom hier niet verder op in.

7.5 Vergelijking van de toepassing van het MKS in de machinebouw en 
in de mengvoederindustrie

Om de machinebouw en de mengvoederindustrie onderling te kunnen vergelijken, noe-

men we hier nog eens de belangrijkste kenmerken van beide branches.

De mengvoederindustrie betreft een volwassen markt, die wordt gekenmerkt door stan-

daardisatie van de dienstverlening. Door middel van specifieke voeders en een breed assor-

timent proberen producenten aan de individuele wensen van afnemers te voldoen, maar

concurrenten onderscheiden zich op dit punt niet van elkaar. Specialisatie en voldoen aan

specifieke wensen is standaard. De markt is relatief transparant en het aantal aanbieders is

groot. Er is sprake van een kapitaalintensieve procesindustrie, waarbij de totale bezetting

van de fabriek een grote invloed heeft op de te behalen resultaten. Het product doorloopt

achtereenvolgens een aantal fasen in het productieproces. Dit proces is in principe voor alle

producten gelijk, hoewel sommige producten bepaalde fasen niet doorlopen. (Zo vindt bij

aflevering in meelvorm het persen niet plaats.) Het verschil tussen de diverse eindproduc-

ten is met name het gevolg van het verschil in grondstofreceptuur.

In de machinebouw is een hoge mate van specialisatie te onderkennen. Deze specialisatie

is met name het gevolg van de specifieke kennis en knowhow van de engineering en de

verkoopafdeling van de machinefabrieken. De werkzaamheden die aan het fysieke pro-

duct worden verricht zijn bij de door ons onderzochte bedrijven vergelijkbaar (enginee-

ring, verspanen, bankwerk etc).
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Tabel 44  Processen machinebouw versus mengvoederindustrie

Machinebouw

Inkoop

• Zelf doen of uitbesteden is een thema met

zowel strategische als operationele 

relevantie. Uitbesteding betreft vrijwel 

uitsluitend halffabrikaten.

• Ingaande logistiek wordt door de grond-

stofleverancier verzorgd.

• Inkoop vindt plaats in eigen beheer.

• Bij de leverancierskeuze spelen kwaliteit,

prijs en leverbetrouwbaarheid een rol.

• De omloopsnelheid van de voorraden ver-

schilt sterk van bedrijf tot bedrijf 

(1 tot 6 maanden). Inkoopbeleid is hierbij

zeer relevant.

• Grondstofprijzen fluctueren enigszins in

de tijd. Prijsverschillen tussen leveranciers

kunnen aanzienlijk zijn.

• De inkoopwaarde van de materialen

bedraagt (afhankelijk van de hoeveelheid

uitbesteed werk) circa 40% van de omzet.

Administratie

• Per project wordt een voor- en een 

nacalculatie gemaakt. Hierin worden de

diverse werksoorten afzonderlijke opgeno-

men. Afstemming van voor- en nacalcula-

tie vindt plaats per project per werksoort.

• Het belangrijkste element in de calculatie

wordt gevormd door de uren van de 

engineering afdeling.

Mengvoederindustrie

• Uitbesteding bij derden komt voor, maar

slechts in beperkte mate. In het geval dat

wordt uitbesteed, wordt het totale product

door derden vervaardigd.

• Ingaande logistiek vindt plaats door de

grondstofleverancier, door derden en door

de mengvoederfabrikant zelf. Ingaand

transport geschiedt per as of per schip.

• Inkoop vindt plaats in eigen beheer of door

een inkoopcombinatie. Een groot deel van

de inkopen vindt plaats op de termijnmarkt.

Dit doet men om organisatorische redenen,

om verzekerd te zijn van levering en in ver-

band met verwachte prijsfluctuaties.

• Bij de leverancierskeuze zijn voornamelijk

de beschikbaarheid van de grondstoffen en

de leveringscondities van belang.

• De omloopsnelheid van de voorraden

bedraagt circa 10 dagen tot twee weken.

• Grondstofprijzen fluctueren sterk.

Prijsverschillen tussen leveranciers zijn

zeer gering.

• De inkoopwaarde van de grondstof

bedraagt (afhankelijk van het absolute

prijspeil) circa 83% van de omzet.

• Voorcalculatie geschiedt voornamelijk

door bepaling van de receptuur met het

daaraan verbonden grondstofverbruik

tegen dagprijzen. Hierop wordt een stan-

daardtoeslag berekend ter dekking van alle

overige kosten. Nacalculatie vindt perio-

diek plaats per productsoort (cumulatief).

• Het belangrijkste element in de calculatie

wordt gevormd door de grondstoffen.
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Tabel 44  Vervolg

Machinebouw

Verkoop/Marketing

• Het product betreft een investeringsgoed,

dat in principe eenmalig wordt aangekocht

voor langere tijd.

• De verkoopprijs komt voornamelijk tot

stand op basis van voorcalculatie. 

Deze   voorcalculatie bestaat voornamelijk

uit kosten van materialen, arbeidskosten

en kosten van werk door derden.

• Bepaling van het ontwerp geschiedt in 

veelvuldige samenspraak met de afnemer.

Na aflevering verricht de leverancier in veel

gevallen de montage en eventueel onder-

houd.

• In principe zijn slechts één of enkele lever-

anciers in staat hetzelfde product te leveren.

• Levering geschiedt in principe mondiaal.

Productie

• De productie betreft stukproductie of 

productie in kleine series.

• De productie is arbeidsintensief.

• De productieafdeling kan in principe

diverse machines en tevens eventuele

andere metaalproducten produceren, mits

de daarvoor benodigde kennis aanwezig is.

• Gelijktijdig kunnen diverse bewerkingen

ten behoeve van een bepaald eindproduct

worden uitgevoerd. Productieplanning en

werkvoorbereiding spelen een essentiële

rol bij de bewaking van de doelmatigheid.

Mengvoederindustrie

• Het product betreft een verbruiksgoed. 

Er is sprake van een langdurige intensieve

relatie met afnemers.

• De verkoopprijs van grote ondernemingen

komt tot stand door de waarde van de

grondstoffen te vermeerderen en een 

toeslag ter dekking van winst en kosten.

Middelgrote en kleine ondernemingen 

volgen in hoofdlijnen de prijsstelling van

de grote ondernemingen.

• De receptuur van het vervaardigde product

is toegespitst op de specifieke behoefte

van de klant. Afhankelijk van het kennis-

niveau en de wensen van de klant vindt

hierover overleg en afstemming plaats.

• In principe is een groot aantal leveranciers

in staat het product te leveren.

• Levering geschiedt in een beperkte regio in

verband met de transportkosten. 

Door  schaalvergroting van afnemers

neemt de afstand tot afnemers waarbij nog

rendabel kan worden afgeleverd, echter

steeds verder toe.

• De productie betreft procesproductie.

• De productie is kapitaalintensief.

• De aanwezige machines kunnen in prin-

cipe voor diverse diergroepen voeders 

produceren, mits de daarvoor benodigde

nutritionele kennis en grondstoffen 

aanwezig zijn.

• Producten doorlopen de productieproces-

sen altijd in dezelfde volgorde. Eventueel

worden bepaalde onderdelen van het 

productieproces overgeslagen. Na ingifte

in het productieproces wordt het verdere

traject automatisch uitgevoerd.

Productieplanning houdt in planning van

ingiften.
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Tabel 44  Vervolg

Machinebouw

Beleid

• De belangrijkste beleidsvragen betreffen

prijsstelling, de product/marktcombinaties

die men wenst te bedienen, verkoopbeleid

en inkopen/uitbesteden van halffabrikaten.

Organisatie/Personeel

• De organisatie dient zich te richten op

doelmatigheid van de urenbesteding 

(met name productie), minimalisering van

de voorraden en een hoge kwaliteit van de

verkoop- en engineeringafdeling.

• De verhouding indirect/direct personeel is

ongeveer 1:3. Onder direct personeel wordt

verstaan: engineers en productiemede-

werkers.

• HBO-/WO-personeel bevindt zich met

name bij de afdelingshoofden, de engineers

en verkoop. Administratief personeel heeft

voornamelijk een MBO-opleiding en pro-

ductiepersoneel een LBO-/MBO-opleiding.

Onderzoek & Ontwikkeling

• Onderzoek en ontwikkeling vindt voorna-

melijk plaats in het kader van specifieke

projecten. De kosten hiervan kunnen in

principe direct aan afnemers worden door-

berekend.

Financiën

• Het grootste financiële risico wordt

gevormd door (de calculaties van) engin-

eering. Soms blijkt men zich totaal te verre-

kenen bij het ontwikkelen van een product,

of blijkt dat men überhaupt niet in staat is

een product de produceren. Daarnaast

vormt de garantieverplichting een risico.

• Het productieproces is arbeidsintensief.

• Het rendement van de productie wordt met

name bepaald door een gunstige verhou-

ding directe/indirecte medewerkers, als-

mede de doelmatigheid van de directe uren.

Mengvoederindustrie

• De belangrijkste beleidsvragen zijn: 

specialisatie en/of differentiatie, aankoop

van afzet of eventuele verkoop van de

onderneming.

• De organisatie dient zich voornamelijk te

richten op een goede bezetting van de

fabriek, alsmede op een goed inkoopbeleid.

• De verhouding indirect/direct personeel is

ongeveer 1:1. Tot het direct personeel

behoren de nutritionist, de operators 

(productie) en de chauffeurs.

• HBO-/WO-personeel bevindt zich met

name bij de afdelingshoofden, de nutritio-

nisten en de verkoopafdeling. Het admini-

stratief personeel heeft voornamelijk een

MBO-achtergrond. LBO-/MBO-personeel

bevindt zich met name op de afdelingen

productie en transport.

• Nieuwe ontwikkelingen worden met name

door enkele grote mengvoederfabrikanten

in gang gezet, waarna de kleinere fabrikan-

ten deze ontwikkelingen volgen. De ont-

wikkelingskosten zijn indirecte kosten.

• Het grootste financiële risico wordt

gevormd door de inkoop van grondstoffen.

Onjuiste inkoopbeslissingen kunnen lei-

den tot grote verliezen.

• Het productieproces is kapitaalintensief

• Het rendement van de productie wordt

met name bepaald door de bezetting van

de productiecapaciteit. Het aantal te pro-

duceren tonnen per uur is afhankelijk van

de vraag, de gemiddelde ordergrootte, en

het aantal omstellingen dat noodzakelijk is

(productsoorten).



Mede aan de hand van tabel 44 geven we enkele verschillen aan tussen de toepassing

van het MKS in de metaal en de toepassing ervan in de mengvoederindustrie.

[1] De product/markt matrix is voor vrijwel alle mengvoederbedrijven identiek.

Onderlinge verschillen hebben voornamelijk te maken met het afzetgebied, maar niet

met het soort producten, het productieproces en de afnemers. (Hierop bestaan enkele

kleine uitzonderingen. De mengvoederindustrie kent bedrijven die zich op bepaalde

niches richten, zoals pet-food en speciale paardenvoeders.) De product/markt matrices

in de machinebouw daarentegen zijn specifiek per bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat

het in de machinebouw niet mogelijk is te volstaan met één externe analyse en de

bijbehorende afleiding van KSF’en. De externe analyse en de afleiding van de KSF’en

kunnen niet plaatsvinden in het kader van de bedrijfsvergelijking, maar dit deel van de

diagnose moet individueel per bedrijf worden uitgevoerd.

[2] De kostprijsanalyse uit het MKS waarbij elementen van zowel de kostenplaatsenme-

thode als de ABC-methode worden gebruikt, levert andere informatie op bij toepas-

sing in de machinebouw dan bij toepassing in de mengvoederindustrie. De tabel op de

volgende pagina geeft deze verschillen weer.
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[3] De mengvoederindustrie is een krimpende bedrijfstak. De markt is transparant. De

belangrijkste behoeften van afnemers zijn door de aanbieders geïdentificeerd en wor-

den vervuld. Grote aanbieders voeren regelmatig marktonderzoek uit om eventuele

nieuwe KSF’en direct te kunnen analyseren en hierop in te spelen. Kleine en middel-

grote aanbieders volgen deze ontwikkelingen op de voet. Het is daarom moeilijk voor

een mengvoederbedrijf om zich op de markt te onderscheiden. Hetzelfde geldt voor

de distinctive competitive factors.
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Tabel 45  Kostprijsanalyse in de machinebouw vs. mengvoederindustrie

Machinebouw

Operationeel

• De kostprijsanalyse levert kostprijzen per

activiteit (engineering, verspanen, bank-

werk etc.).

• De kostprijzen per activiteit kunnen wor-

den gehanteerd bij het maken van voor-

calculaties.

Strategisch

• Per activiteit kan een elasticiteitsanalyse

worden gemaakt. Indien een bepaalde acti-

viteit onderbezet is, kan worden beoor-

deeld wat de verandering van de  kosten

van de betreffende activiteit is bij een

andere bezetting. Eventueel kan het mana-

gement proberen orders aan te   trekken

waarbij bepaalde specifieke activiteiten

beter worden benut.

• Bij sommige bedrijven worden de geprodu-

ceerde machines ingedeeld in productgroe-

pen. Door de individuele dekkingsbijdragen

van de machines uit een bepaalde product-

groep te sommeren, kan een bijdrageana-

lyse per productgroep worden opgesteld

(Dit is niet bij elk bedrijf een mogelijkheid.

E.e.a. is afhankelijk van de mate van detail-

lering van de financiële administratie).

Mengvoederindustrie

• De kostprijsanalyse levert kostprijzen per

productieactiviteit (persen, malen etc.) in

combinatie met een bepaalde product-

groep (b.v. per ton is het persen van big-

genkorrels duurder dan het persen van

afmestkorrels).

• Gemakshalve bestaat de voorcalculatie uit-

sluitend uit een calculatie van de  waarde

van de grondstoffen. Hierop wordt een

standaardopslag ter dekking van alle kos-

ten en winst genomen.

• Per productgroep ontstaat inzicht in de

kosten en bijdragen in het resultaat. Deze

informatie levert een bijdrage bij het

nemen van assortimentsbeslissingen.

• De gevolgen van een verandering van

batchgrootte op het resultaat kan worden

beoordeeld.



In de machinebouw is dat niet zo. De markt is minder transparant en producten van

twee verschillende aanbieders zijn nooit volledig identiek. Het opsporen van speci-

fieke klantbehoeften om daar vervolgens op in te kunnen spelen, biedt meer mogelijk-

heden dan in de mengvoederindustrie, omdat dergelijke exercities daar voortdurend

door diverse aanbieders worden uitgevoerd.

[4] Indien de onderneming besluit bepaalde kengetallen te hanteren bij het besturen van

de onderneming, dan dienen deze te worden genormeerd. Bij het vaststellen van nor-

men kunnen diverse uitgangspunten worden gehanteerd, zoals:

1 Ervaringcijfers;

2 Theoretische berekeningen (uitgaande van zero-base budgettering)

3 Waarden van kengetallen, zoals deze bij concurrenten gelden.

Aangezien de mengvoederindustrie een branche is waarbij de markten en produc-

ten van de diverse aanbieders onderling vergelijkbaar zijn, bieden bedrijfsvergelij-

kende gegevens een belangrijk houvast bij het bepalen van normen.

In de machinebouw is dat in mindere mate het geval. Normen moeten daar voorna-

melijk worden bepaald op basis van gegevens over de eigen, interne processen.

Ervaringscijfers en theoretische berekeningen spelen daarbij een belangrijke rol.

[5] In de mengvoederindustrie is het relatief eenvoudig normen voor het te behalen ren-

dement te ontwikkelen. Voor de marge per ton, de kosten per ton (afhankelijk van

de bedrijfsgrootte) en het resultaat per ton zijn nauwkeurige normen aan te leggen. In

de machinebouw is dat moeilijker, omdat de te behalen toegevoegde waarde per uur

van product/marktcombinatie tot product/marktcombinatie sterk kan verschillen.

Omdat in de machinebouw producten gezien hun aard dikwijls van product(groep) tot

product(groep) een andere verhouding van tijdsbesteding per werksoort vragen, zijn

ook algemene normen voor de kostenstructuur moeilijk te geven.

De gevolgen van het bovenstaande komen met name tot uitdrukking bij de uitvoering

van de volgende stappen van het MKS:

1 de kostprijsanalyse;

2 het resultatenvolgsysteem.

We bespreken deze verschillen achtereenvolgens.

[1] De kostprijsanalyse

In de mengvoederindustrie worden kosten toegerekend aan hoofdkostenplaatsen. De

hoofdkostenplaatsen worden zodanig gekozen, dat volumeafhankelijke, batchafhanke-

lijke en productafhankelijke kosten van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Aangezien van elke productgroep het volume bekend is, alsmede het aantal batches

dat in de betreffende productgroep wordt geproduceerd, kan op basis van deze gege-

vens het resultaat per productgroep worden bepaald.
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Het doel van deze kostprijsanalyse is:

1 vaststellen welke productgroep voor welk deel van het resultaat afhankelijk is;

2 vaststellen hoe resultaten veranderen als gevolg van assortimentswijzigingen en/of

wijzigingen in de gemiddelde grootte van een batch;

3 productiekosten bij verschillende batch-groottes kunnen bepalen om hiermee bij

orderaanname en prijsstelling rekening te kunnen houden;

4 per eindprodukt kostprijzen kunnen vergelijken met die van concurrenten (bedrijfs-

vergelijking).

In de machine-industrie worden kosten zoveel mogelijk toegerekend aan bewerkin-

gen. Onder bewerkingen verstaan we in dit geval de werkzaamheden die direct ten

behoeve van een product worden verricht. Door te bepalen welke bewerkingen in

welke hoeveelheid ten behoeve van een product zijn verricht, kan vervolgens de totale

kostprijs van een individueel product worden bepaald.

Het doel van deze kostprijsanalyse is:

1 Het bepalen van de (integrale) kostprijs van een bewerking.

2 Het mede op basis hiervan kunnen vaststellen van het (verkoop)calculatietarief

van deze bewerking.

3 Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen bezetting per bewerking en kostprijs

per bewerking,

4 Het kunnen vergelijken van de kostprijzen per bewerking met die van concurren-

ten (bedrijfsvergelijking) en op basis hiervan beslissingen kunnen nemen over

het zelf doen of uitbesteden van bepaalde bewerkingen.

5 Waar mogelijk: het verkrijgen van inzicht in de winstbijdrage per productgroep.

Dit is alleen zinvol indien producten binnen een productgroep bepaalde overeen-

komsten vertonen, bijvoorbeeld qua verkooptarieven per bewerking of qua ver-

houding van aantallen waarin bewerkingen in een product voorkomen.

[2] Het resultatenvolgsysteem

Het resultatenvolgsysteem in de machinebouw gaat uit van gemiddelde kosten en

opbrengsten per uur, alsmede van een gemiddel materiaalverbruik per uur. Op basis

hiervan wordt de theoretische eindvoorraad berekend, alsmede het bedrag dat nog moet

worden gefactureerd. De ondernemer moet dit bedrag voordurend op de werkelijkheid

afstemmen om te controleren of de gegevens die op de weekstaat worden vermeld, nog

een afspiegeling vormen van de werkelijkheid. Dit is het gevolg van de grote mutaties

onderhanden werken die in de machinebouw kunnen plaatsvinden. In de mengvoeder-

industrie vindt na productie direct aflevering plaats.

Het normeren van kosten en opbrengsten in de machine-industrie is relatief moeilijk,

omdat elke product/marktcombinatie slechts één of hooguit enkele aanbieders kent.

Vergelijking is daardoor niet mogelijk. Normen dienen te worden afgeleid uit bereke-

ningen en uit ervaringscijfers. De weekstaat biedt de mogelijkheid om hierbij (strate-
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gisch) te leren. Doordat acties die het bedrijf onderneemt, direct cijfermatig worden ver-

taald, ontstaat inzicht in acties en de financiële gevolgen ervan. Dit kan het bewust-

zijn van de ondernemer vergroten, waardoor (strategische) acties bewuster kunnen

worden ondernomen.

7.6 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk hebben wij gedeelten van het MKS in de machine-industrie toegepast. De

belangrijkste verschillen tussen de toepassing van het MKS in de machine-industrie en

die in mengvoederindustrie zijn: het vaststellen van KSF’en, de bedrijfsvergelijking, de

kostprijsanalyse en het RVS. Het analyseren van KSF’en in de machine-industrie is rela-

tief moeilijk, omdat het zeer specifieke producten betreft die slechts door weinig bedrijven

worden aangeboden. Eén onderzoek waarbij voor meedere bedrijven de KSF’en worden

vastgesteld, is daarom niet mogelijk. De onderlinge verschillen tussen bedrijven hebben

tevens hun invloed op het uitvoeren van de bedrijfsvergelijking. Om een goede bedrijfs-

vergelijking te kunnen voeren, is clustering van (min of meer) vergelijkbare bedrijven in

de machine-industrie noodzakelijk. De kostprijsanalyse is specifiek doordat elk bedrijf

unieke producten vervaardigt. Berekening van rendementen per productgroep is daar-

door slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het resultatenvolgsysteem dient in de

machine-industrie rekening te kunnen houden met (grote) mutaties onderhanden werk.

Hiervoor is in het RVS een speciale voorziening aangebracht.
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