
E lke softwareleverancier zegt
dat zijn systeem de kosten ver-
laagt en de flexibiliteit, de pro-

ductiviteit, de kwaliteit en de leverbe-
trouwbaarheid verhoogt. Exacte cij-
fers worden echter zelden gegeven.
Toch blijkt het mogelijk de toege-
voegde waarde van automatisering
kwantitatief te bepalen.

Automatisering in de productieom-
geving creëert waarde door kennis,
informatie, communicatie en primai-
re en managementprocessen. Dit
wordt ook de ‘immateriële activa’
genoemd. Deze immateriële activa
leveren een bijdrage aan het verho-
gen van de productiviteit. De hoogte
van deze bijdrage kan worden bere-

kend met het kwantitatieve model
van Kwadraat Company. Dit wordt
stap voor stap uitgelegd aan de hand
van het machineparkinformatiesys-
teem bij een kaasfabriek.

Waarde creëren
Een machineparkinformatiesysteem
is een systeem dat allerlei gegevens
uit het machinepark haalt en deze
actuele en historische gegevens
bewerkt tot rapportages voor het
management en voor personeel op de
werkvloer. De rapportages kunnen
leiden tot directe verbeteringen
(direct door automatisering, zonder

tussenkomst van de mens) en indi-
recte verbeteringen (‘single loop’ of
’double loop’, door informatisering).
Bij single loop wordt de productie
door mensen bijgestuurd aan de
hand van actuele informatie. Bij dou-
ble loop wordt door mensen een ana-
lyse van historische informatie
gebruikt om de productie aan te stu-
ren.

Een informatiesysteem kan de
kwaliteit van informatie (tijdigheid,
betrouwbaarheid, juistheid en volle-
digheid) verhogen en daarmee ook
het kennisniveau van het personeel.
Dit kan leiden tot betere beslissin-
gen. Het resultaat is kostenverla-
ging en productiviteitsverhoging,
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dus waardecreatie voor de onderne-
ming.

Mensen
Het model bepaalt de toegevoegde
waarde van een machineparkinforma-
tiesysteem aan de hand van prestatie-
indicatoren voor de productie (tabel 1).
Voorbeelden zijn snelheid, leverbe-
trouwbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit
en lage kosten. De huidige situatie
(prestaties versus kosten van mensen
en middelen) wordt vervolgens verge-
leken met de geplande situatie. Hier-
voor worden per productiedoel de te
verwachten verbeteringen aangegeven.

Deze verbeteringen worden ingedeeld
per type (direct, indirect ‘single loop’
en indirect ‘double loop’) en vertaald
in een formule voor een ideale situatie.

De formule berekent de kosten van
personeel en materiaal die kunnen
worden bespaard door een verbeterde
organisatie, zoals een betere planning,
sneller ombouwen of minder rework.
De formule gaat uit van een ideale situ-
atie. Per formule wordt een reductie-
factor berekend voor aanpassing aan
de praktijkomstandigheden, omdat
een ideale situatie vaak niet haalbaar is.
Bij de correctie wordt rekening gehou-
den met de kwaliteit van de beschikba-
re informatie, het gebruik van informa-
tie door het personeel en de stuurbaar-

Drs. ing. ing. J.W. de Haas,
Kwadraat Company BV,
Reeuwijk, 0182-308181,
J.W.deHaas@kwadraat.nl,
www.kwadraat.nl.

Automatisering kost geld, maar wat levert het op? Tot

nu toe werd daar zelden in bedragen over gesproken.

Kwadraat Company heeft een model ontworpen om

de opbrengsten van automatisering te kwantificeren.

Het model houdt rekening met de kwaliteit van
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Tabel 1  Verbeteringen ingedeeld naar productiedoelen

Productiedoelen Prestatie-indicatoren Verbeteringen *Type

Snelheid Productiviteit

Capaciteit

Leverbetrouwbaarheid Voorraadbeheersing

Procesvoortgang

Kwaliteit Proceskwaliteit Automatisch instellen 

weeg-units DI

Productkwaliteit Tracebility

Flexibiliteit Omsteltijd Efficiencyverbetering 

(tijd) door eerder 

voorbereidend werk 

te kunnen doen bij 

tijdiger en beter 

informatie. SL

Lage kosten Bezettingsgraad Efficiencyverbetering 

door betere beheers-

baarheid van het 

productieproces. DL

Kostentoekenning

*DI = directe verbetering, SL = single loop verbetering en DL = double loop-verbetering. 

De formule berekent 

de kosten van personeel en materiaal die kunnen

worden bespaard

Op een touch screen kan het personeel het productieproces volgen.
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productieleider) = A 1.146. De ener-
giekosten bedragen A 3 en het ver-
pakkingsmateriaal A 600/8 = A75.
Het totaal bedraagt A 1.146 + A 3 +
A 75 = A 1.224. Door automatisering
zal deze fout in de toekomst niet
meer voorkomen. Ook het wegvallen
van handling en wachttijd op gege-
vens levert besparingen op. De ver-
wachte jaarlijkse verbetering aan
capaciteit bedraagt gemiddeld tien
minuten per instelling. Het aantal
instellingen voor deze lijn per jaar is
12 en het aantal medewerkers
bedraagt zes. Deze besparing
bedraagt: 1/6 uur x 12  x A 714 (6 x
uurtarief  medewerkers) = A 1.428.

De totale jaarlijkse opbrengst van
deze directe verbetering wordt vast-
gesteld op A 1.224+A 1.428 =
A 2.652.

Single loop
De automatisering maakt ook effi-
ciencyverbetering mogelijk. Voorbe-
reidende werkzaamheden kunnen
eerder beginnen omdat de informatie
beter van kwaliteit is en vroeger
wordt aangeleverd. De verbetering
wordt ingeschat op 4%. Het huidige
percentage stilstand door wachten
op ombouw bedraagt 1% van de tota-
le bedrijfstijd van 3.000 uur. De te
verwachten opbrengst van deze
‘single loop-verbetering’ bedraagt:
0,04 x wachttijd op ombouw/totaal-
tijd x uurtarief van 6 FTE bandmede-
werkers: 0,04 x 3.000 x 0,01 x A 714 =
A 856,80.

Double loop
Het totale productieproces kan beter
worden beheerst door minder onge-
plande stilstand. De verbeteringen
kunnen worden gerealiseerd door het
leren van andere gelijksoortige lij-
nen, het analyseren van de belang-
rijkste fouten, het vangen van ideeën
van medewerkers en het aansturen
op minimale stilstandtijd (uitgaande
van een norm). Na analyse van infor-
matie kan een machine die veel fou-
ten veroorzaakt worden aangepast of
vervangen.

heid van het proces. 
Tot slot kunnen met de aangepaste

formules de te verwachten opbreng-
sten worden bepaald en worden door-
gerekend over de afschrijfperiode van
het machineparkinformatiesysteem.
Zo wordt de totale waardecreatie van
de automatisering bepaald.

Te denken valt hierbij aan onge-
plande stilstanden of langer met
ombouwen bezig zijn dan noodzake-
lijk of onnodig met ‘rework’ bezig
zijn of met overproductie. Ook wordt
in de formule berekend hoeveel afval
aannemelijk gereduceerd kan worden
door het verminderen van ‘rework’
en/of afkeur.

Kaasfabriek
Bij de kaasfabriek is verticale integra-
tie toegepast. Dit betekent dat werk-
opdrachten afkomstig van het
bedrijfsbureau automatisch via het
ERP-pakket terechtkomen bij de
touch screens op de productievloer.
De opbrengsten (minder handelin-
gen, minder onnodig oponthoud)
zijn kwantitatief te vergelijken met
de kosten voor de automatisering

zelf. De drie voorbeelden spelen zich
af op een lijn waar kaas in stukken
wordt gesneden, verpakt, geëtiket-
teerd en in dozen wordt gedaan.

Bij de lijn waar kaas wordt gesne-
den, verpakt, geëtiketteerd en in
dozen wordt verpakt, staat één touch
screen terminal (figuur 1). Op het
bedrijfsnetwerk bevindt zich zowel
bij de productieleider als bij het
bedrijfsbureau een PC met actuele en
historische overzichten (figuur 2). De
kosten van deze configuratie per lijn
bedragen circa A 8.000. Het jaarlijks
onderhoud kost A 200. Dit bedrag is

inclusief PC’s, ERP-koppeling en
automatisering weeg-units, web-
based touch screen terminal en beka-
beling. De afschrijvingsperiode
bedraagt vijf jaar.

Directe verbetering
Door de automatisering treedt een
directe verbetering op. In het verle-
den gaf het bedrijfsbureau een papie-
ren werkopdracht aan de productie.
Hierop stond een identificatienum-
mer. Een bandmedewerker toetste dit
nummer in in het weegsysteem,
samen met kiloprijs, valuta en houd-
baarheidsdatum.

In de nieuwe situatie hoeft de band-
medewerker niets meer in de weeg-
unit in te voeren. Als een werkop-
dracht gereed is, kiest hij via het
touch screen de volgende gepriori-
teerde werkopdracht uit de lijst. In
circa 40 seconden wordt het weeg-
systeem automatisch van de juiste
gegevens voorzien. De kans op pro-
cesfouten is gereduceerd door een
menselijke schakel weg te nemen.
Het effect van een foute invoer in het
weegsysteem zou kunnen zijn dat

verkeerd geëtiketteerde producten uit
de folie moeten worden gesneden,
opnieuw moeten worden verpakt en
opnieuw geëtiketteerd. Dit herstellen
kost capaciteit, energie en verpak-
kingsmateriaal.

Vroeger gebeurde het foutief inge-
ven circa vier keer per jaar op de
afdeling met acht lijnen. Hiermee
zijn kosten aan capaciteit, energie en
verpakkingsmateriaal gemoeid. De
capaciteit kost voor een lijn: 4/8 x 3
uur (gemiddelde ‘rework’-tijd) x
A 764 (uurtarief 6 fte bandmedewer-
kers + 1/6 fte bandleider + 1/35 fte

machineparkinformatiesysteem 

Tabel 2   Kosten en baten op een rijtje (in euro’s)

2003 2004 2005 2006 2007

Kosten systeem 1.797 1.797 1.797 1.797 1.797

Onderhoud systeem 200 200 200 200 200

Opbrengsten voorbeeld 1 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652

Opbrengsten voorbeeld 2 478 478 478 478 478

Opbrengsten voorbeeld 3 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382

Kosten voorbeeld 3 3.000  3.000 3.000 3.000 3.000 

Totaal 7.109 7.109 7.109 7.109 7.109

De netto contante waarde (net present value) is 1 31.648. Dit is 5 x 1 7.109, rekening

houdend met de kosten van een rentepercentage van 4%.

Enige algemene gegevens
Betrokken medewerkers bij deze lijn:

Productieleider (PL: 1/35 FTE), kosten A 70K per FTE

Bandleider (BL: 1/6 FTE), kosten A 50K per FTE

Bandmedewerkers (BM: 6FTE), kosten A 25K per FTE

Per FTE wordt uitgegaan van 210 werkdagen per jaar 

Energie kosten: circa A 1/h

Materiaalkosten: A 1,00 per cyclus. Afvalkosten: A 10.000 per jaar 

Het totale productieproces 

kan beter worden beheerst door minder

ongeplande stilstand



De verbetering wordt ingeschat op
2,5% reductie. De stilstandtijd
bedraagt op dit moment 20% van de
totale bedrijfstijd van 3.000 uur. De
opbrengsten per jaar zijn dan 0,025 x
stilstandtijd x uurtarief (6 FTE band-
medewerkers + 1/6 FTE bandleider +
1/35 FTE productieleider). Deze ‘dou-
ble loop-verbetering’ levert dan jaar-
lijks op: 0,025 x (0,2 x 3.000h) x
A 764 = A 11.450. Daarnaast is de ver-
wachting dat per jaar A 3.000 nodig
is om deze verbeteringen te verwe-
zenlijken. 

Reductie
De reductie die wordt toegepast bij
de berekening van de productieverbe-
tering hangt af van de volgende drie
factoren:
– Ervaring, vaardigheden en gedrag
(impliciete kennis);
– Informatiekwaliteit (impliciete ken-
nis medewerker en expliciete kennis
uit informatiesysteem);
– Stuurbaarheid (mate waarin orga-
nisatie verbeteringen mogelijk
maakt). 

Per verwacht voordeel wordt voor
elk van deze factoren een schatting
gemaakt van de haalbaarheid. 

Bij het eerste voorbeeld is sprake
van een directe verbetering. De facto-
ren informatie en mens veroorzaken
geen reductie. De jaarlijkse verbete-
ring blijft: 1.0 x A 2.652 = A 2.652. 

In het single loop-voorbeeld is de
berekening van de reductiecoëfficiënt
complexer (zie kader). Uiteindelijk
bedraagt de reductiecoëfficiënt 0,558.
De jaarlijkse verbetering bedraagt dan
0,558 x A 856,80 = A 478.

Bij het double loop-voorbeeld is het
lastig om een reductiecoëfficiënt vast
te stellen. Wat betreft personeel
wordt een voorzichtige schatting
gedaan (zie kader). Uiteindelijk
bedraagt de coëfficiënt 0,47, dus de
jaarlijkse verbetering wordt: 0,47 x
A 11.450 = A 5.382.

Netto opbrengst
Nu de opbrengsten van de verbete-
ringen en de kosten bekend zijn, kan
een berekening voor de netto
opbrengst worden gemaakt. In tabel

2 zijn de waarden opgenomen. In
totaal wordt met de automatisering
in dit voorbeeld A 31.648 gecreëerd
door maar drie voorbeelden van maar
een productielijn. De verwachting is

dat deze fabriek dit systeem binnen
een half jaar heeft terugverdiend.
Verder zullen door voortschrijdend
inzicht telkens weer nieuwe verbete-
ringen worden doorgevoerd.

Het besproken kwantitatieve model

gaat uit van diverse aannames die
zijn gebaseerd op de laatste beschik-
bare informatie. Hoe meer informa-
tie beschikbaar is, hoe betrouwbaar-
der de aannames zijn en hoe
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betrouwbaarder het model werkt.
Het model is gebaseerd op algemeen
geaccepteerde waarderingsmethoden
en kan worden gebruikt voor inschat-
ting vooraf als voor evaluatie.

Het grote voordeel van dit model is
dat het rekent in euro’s en zodoende
voor iedereen duidelijk is.

De tijd die gemoeid is met het
invullen van het model hangt af van
de beschikbaarheid van de informa-
tie. Voor een eerste lijn is de richtlijn
8 tot 24 uur, een volgende lijn circa 2
tot 4 uur. Het is de investering waard
om structureel en gefundeerd zicht-
baar te maken hoe de hoogste waar-
de voor de onderneming kan worden
gecreëerd. Dit helpt medewerkers de
juiste keuzes voor de onderneming te
maken. ■

Reductiecoëfficiënt bij single loop-verbetering
Informatie op touch screen bij de machine:

Wat Wie Competentie Gedrag Informatiekwaliteit Stuurbaarheid

Tonen actuele lijst van Via bedr bureau Nvt Nvt 100% Nvt

werkopdrachten

Voorbereiden volgende BM 85% 70% 90% Nvt

werkopdracht

Terminal toont status BL 85% 85% 90% 80%

stilstand

Informatie op de computer bij de productieleider:

Wat Wie Competentie Gedrag Info-kwaliteit Stuurbaarheid

Actuele statusscherm BL,PL 85% 85% 90% 80%

(status: wachten of 

voorbereiden)

De kwaliteit van informatie, dus de ‘match’ tussen benodigde en beschikbare informatie, wordt op 90%

gesteld (tijdigheid = 0,9 x juistheid = 1,0 x volledigheid = 1,0 x betrouwbaarheid = 1,0). De stuurbaarheid

wordt op 80% gesteld. Immers als alles gereed is om voor te bereiden, moeten wel verpakking en grondstof

aanwezig zijn om daarna tijdig te kunnen starten.

De mate van de juiste competenties en gedrag van bandmedewerkers (BM), bandleiders (BL) en productielei-

der (PL) wordt ingeschat per functie. Om conservatief te rekenen wordt gerekend met de laagste waarderin-

gen. Dus competentie 85% en gedrag 70%. Deze getallen worden gemiddeld: 77,5%.

De reductiecoëfficiënt voor dit voorbeeld wordt: 0,9 x 0,8 x 0.775 = 0,558. Dus de jaarlijkse verbetering is:

0,558 x A 856,80 = A 478.

Reductiecoëfficiënt bij double loop-verbetering
Informatie op de touch screen terminal bij de machine

Wat Wie Competentie Gedrag Info-kwaliteit Stuurbaarheid

Invoer van stilstandreden BM 85% 70% 73% Nvt 

Informatie op de overzichtsPC bij de productieleider

Wat Wie Competentie Gedrag Info-kwaliteit Stuurbaarheid

Overzicht stilstandtijd BL,PL 80% 85% 90% 85%

(ook per stilstandreden) 

Efficiency (uitgaande van BL,PL 80% 85% 90% 85%

stilstandnorm)

De kwaliteit van informatie, dus de ‘match’ tussen benodigde en beschikbare informatie wordt op 73% gesteld

(tijdigheid = 0,9 x juistheid = 1,0 x volledigheid = 0,9 x betrouwbaarheid = 0,9).

De stuurbaarheid wordt op 85% gesteld. Het grootste probleem bij stuurbaarheid is dat de tijd ontbreekt om

de cijfers te analyseren en de verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

De mate van de juiste competenties en gedrag van bandmedewerkers (BM), bandleiders (BL) en productielei-

der (PL) wordt ingeschat per functie. Om conservatief te rekenen wordt gerekend met de laagste waarderin-

gen (competentie 80% en gedrag 70%, gemiddeld: 75%).

De reductiecoëfficiënt voor dit voorbeeld wordt: 0,73 x 0,85 x 0,75 = 0,47, dus de jaarlijkse verbetering is:

0,47 x A 11.450 = A 5.382.

De verwachting is 

dat deze fabriek dit systeem binnen een half jaar

heeft terugverdiend


