
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



MANAGEMENT 
Efficiency en productiviteit in de werkplaats

Paul van Dijck, adviseur/trainer van Corbo
toont een lijst met anoniem gemaakte gegevens
uit recente onderzoeken. “Kijk eens naar het
aantal gefactureerde uren per monteur”, zegt
hij terwijl hij enkele uitschieters omcirkelt. De
verschillen zijn groot. Sommige bedrijven
belasten per monteur per jaar minder dan 950
uur door en anderen zitten op bijna 1500 uur.
“En deze”, Van Dijck wijst een van de toppers
aan: “Deze hebben we inmiddels boven de 1600
uur, dat is erg hoog.” En om de impact van dat
verschil te schetsen: “1000 uur is weinig, 1500
uur is goed. Dat is een verschil van 500 uur per
monteur per jaar. Ga eens uit van een werk-
plaatstarief van ƒ 120,- (hé ik reken nog in gul-
dens) en je praat over ƒ 60.000,- per monteur
per jaar. En dat is dan alleen nog maar de loon-
omzet. Daar bovenop komt de marge van de
extra gemonteerde onderdelen. Het gaat dus
nogal ergens over, het gaat over het verschil tus-
sen geld verliezen of een goed rendement draai-
en.”

De belangrijkste factor: tijd
Niet zo vreemd dus dat Corbo regelmatig
geconfronteerd wordt met de vraag hoe het

Veel te winnen in werkplaatsefficiency

Aan het werk!
In 1980 kwam 70% van de winst van een gemiddeld BOVAG-autobedrijf uit de ver-

koop en 30% uit de werkplaats. In 1988 was die verhouding omgekeerd en inmiddels

staat de NMA verspreiding van deze cijfers niet meer toe maar wordt waarschijnlijk

bijna 100% van de winst gegenereerd in de werkplaats. Maar een winstgevende

werkplaats is nog niet altijd een efficiënte werkplaats. AMT onderzocht de mogelijk-

heden om de werkplaatsefficiency te verbeteren en kwam uit bij adviesbureau Corbo

in Sliedrecht.

Multimomentopname: De barcodepen vraagt, de adviseur antwoordt.
Vraag: Wat doet Piet? Antwoord: Vaktechnisch. Wat doet Jan? Antwoord:
Algemeen verlies. Wat doet .... Heeft de barcodepen alle monteurs gehad
dan gaat hij ‘slapen’, om zich exact drie minuten na de eerste waarneming
te melden voor de volgende: Wat doet Piet?
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werkplaatschef of after sales manager kun je
dan niet bepalen of het aandeel productieve
uren hoog of laag was, je kunt niet vergelijken
met eerdere maanden of jaren en wij kunnen
niet vergelijken met de scores van andere
bedrijven. Op die manier gaat belangrijke
managementinformatie verloren. Er zijn echt
maar weinig werkplaatsen die hun productivi-
teitsgegevens zo kunnen oplepelen. En waar
wil je dan op sturen? Bij afwezigheid van een
monteur door ziekte, vakantie, cursus of wat
voor oorzaak dan ook, zal er dus iemand
anders, bijvoorbeeld de werkplaatschef, moe-
ten klokken voor die monteur. Maar vaak is de
operationele druk zo groot dat er voor controle
en feedback geen tijd wordt genomen.”

En dan nog factureren
Een volgend probleem waar de adviseurs van
Corbo regelmatig tegenaan lopen is dat niet
alle productieve uren (op werkorder geboekte
uren) ook gefactureerd worden. Dit probleem
wordt vaak het ‘facturistenprobleem’ genoemd,
hoewel de oorzaak lang niet altijd bij de factu-
rist ligt. “Om het probleem inzichtelijk te

beter kan. Om die vraag te beantwoorden start
men dan een MMO-Organisatieonderzoek waar-
bij MMO staat voor Multi Moment Opname.
“De belangrijkste factor bij efficiency is tijd”,
legt Van Dijck uit. “Want alleen een juiste
besteding van de beschikbare tijd leidt tot een
betere efficiency.” Een monteur die voltijds
werkt is rekening houdend met feestdagen,
vakantiedagen, cursussen en examens, ziekted-
agen en ADV zo’n 1640 uur beschikbaar. En het
is natuurlijk de kunst om die beschikbare tijd
zo productief mogelijk in te zetten. “Alle tijd
die een monteur op een werkorder klokt noe-
men wij productief” doceert Van Dijck. “Tijd
geklokt op opruimen en schoonmaken, op
administratie of op inventarisatie van gereed-
schap is improductieve tijd.” Wie enig inzicht
wil hebben in de productiviteit kan dus niet
zonder een goed kloksysteem en zorgvuldig
klokgedrag. Van Dijck: “Analyse van de klokge-
gevens maakt altijd deel uit van ons onder-
zoek. Het eerste waar je dan naar kijkt is of het
totaal aantal geklokte uren van een monteur
overeenkomt met het aantal beschikbare uren.
Bijvoorbeeld: Stel dat een monteur in de

Het verschil tussen zoeken en sleutelen!

Met een goede werkorder wordt veel onnodig tijdverlies
voorkomen. Kreeg die trekhaak nu een zeven- of een der-
tienpolige stekker?

Succesfactor: twee simpele spiegeltjes maken
snelle controle van de verlichting mogelijk.

Foto’s: Jan Lieftink
Met dank aan Autobedrijf DAGO Doetinchem 

Een handzaam en overzichtelijk parkeerterrein
voorkomt gezoek naar auto’s. Is dat er niet?
Geef dan met een code op de werkorder de
plaats van de auto aan. Of help de klanten hel-
pen met een bordje: ‘Hier parkeren voor ser-
vice en onderhoud’.

Werkplaatsinrichting: Per twee bruggen een
momentsleutel, een luchtsleutel en een banden-
spanningsmeter. Aansturing: de discipline om
het gereedschap na gebruik terug te hangen.

maand januari 186 uur beschikbaar was maar
er is op zijn naam maar 126 uur geklokt. Dan is
de vraag: waar zijn die 60 uur gebleven. Had hij
vakantie? Was hij ziek? Volgde hij een cursus?
Of was hij misschien met improductieve werk-
zaamheden bezig? Dat weet je dan dus niet. Als
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maken bekijken we per werkorder de gefactu-
reerde tijd en trekken daar de geklokte tijd van
af.
Doe je dat in een truckwerkplaats dan zie je bij
zo’n analyse vrijwel alleen maar nullen.
Immers daar werken ze op basis van ‘uurtje fac-
tuurtje’. Bij de personenauto’s is dat moeilijker.
Voor beurten en allerlei reparaties staan vaste
prijzen. Dat betekent dat als je er langer over
doet, je die uren niet aan de klanten kunt door-
belasten.” Van Dijck vindt het belangrijk dat
monteurs die flat rate tijden kennen: “Als je
niet weet dat je twee uur over een beurt mag
doen, dan weet je ook niet dat er iets verkeerd
gaat als je er twee-en-een-half uur over doet.”
Een ander punt is de rol van de receptionist. De
afspraken die met de klant gemaakt worden
zijn heel bepalend voor de factureerbaarheid
van de werkorder. Het stellen van een juiste dia-
gnose kan soms zeer tijdrovend zijn. “In zo’n
geval moet de klant dat vooraf weten”, stelt Van
Dijck. “Ook voor de werkplaatschef ligt daar
een belangrijke taak. Als de werkorder onduide-
lijk is moet die terug. Als het moet belt de
receptionist nog een keer met de klant om aan-
vullende informatie of om een betere afspraak
te maken. In een werkplaats moet je je uren
vasthouden, want als je ze besteed hebt, ben je
ze kwijt.”

Meten is weten
Bedrijven die hun efficiency zien teruglopen of
de grip op het proces in de werkplaats kwijtra-
ken roepen de hulp van Corbo in. Van Dijck:
“Daarnaast zijn we ook regelmatig betrokken
bij verbouwingsvraagstukken. Je kunt pas een
goede werkplaatsinrichting maken als je het
proces in beeld hebt. Heel vaak zien we een uit-
lijnbrug of een LPG-inbouwstation vlak bij het
magazijn terwijl de monteurs die de beurten
doen een heel eind moeten lopen.”
Dankzij een MMO-Organisatieonderzoek brengt
Corbo het proces in beeld. Daarbij zorgt de mul-
timoment opname voor harde tijdstudiegege-
vens en het organisatieonderzoek geeft een
beeld van de achterliggende oorzaken.
Voor de uitvoering van MMO-tijdstudies heeft
Corbo een ingenieus systeem ontwikkeld. Met
behulp van een barcodepen en -blad worden
gedurende een week in tien blokken van twee
uur de activiteiten van de monteurs in de werk-
plaats gevolgd. Tijdens zo’n blok wordt van
iedere monteur om de drie minuten vastgelegd
met welke activiteit hij op dat moment bezig is.
“Dat kun je niet doen als je eerst niet het ver-
trouwen hebt van de mensen in de werkplaats”,
vertelt Van Dijck. “Je moet duidelijk uitleggen
wat de bedoeling is en je moet je thuis voelen
op de werkvloer. Dus een praatje en een grap en

De A4 stond in de weg dus is even
daar geparkeerd. Helaas staat die
over enkele ogenblikken opnieuw in
de weg en zal dan weer verplaatst
worden. In veel werkplaatsen wor-
den auto’s op die manier onnodig
drie tot viermaal verzet.
Voor de liefhebber, les 1 in MMO-jar-
gon: Onder de zilvergrijze Audi: ‘vak-
technisch’, achter de A4: ‘transport’,
in het midden: ‘algemeen verlies’ en
roken heet in een multimoment
opname: ‘persoonlijke verzorging’.

Wachten in het magazijn. In de
meest productieve werkplaatsen
zijn de monteurs het minst van
hun post. De onderdelen komen
naar hen toe en niet andersom.

Het magazijn gebruikt dit rek om onder-
delen klaar te leggen. Beter is om onno-
dig materiaal te verwijderen en de on-
derdelen in bakjes op het rek te zetten.

Sterk punt in deze werkplaats:
vakmanschap. Vakmanschap is
voorwaarde voor efficiency, geen
garantie.
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Gemiddeld wordt nog geen 45% van de mon-
teurstijd aan vaktechnische activiteiten, dus
het daadwerkelijk sleutelen aan een auto
besteed. Paul van Dijck gaat ervan uit dat 70%
haalbaar is. Wat doet een monteur als hij niet
vaktechnisch bezig is? “Transport, dus het
lopen door de werkplaats, is vaak een grote
post”, legt Van Dijck uit. Dat kan te maken heb-
ben met de grootte of inrichting van de werk-
plaats maar ook met een gebrekkige aanstu-
ring. Het is de kunst voor een werkplaatschef
om ervoor te zorgen dat een monteur zijn
werkplek niet verlaat. Van Dijck licht toe: “Een
werkplaatschef die de voortgang in de gaten
houdt weet dat die uitlaat ineens toch vervan-
gen moet worden en zorgt dat de toestemming
van de klant en de uitlaat op de werkplek zijn,
voordat de monteur naar receptie of magazijn
gaat lopen.” Pro-actief aansturen noemt Van
Dijck dat. Maar: “Het probleem is dat veel
werkplaatschefs de werkplaats alleen kennen
door het raam van de receptie.”
Ook het zoeken naar gereedschap, het bijhou-
den van de administratie of overleg op de
werkvloer neemt in de ene werkplaats veel
meer tijd dan in de andere. Van Dijck: “Pauze
of toiletbezoek vatten we onder het kopje
‘Rust/Persoonlijke verzorging’. Als je normale
rusttijden in acht neemt, kom je aan 8% hoe-
wel we in de praktijk ook lagere waarden
tegenkomen. We zijn ook in werkplaatsen
geweest waar tussen de 15 en de 20% van de
tijd opgaat aan rust en persoonlijke verzorging.
Zonde want het gaat ten koste van de vaktech-
nisch bestede tijd.”

“Leiding geven is eng”
Oké, het MMO-onderzoek levert dus keiharde
cijfers over de tijdbesteding in de werkplaats.
Maar zonder aanvullend organisatieonderzoek
leiden ze niet tot een betere efficiëncy in de
werkplaats. Van Dijck: “Het veel subjectievere
organisatieonderzoek vertelt ons vaak veel
meer. We nemen de tijd om een aantal sleutel-
figuren te interviewen. Tijdens die interviews
komen we heel veel te weten over hoe het er in
het bedrijf aan toe gaat.”
Vaak is niet duidelijk wie waarvoor verantwoor-
delijk is, waardoor taken niet of niet optimaal
uitgevoerd worden. Van Dijck zoekt daarom
naar antwoorden op vragen als: Wie is verant-
woordelijk voor de voortgangscontrole, wie
voor de kwaliteitscontrole en wie voor de werk-
uitgifte? En wat is de rol van de meewerkend
voorman en wie vervangt wie bij ziekte of
afwezigheid? Maar ook, wat komt er aan de
orde tijdens het werkoverleg, de productivi-
teitscijfers? En zo ja, wordt er ook een doel
afgesproken en wat is een goede en wat is een
slechte dag?
“Vergeet niet”, zegt Van Dijck, “leiding geven is
eng. Voormannen moeten bekend zijn met hun
verantwoordelijkheden, alleen als ze zich
gesteund voelen door hun chef kunnen ze hun

leidinggevende rol goed spelen. En alleen dan
spreken ze een monteur die na vieren geen
werkorder meer aanneemt aan op dat gedrag.”
Dankzij de interviews komen afstemmingspro-
blemen tussen receptie, magazijn en werk-
plaats aan de oppervlakte. Van Dijck: “Heel veel
inefficiency komt daaruit voort. We zien dan
dat de receptie wel een dubbele werkorder uit-
draait maar toch liggen de onderdelen niet
klaar of zijn ze niet eens op voorraad. En de
telefoon krijgt altijd voorrang op de wachtende
monteur. Onbegrijpelijk, de tijd van een leve-
rancier is gratis en die van een monteur is
uiterst kostbaar!”

Tulpengroei
Corbo besluit een MMO-Organisatieonderzoek
altijd met presentaties voor management en
personeel. Van Dijck: “Foto’s spelen een belang-
rijke rol in die presentaties. Ze zorgen voor de
nodige hilariteit maar ondertussen brengen ze
de boodschap haarfijn over.”
In de agenda van Van Dijck staan voor de
komende tijd nogal wat van deze presentaties
gepland: “De afgelopen jaren is er steeds een
grote werkvoorraad geweest. Veel werkplaatsen
zaten boven de zes weken. Dat veroorzaakt ‘tul-
pengroei’, uitbreiding met medewerkers met
een lage productiviteit. De laatste tijd loopt de
werkvoorraad ineens snel terug en dan krijgen
wij het druk.” ●

Erwin den Hoed

geen stropdas maar een stofjas.”
De tijdmetingen leveren een profiel van de tijd-
besteding in de werkplaats op. Door die profie-
len van verschillende werkplaatsen te vergelij-
ken komen de verbeterpunten in beeld. Om
een indruk te krijgen een paar cijfers:

systemen, werving
en selectie van per-
soneel en het geven
van trainingen op
het activiteitenlijstje
van Corbo. Een
voorbeeld uit die
laatste categorie is
de training ‘Sturen
op cijfers’, bedoeld
om after sales
managers en direc-
ties van auto- en
schadeherstelbedrij-
ven meer cijfermatig
inzicht in hun
bedrijfsproces te
geven. Voor een
goede afstemming
van de processen in
de werkplaats is
juist dat inzicht
essentieel. ●

Meer informatie vindt u op

www.corbo.nl.

Sturen op cijfers
Organisatie- en
adviesbureau Corbo
werd in 1983 opge-
richt door Cornelis
Boshuizen. Hij is de
schoonvader van de
huidige directeur,
Bert Bloemendal.
Behalve in de auto-
motive is het bedrijf
in vele andere bran-
ches actief.
Rendementsverbe-
tering speelt in de
dienstverlening vaak
een bepalende rol.
Overigens adviseert
Corbo niet alleen
maar helpt men ook
actief bij het imple-
menteren van de
verbeterpunten.
Naast rendements-
verbetering staan
ook de invoering
van (kwaliteits)zorg-

Een efficiënte werkplaats kan niet zonder een
goed kloksysteem. Maar een goed kloksysteem
werkt alleen bij een goed gebruik. Dat bete-
kent: alle uren verantwoorden.

Wat doen we op welke werkplek? Een monteur
die zijn werk op de juiste hoogte kan doen
werkt prettiger, beter en sneller dan een colle-
ga die het met een matras moet doen.
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