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Abstract

This master thesis discusses the design of the RFQ Response Tool. This tool exist
out of two modules. Firstly, the Costing Module which is fed with information by
the departments involved for the new project. Secondly, the Sales Module which
sets the price and profit on the project. The purpose of this Tool is to standardize
the RFQ Response Process, while minimizing the response time and errors that
are made.
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Management Summary
This master thesis was conducted at TDS Automotive, during nine months in
2005 and 2006. TDS automotive is a logistic service provider for Original
Equipment Manufactures (OEM) in the automotive industry. TDS is known for
delivering quality, innovative solutions, competitive pricing and financial stability
and investment capability. TDS automotive has been a rapidly growing group of
companies with multiple locations in 4 continents and many countries of the
world. TDS offers logistic solutions for both inbound and outbound material flows.
Inbound is a demand driven process; for instance sequencing & sub-assembly.
For the outbound logistics TDS adds value to the product (picking, protection
spraying, packing) on the way to their final destination.
The solutions TDS offers to the customer are projects with a lifetime of
several years.
With operations launched in India and CKD packaging for the Chinese market the
business demand is increasing.
Along with this new situation problems occurred. Hence the initial project
assignment:

Problem Definition:
"As a result of increasing business demand problems occur because the RFQ
bidding process is not standardized."
After a careful orientation with several interviews with TDS employees and a
literature study the initial project assignment is sharpened to the final project
assignment:

"Review of the files which are made by business development to answer RFQ's
from our customers. Analysis of content, information sources, approval process
and related procedures. Develop standardized document and definitions which
fulfills needs of business development, finance and people who sign off and
approve the data."

The final project assignment is tackled by designing a
RFO Response Tool
consisting out of 2 modules:
•
•

The Costing module
The Sales module

The costing module is now finished and is going to be fed with information by the
departments involved for the new project.
Departments involved in these projects are: Engineering, Purchasing, IT, HR,
Finance and of course Business Development. Every department has its own
sheet with "number of units" and "cost per unit" on it. These units are linked to
the codes used in the General Ledger (which are used in SAP). These codes are
the key for the complete costing module, for instance to make the calculations
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and to automatically generate the IRR calculation and Executive summary and
later in the project to make the connection to SAP.
After having completed the costing module we tested it with the FORD Cologne
ODC/EDC quote. The business TDS is quoting for is the EDC (Export Packing) and
ODC (Cross Docking) for Ford in Cologne. If TDS will succeed to get this business
more details can be given but the focus of the test was to use the costing module
in a real life situation and see whether the outcome was similar to the quote. It
was very exciting to fill in all the costs and see whether all the formulas are right.
The results of the test were very good and we now can say that the costing
module is finished.
The project has been supervised by Hans van der Meulen, who will design the
Sales module and continue the "RFQ response tool" project. Hopefully this will
lead to a successful implementation and our work will bring the quotes to a higher
level of standardization .

Benefits:
• The added value of the Tool will be a shorter response time of the RFQ.
• By standardizing of the RFQ Response process less errors will be made
• The Business Development Manager (BOM) will be relieved with making
the RFQ-file, because every department has the responsibility to provide
input with his own sheet. The BDM will be the moderator of the file.
Recommendations:
• Deminish resistance against change: the employers are familiar with the
current way of working and they are afraid for the effect of the change.
• Increase knowledge: employers need knowledge to understand the
changes and to work with the new Tool.
• Intensify training: employers need training for the implementation and for
the application of the new RFQ Response Tool.
• Enlarge Commitment: for the upper management it is very important to
be committed to the implementation of the RFQ Response Tool.
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Begrippenlijst
RFQ
OEM

CKD

SKD

EVM
BDM

TDS
MAS
JIT

PMI

Request For Quotation
Original
Equipment
Manufacturer
Leverancier
First Tier-leverancier
sequentiele componenten
Inbound
Outbound
Completely
Knocked
Down
Lotsizing
Semi Knocked Down
Engineered
Pack
Solutions
Deconsolidation
Earned
Value
Management
Development
Business
Manager
Template
Launch cost
Distribution
Total
Systems
Mackie
Automotive
Systems
Just In Time
Tier Zero

ABC

Project
Management
Institute
Cyclustiid
Activity Based Costing

BTF
IRR

Business Trackinq Form
Internal Rate of Return

Aanvraag naar een prijsofferte
Fabrikant van Auto's, zoals VW, Mercedes, GM,
Audi, Vauxhall, Ford en BMW
Fabrikant van componenten voor de autoindustrie
In de tiid oovolqende componeneten
Ingaande service projecten naar de OEM
Uitgaande service projecten vanaf de OEM
Als een platgeslagen bouwpakket van een kast
Ordergrootte voor transport of fabrieksprocessen
Deels platgeslagen bouwpakket
Speciale inpakmethoden
Scheidingsproces
Accounting-model die de
vergelijkt met het budget

werkelijke

kosten

Invoerblad
Oostartkosten bii een nieuw oroiect

Directe leverancier die op de terrein van de OEM
werkt en rechtstreeks service biedt

Kostencalculatie methode die de oorzaak van de
kosten toekent aan activiteiten.
Feasibility Process wordt hiermee bekeken
Retabiliteitseis die een netto contante waarde van
nul voor een reeks toekomstig kasstromen levert.
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TDS Automotive

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd voor het bedrijf TDS Automotive. TDS
Automotive is een logistieke service provider voor Original Equipment
Manufactures (OEM) in de automotive industry. TDS staat volgens hun eigen
beschrijving bekend om het leveren van eerste klasse kwaliteit, innovatieve
oplossingen, concurrerende
prijzen, financiele stabiliteit en om
haar
investeringcapaciteiten. [ 1]
TDS Automotive is een snel groeiende groep van bedrijven met meerdere locaties
in vele landen van de wereld, verdeeld over vier continenten. TDS biedt logistieke
oplossingen voor zowel inbound als outbound service projecten. Inbound is een
demand driven proces; voorbeelden hiervan zijn sequencing & sub-assembly. Ten
behoeve van de outbound logistiek voegt TDS waarde toe aan het product
(picking, protection spraying, packing) terwijl het product op weg is naar de
definitieve bestemming. De oplossingen die TDS aanbiedt aan de klanten zijn
projecten met een levensduur van meerdere jaren. [1]

1.1

Bedrijfsgeschiedenis

Vandaag de dag biedt TDS logistieke service aan OEM's en leveranciers over de
hele wereld en heeft een positie veroverd binnen meerdere industriele sectoren.
TDS heeft een staat van dienst die terug gaat tot 65 jaar geleden. [1]
1941: Het bedrijf Livingston Export Packaging wordt opgericht en houdt zich
bezig met het verpakken en transporteren van automotive onderdelen.
1943: Het bedrijf verhuisd naar Tilsonburg in Ontario.
1957: In juli wordt de 1 miljoenste export box vervoerd.
1978: U.S. Operations wordt gelanceerd in Jacksonville, Florida.
1986: Door het reorganiseren
Distribution Systems) gevormd.

van

het

management

wordt

TDS

(Total

1993: CKD Operations wordt gelanceerd in Sao Paulo, Brazil.

1997: CKD Operations wordt gelanceerd in Genk Europe.
2000: CKD operations wordt gelanceerd in India. Op 1 oktober wordt het 1
miljoenste voertuig geexporteerd bij TDS naar de klant General Motors.
2001:

Mackie Automotive Systems (MAS) verworven:
Integratie van 13 fabrieken en 2,000 werknemers bij TDS
Uitgebreider bereik naar een breder platform met meer talent &
diversiteit
• Toegenomen business leverage en service aanbod
Tri-Flex Industries (United States) verworven:
• Gestart met het Minority Supplier Certification voor TDS/US
TDS China wordt gelanceerd:
• Ter vertegenwoordiging van TDS komt er een office in de Shanghai
Free-Trade Zone.
• Verwerving van nieuwe business opportunities in de Asia/Pacific
Region
•
•

1
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2004:

TDS wordt gekocht door een private equity firm Yucaipa.

2005:

Maintenance, Repair & Operations (MRO) supply logistics devision
wordt gelanceerd in de US.

1.2

Inbound TDS Logistics Services

Om het project dat wordt uitgevoerd bij TDS Automotive beter te begrijpen is het
belangrijk om het verschil te weten tussen inbound logistieke service en outbound
logistieke service. Voor het inbound materiaal management zorgt TDS voor
ge·integreerde logistieke services, zoals Tier Zero (leverancier die op de terrein
van de OEM werkt en rechtstreeks service biedt). Hieronder wordt een overzicht
gegeven van alle market-to-market oplossingen die TDS aanbiedt voor de
inbound service .

Sub-assemblage
TDS Automotive Logistics levert diensten op het gebied van toevoegen van
waarde aan automotive componenten. TDS stuurt een auto-onderdeel naar de
assemblage en daar wordt het onderdeel JIT sequentieel afgeleverd aan de
transportband. TDS wordt rechtstreeks gecontracteerd door de OEM of als
operationele service provider uit naam van First Tier-leveranciers (directe
leveranciers) voor de OEM. TDS voert de logistieke services uit als een integraal
deel van het productieproces zowel binnen de OEM-faciliteiten als op nabij de
OEM gelegen leveranciersparken. In nog sterkere mate warden conveyor delivery
systems ingezet die rechtstreeks leveren aan de lopende band. Het is een
complex proces om naast de lopende assemblage van de OEM zelf een deel van
de assemblage over te nemen en deze onderdelen te leveren aan de OEM; dit
probleem wordt opgelost door zeer precies getimede component voorassemblage, zodanig dat de lopende band op exact het juiste tijdstip wordt
bevoorraad.
Sequencing 8t Line-side Delivery
TDS Logistics levert 3rd Party Logistics Services. Onder specifieke contracten
warden 90% van de voertuigcomponenten sequentieel geleverd aan de OEM. TDS
werkt hierbij met time windows tot op 40 minuten (vanaf broadcast tot op het
punt dat ze bij de assemblage plaats zijn). TDS gebruikt error-testmethoden
zoals "Pick to light" en unieke systeemapplicaties om te zorgen voor een levering
van sequentiele componenten naar de OEM-klanten.
Lot Material 8t Kitting
TDS Logistics levert kleine & grate bulkopslag en leverservices, waardoor er bij de
OEM ruimte bespaard blijft voor bijvoorbeeld assemblage in hun fabriek. Tijdens
dit proces draagt TDS zorg voor de voorraadniveaus en prepareert materialen
voor JIT-levering . TDS Logistics maakt hulpmiddelen voor het leveren van
onderdelen, waardoor meer componenten ingepakt kunnen warden in minder
containers. Met als voordeel dat er langs de lijn minder containers staan in de
assemblage-fabriek.
1.3

Outbound TDS Logistics Services

Voor de vereiste outbound materiaalstroom biedt TDS een range van
ge'integreerde market-to-market logistieke oplossingen aan. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van alle market-to-market oplossingen die TDS aanbiedt voor
de outbound service.
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Export Packing
TDS Logistics heeft meer dan zestig jaar ervaring als een gespecialiseerde
leverancier van export packing services en management.
CKD Lots - Completely Knocked Down vehicle sets
TDS maakt "Completely Knocked Down" voertuigsets, die warden ingepakt en
verscheept in "Engineered Pack Solutions". De Bill of Material die wordt
verscheept bevat componenten die opgesplitst zijn in zo klein mogelijke Modules.
De methode van CKD Lotsizing in combinatie met het lokaal inkopen van
onderdelen die beschikbaar zijn stelt de klant in staat auto's te assembleren in
kleine hoeveelheden, tegen lage kosten . Het aantal productvarianten zijn vaak
gering en de lotsize is vaak constant (bv. 12, 24, 96).
SKD Lots - Semi Knocked Down vehicle sets
Deze logistieke service lijkt erg veel op CKD. Semi Knocked Down voertuig sets
warden hetzelfde behandeld als bij CKD. In een SKD omgeving warden echter
grotere hoeveelheden component assemblies vervoerd en soms zelfs compleet
geconstrueerde, en soms gespoten, voertuig-bodies. Een SKD Assemblage
Fabriek zal lagere investeringskosten hebben op het gebied van de fabriek en
machines.
Part by Part
Part by Part component shipments - dit hoort meer bij een "high society"voertuigbouwer (zoals Rollys-Royse, Bentley) die volledige controle heeft over
zijn Bill of Material en gebruikmaakt van het lokaal inkopen van onderdelen.
Transportcodes (onderdeelnummers en hoeveelheden) zijn niet constant en over
het algemeen niet verpakt in "Engineered Pack Solutions".
Deconsolidation
TDS Logistics zorgt voor Deconsolidation (scheiding proces) services door middel
van het managen van inbound transportcontainers en conveyances en het lossen
en beheren van onderdelen en componenten .
Intelligent warehouse management-systemen zorgen voor een snelle, accurate en
efficiente handeling van de voorraad bij OEM's en leveranciers.
De Materiaalhandeling en het transport naar de opslagpunten, of langs de
transportband naar het punt waarop het geassembleerd wordt zijn ge'i ntegreerd
in de productieproces van de fabriek. Vervolgens zorgt deconsolidation die gelinkt
is met de export-transportprogramma's ervoor dat er een optimale logistieke
oplossing is voor de klanten van TDS Logistics .
Parts Distribution
Een snelle en betrouwbare distributie van aftersales-onderdelen is essentieel voor
iedere producent, vanwege het streven naar een superieure klantenservice.
Moderne Onderdeel Distributie Centers hebben behoefte aan geavanceerde realtime- systemen en informatietechnologie om de enorme hoeveelheid
onderdelennummers die fabrikanten gebruiken te kunnen managen.
Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en en een zeer precieze timing zijn
onontbeerlijk voor het fysieke magazijn;
picking, packing and shippingactiviteiten zijn key business drivers voor het tegemoetkomen aan deze vraag. De
core skills en technologie van TDS Automotive in logistiek management van
materialen zijn beslaan het hele terrein, tot aan aftersales parts distribution.
Packaging
De volgende onderdelen vallen onder TDS Packaging Engineering Service:
• Productspecifieke packaging-ontwerpen

3
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Het optimaliseren van de beschikbare kubieke meters inpakruime, product
bescherming, handeling and recycling.
Material flow-analyse and consulting
Inkoop, productie and testen van inpakmateriaal.

4

Tu I e

technische universiteit eindhoven

TDS :
VLCH't"O(IY• •

2

Scope afstudeerproject

2.1

Inleiding

De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij TDS automotive in Hasselt. Voor het
project is een werkplek geregeld binnen de afdeling Finance ender begeleiding
van de financiele directeur; Carine van Landschoot . Het hoofdkantoor van Europa
bevond zich toen nog in Hasselt, maar gedurende het onderzoek is het
hoofdkantoor verhuisd van Hasselt naar Genk. Hier bevinden zich de fabrieken
van Ford, waar TDS automotive verantwoordelijk is voor een inbound service
project voor de Ford Mondeo en de Ford Galaxy.
Na een maand is de orientatie van het project veranderd en werd er een nieuws
bedrijfsbegeleider aangewezen. Dit werd de Corporate Planning Manager, Hans
van der Meulen.

2.2

Aanleiding tot het onderzoek

Het huidige proces van offertes maken bij TDS Automotive is te complex. Hoe dit
huidige proces eruit ziet wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven. In de
huidige manier van offertes maken zijn de Business Development Managers
(BDM) verantwoordelijk voor het aanleveren van de offerte aan de klant. Omdat
de BDM de contacten met de klanten onderhouden zijn zij dus ook degene die
deze offerte maken; zij werken in Microsoft Excel. Vanwege de complexiteit van
de offerte is de BDM die de file heeft gemaakt ook vaak de enige die deze file
begrijpt. Dit leidt tot ergernis van het management-team die de offerte moet
beoordelen. Een voorbeeld hiervan blijkt uit de volgende quote van een Business
Development Manager: "Because the RFQ (Request For Quote) file is so complex
it is not possible to see all the connections and to understand all the formulas or
calculations in the file. Only the person who made the file understands it."
Vanuit de klant komt er een vraag naar een offerte, bijvoorbeeld wanneer de
klant een nieuw model wil gaan lanceren of wanneer een contract met een andere
service provider afloopt. De klant heeft meestal meerdere aanvragen u itgestuurd
voor offertes bij verschillende service providers. Er ontstaat zo een bidding
process tussen de leveranciers. De leverancier met de beste offerte krijgt
uiteindelijk de opdracht. Het is dus heel belangrijk om met de beste offerte te
komen. Het verschilt per klant wat de beste offerte is. Klanten als bijvoorbeeld
Audi streven naar de beste kwaliteit van hun product en zijn dus bereid meer te
betalen aan de service provider. Klanten als Vauxhall en VW willen de laagste
integrale kosten. Natuurlijk moet de prijs ook weer niet te laag zijn, omdat het
anders ten koste gaat van de winst. En wanneer de prijs te hoog is dan gaat het
project niet door. Het is niet alleen de prijs die belangrijk is, maar ook de opbouw
van de offerte. Deze is weer afhankelijk van de complexiteit van het project.
2.3

Opdracht

Aan het begin van dit afstudeerproject is de opdracht in overleg met de directeur
"Finance & Administration Europe" en de eerste afstudeer- begeleider van de TU
als vol gt geformuleerd:

5
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"Review of the files which are made by business development to answer RFQ's
from our customers. Analysis of content, information sources, approval process
and related procedures. Develop standardized document and definitions which
fulfills needs of business development, finance and people who sign off and
approve the data."

Toen het project een maand liep is de opdracht veranderd. Het project was in
eerste instantie gericht op het Europese business development team. Het project
werd zo interessant geacht dat het van een Europees georienteerd project in een
wereldwijd georienteerd project is omgezet. De volgende landen zijn betrokken
bij het project: Canada, VS, Verenigd Koninkrijk, Belgie, Duitsland, Polen en
Brazilie. In hoofdstuk 4 worden de gevolgen van deze verandering uitgelegd.

2.4

Probleemdefinitie

De probleemdefinitie is in overeenstemming met de "Corporate
Manager", de beqeleider uit Canada, als volqt samenqesteld:

Planning

"As a result of increasing business demand problems occur during the RFQ
Response Process"
2.5

Probleemanalyse

Vanwege toename van de vraag naar service projecten treden er problemen op
tijdens het RFQ Response Process. Om een beter inzicht te krijgen wat deze
problemen zijn die optreden is ervoor gekozen om orienterende interviews te
houden met alle betrokken partijen . Het is belangrijk om uit alle gesprekken de
problemen te filteren die relevant zijn voor het onderzoek en deze in kaart te
brengen. Dit is lastig omdat er tijdens open gesprekken veel wordt gezegd over
problemen die spelen en over de machtsverhoudingen binnen het bedrijf. Op deze
manier worden alle problemen geanalyseerd en ontstaat de probleemanalyse. In
bijlage 2 zijn alle interviews kort samengevat en de problemen eruit gelicht.
Na de orienterende interviews met de Europese betrokkenen is er na de
verandering van het project een vragenlijst opgesteld voor de betrokkenen van
het global RFQ Response project. Deze vragenlijsten en resultaten zijn te vinden
in bijlage 3. Er is gekozen voor een vragenlijst in plaats van open gesprekken
omdat de groep met betrokkenen veel groter werd en open gesprekken teveel tijd
kosten en je hierbij een overschot aan informatie krijgt. Uit de interviews bleek
dat alle problemen voortvloeien uit het feit dat er geen standaard tool is voor het
RFQ bidding process. In hoofdstuk 4 wordt de methodologie uitgelegd die gevolgd
is om de RFQ response Tool te ontwerpen.

2.6

Doel van het onderzoek

In deze paragraaf wordt het doel van het project beschreven. We kunnen stellen
dat het hoofddoel van de opdracht de volgende is:

"The Goal for the project is to make a standardized template for the Request For
Quotation (RFQ) file, which fulfils the needs of business development, finance and
people who sign off and approve the data."
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Het hoofddoel is het oplossen van het probleem dat geschets is in de
probleemdefinitie. Als oplossing is gekomen tot het ontwerpen van de RFQ Tool.
Hoe de RFQ Tool wordt ontworpen wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.
"Het achterliggende doel is zorgen voor verkorting van het offertetraject."

7

Tu I e
3

technische universiteit eindhoven

Literatuur

Dit hoofdstuk heeft als doel om de initiele opdracht die aan het begin van het
project is gegeven beter te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de
problemen die spelen bij het maken van een offerte voor een groot project. Er is
voor gekozen om vanuit vijf invalshoeken te kijken naar de problematiek die aan
het begin van de afstudeeropdracht geschetst is.

3.1

Inleiding

Er is een projectframe ontwikkeld om te zien welke onderwerpen een belangrijke
rol spelen in de projecten die TDS uitvoert voor haar klanten.
In dit projectframe vertegenwoordigt het grote blok de Costing Tool. Dit is een
offerte-Module die op basis van vaste invoerbladen (deze worden vanaf nu
aangeduid als templates) komt tot de berekening van de kostprijs voor een nieuw
project. De input voor deze templates wordt gegeven door de afdelingen die
betrokken zijn bij het project waarvoor de offerte gemaakt wordt. Bij het
offertetraject speelt Risk Management een grote rol, omdat er overwogen moet
worden of het project niet een te groot risico is voor het bedrijf. Cost
Management is belangrijk bij de berekening van de kostprijs, hierbij dient in
overweging genomen te worden welke Management Accounting Tool het beste
dient voor de berekening van de integrale kostprijs. Project Management en
Communication zijn allebei belangrijk omdat er bij de projecten die TDS uitvoert
voor haar klanten veel afdelingen betrokken zijn. Er is veel interactie en
communicatie over en weer die belangrijk is voor het succes van het project.
3 Cost Management

1 Project Management

IT

HR
RFQ Response Tool

Contract

Klant

Engineering
Purchasing

4 Communication
2 Risk Management

Figuur 1 Projectframe
In Figuur 1 is te zien dat er vanuit vier invalshoeken naar de afstudeeropdracht is
gekeken. Het laatste onderdeel van de literatuurstudie beschrijft de
implementatie van een Management Accounting Tool. Om de kennis te vergroten
met betrekking tot de problemen die spelen tijdens de implementatie fase is
ervoor gekozen om dit mee te nemen in de literatuurstudie.
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3.2

RFQ Response 7 Project

Het RFQ-proces (zie bijlage 4) heeft als doel het binnenhalen van nieuwe service
projecten en het project te kunnen bijsturen tijdens de uitvoering. De RFQ
Response Tool zal dus meer doelen dienen dan alleen een offerte berekenen.
Tijdens de orienterende interviews kwamen de Business Development Managers
met de volgende problemen: "Te weinig tijd voor het maken van de offerte 11 en
"De huidige RFQ file monitort niet real life het project en daardoor heeft men niet
in de gaten wanneer de kosten de opbrengsten overstijgen. 11 Er is behoefte aan
een betere beheersing en controle van het project. In paragraaf 3.2.1 wordt
beschreven of een betere controle en beheersing van het project mogelijk is met
behulp van Project Management. Subparagraaf 3.2.2 sluit vervolgens goed aan
bij de quote uit de inleiding van hoofdstuk 2: "The solutions TDS offers to the
customer are projects with a lifetime of several years. 11 [l]. Tevens kwam "The
Project Life Cycle" aan bod in het eerste gesprek met een van de business
development managers. De vraag diende zich aan of er rekening werd gehouden
met de levensduur van het project? Zijn antwoord luidde als volgt: "Wij zitten
met diensten die voor 6 jaar lopen en bij verkeerde beslissingen kan het effect
voor jaren meeslepen."

3.2.1 Project Management
De wetenschappelijke definitie voor "project" wordt het best beschreven door PMI
(Project Management Institute) [2]: "A temporary endeavor undertaken to create
a unique product or service."
Op de vraag "Waarom Project Management?" vinden we in het boek "Project
Management" van Meredith en Mantel [3] het volgende antwoord: "The basic
purpose for initiating a project is to accomplish specific goals. The reason for
organizing the task as a project is to focus the responsibility and authority for the
attainment of the goals on an individual or small group. 11
Uit de praktijk [3] blijkt dat er bij projecten vaak autoriteit ontbreekt bij het
uitvoeren van deeltaken; als gevolg daarvan wordt er een project manager
aangesteld. Deze project manager is verantwoordelijk voor het coordineren en
integreren van alle activiteiten zodat de doelstellingen van het project worden
bereikt. Het hangt af van de organisatie maar de manager is over het algemeen
verantwoordelijk voor:
• De communicatie tussen de klant en de omgeving
• Identificeren en bijsturen van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium
• Het op tijd maken van beslissingen over trade-offs van tegenstrijdige
projectdoelen.
• Zorgdragen dat managers van subtaken niet hun eigen belang plaatsen boven
het belang van het project.
Waarom dan Project Management?
"Meredith en Mantel" [3] stellen: "Actual experience with project management
indicates that the majority of organisations using it experience better control and
better customer relations [ 4 ], and probably an increase in their project's return
on investment. 11 [5]
Het boek brengt de volgende voordelen naar voren. "A significant proportion of
users also report shorter development times, lower costs, higher quality and
reliability, and higher profit margins. Other reported advantages include a sharper
orientation towards results, better interdepartmental coordination, and higher
working morale. 11
Concluderend kunnen we zeggen dat Project Management kan leiden tot
verkorting van de doorlooptijd, waardoor er meer tijd is om de RFQ file te maken.
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Volgens Ibbs en Kwak ( 1997) [5] is het belangrijkste argument voor Project
Management dat organisaties die Project Management gebruiken een betere
controle ervaren en dat het project een kortere ontwikkeltijd heeft. De andere
voordelen die worden genoemd zullen bij het management van TDS geed worden
ontvangen. We zullen later terugkomen op de voordelen, nadelen en beperkingen
van Project Management als we kijken naar de implementatie van ABC.

3.2.2 The Project Life Cycle
Tijdens de orienterende interviews met Business Development werd gezegd dat je
in de RFQ file rekening meet houden met de levensduur van het project. TDS
Automotive heeft te maken met projecten die voor zes jaar lopen. "Je moet
bijvoorbeeld een inflatie correctie inbouwen." Een probleem die genoemd werd
zijn sterk schommelende verkoopaantallen van de klant, waardoor aan het begin
en einde van het project minder auto's worden verkocht. Om een beter inzicht te
krijgen in het verloop van projecten is ervoor gekozen om de "project life cycle"
te bestuderen. De uitgebreide studie over dit onderwerp is terug te vinden in de
Literatuurstudie.
Uit de orienterende interviews kwam naar voren dat er behoefte is aan
tussentijdse projectbeheersing. De oude RFQ-file richt zich op het offertetraject
en hiermee valt projectbeheersing buiten de scope van de oude RFQ-file. Tech
zijn er tijdens de interviews veel opmerkingen gemaakt over het feit dat er geen
terugkoppeling te maken is met behulp van de RFQ-file. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de volgende opmerkingen:
"The quote gives a wrong impression of the processes that are currently
performed by TDS, for instance as happening in Regensburg.
There is no link to the P&L account"
"The data is not updated to the present time which results in time loss for
constantly having to search through the entire document."
"There is no history in the RFQ file. Changes can not be traced in a later
stadium." Om deze opmerkingen te respecteren gaan we onderzoeken of het
mogelijk is om met de RFQ Response Tool meerdere doelen te dienen. De Tool
wordt hiermee een Multi Tool en kan ook voor projectbeheersing worden
gebruikt.
Het onderstaande artikel [8] van A.O. Oomen en H.J.M. van der Veeken
behandelt alle stadia van het project: "In de projectmanagement- literatuur wordt
de vergelijking van actuele kosten met begrote kosten belangrijk gevonden voor
de beheersing van projecten, onder meer als basis voor de voorspelling van de
totale kosten van het project." Later in dit hoofdstuk wordt Earned Value
Management (EVM) behandeld en de visie van de auteurs over dit onderwerp
uiteengezet. Het artikel geeft een model dat de economische projectcyclus van
wegenbouwprojecten beschrijft.
"De projectcyclus bestaat uit vier hoofdfasen binnen een wegenbouwproject:
Voorcalculatie,
Werkvoorbereiding
&
planning.
Uitvoering
en
Afsluiting/Nacalculatie. Elke hoofdfase heeft een eigen bijdrage aan het financiele
resultaat van het project en meet uiteindelijk bijdragen in de winst. Omdat iedere
fase een andere bijdrage heeft aan het financiele resultaat van het project wordt
per fase ook op een andere manier gebruik gemaakt van financiele informatie en
worden ook andere eisen gesteld aan deze financiele informatie." [8] Het artikel
beschrijft de projectcyclus van een bouwproject en behandelt de fasen die daarbij
voorkomen, omdat deze fasen bij ieder project voorkomt waarvoor offerte meet
worden vastgesteld. Om een kritische kanttekening te plaatsen ontbreekt er
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mijns inziens een fase na de voorcalculatie. In de onderstaande tekst worden
deze twee fasen kort toegelicht.
Voorcalculatie
Het economische doel van de voorcalculatie is de prijsstelling naar de
opdrachtgever. De aanbiedingsprijs naar de opdrachtgever is opgebouwd uit
begrote kosten verhoogd met winst en risicomarge. De voorcalculatie moet
enerzijds een scherpe prijs calculeren, zodat het werk gegund wordt, en moet
anderzijds uitvoerbaar zijn bij deze begrote kosten.
Het economische doel van de voorcalculatie bij TDS automotive is
kostprijsbepaling en vanuit daar wordt de verkoopprijs bepaald. Dit zijn we later
terug in het ontwerp van de RFQ Response Tool, waarbij er een Costing Module is
en een Sales Module.
Verkoopprijsbepaling: De aanbiedingsprijs naar de opdrachtgever is opgebouwd
uit begrote kosten verhoogd met winst en risicomarge. De verkoopprijs moet
enerzijds een scherp zijn, zodat het werk gegund wordt, en moet anderzijds
uitvoerbaar zijn bij de begrote kosten.

Werkvoorbereiding en planning
Na de voorcalculatie en het verkooptraject worden de werkvoorbereiding &
planning gedaan. Het economische doel van deze fase is om een efficiente
werkwijze te bepalen. Nadat de calculator de voorcalculatie heeft gemaakt
worden de overige projectleden bij het project betrokken
zoals het
afdelingshoofd, de hoofduitvoerder, de uitvoerder en de werkvoorbereider. Deze
mensen hebben allen hun eigen visie op hoe het project uitgevoerd zou moeten
worden en dat kan strijdig zijn met de uitgangspunten waarmee de calculator het
project heeft gecalculeerd (de budgetten heeft vastgesteld). Tijdens de
werkvoorbereiding & planning kunnen dus wijzigingen ten opzichte van de
voorcalculatie optreden omdat andere projectleden zoals de hoofduitvoerder,
voorstellen op een andere manier te gaan werken dan waarop de voorcalculatie is
gebaseerd.
Uitvoering
En eigenschap van projecten is dat elk project unieke kenmerken heeft. Dit
betekent dat projecten niet voorspelbaar zijn en niet vooraf te specificeren. Er
zullen dus afwijkingen op kunnen treden tussen enerzijds de planning,
voorbereiding en budgettering van projecten en de uitvoering daarvan anderzijds.
Tijdens de uitvoering spelen afwijkingen een grote rol. Deze afwijkingen kunnen
diverse oorzaken hebben en hebben invloed op de kosten van projecten.
Het economische doel van de uitvoering is om binnen het budget te blijven dat in
de voorcalculatie voor de diverse uitvoeringsposten is vastgesteld en om
economisch verantwoord om te gaan met afwijkingen. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de verstoringen die kunnen optreden door bijvoorbeeld
weersomstandigheden of wijzigingen in uitvoeringsplannen. Rekening houden met
betekent niet alleen het voorkomen van budgetoverschrijdingen maar ook het
optimaal benutten van de mogelijkheden om extra financieel resultaat te behalen
die de diverse wijzigingen en verstoringen bieden (voornamelijk wijzigingen die
ge·initieerd warden door de opdrachtgever). Met het oog op kostenbeheersing
dient in deze fase een goede tussentijdse bewaking van kosten plaats te vinden
zodat bij een ongewenst tussentijds projectresultaat nog bijgestuurd kan worden.
Inzicht in oorzaken van afwijkingen is in deze fase ondergeschikt aan een
betrouwbare inschatting of het uiteindelijk projectresultaat nag bereikt kan
worden met evt. bijsturing. Tijdens de orienterende interviews bij TDS
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automotive bleek dat er behoefte is aan een model die zorgt voor tussentijdse
bewaking van de kosten. Voornamelijk op dit onderdeel kan EVM een waardevolle
verbetering inhouden doordat het actuele budget wordt gerelateerd aan de
actuele projectvoortgang en hierop een eindprognose wordt gebaseerd.
Nacalculatie
Het laatste hoofdproces is de afsluiting met nacalculatie. In de case van het
artikel wordt de nacalculatie uitgevoerd door de administratie waarbij werkelijke
kosten worden vergeleken met de opbrengsten van het project. Het belangrijkste
doel daarbij is het vaststellen van het uiteindelijke projectresultaat. Een goed
opgezette nacalculatie kan informatie leveren voor verbetering van de
economische resultaten van toekomstige projecten. Dit is dan gebaseerd op een
oorzaakgevolg analyse van de afwijkingen. Dit kan resulteren in het ontwikkelen
van betere contractvoorwaarden, betere inschatting van risico's vooraf, betere
productienormen in de voorcalculatie, efficientere werkwijzen tijdens de
uitvoering, beter inkopen en beter onderhandelen over wijzigingen met de
opdrachtgever."
Concluderend kunnen we zeggen dat Project Management voor TDS een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de ten tijde van de
afstudeeropdracht heersende problemen. Zodat er meer tijd is voor het maken
van de offerte, er een betere beheersing en controle ontstaat van de kosten
tijdens het uitvoeren van het project. De project life cycle geeft een goed beeld
water tijdens de duur van het project kan veranderen.

3.3

Risk Management

TDS Automotive is momenteel bezig met symptoombestrijding, hiermee wordt
bedoeld dat door de grote stijging van de business de afgelopen jaren problemen
zijn opgetreden en de managers van TDS dit achteraf op moeten lossen. Een
voorbeeld is de problematiek rondom het CKD-project in Regensburg voor BMW.
Bij het CKD-project worden carrosseriedelen behandeld en vervolgens ingepakt in
een container naar China. Voor het inpakken van de carrosseriedelen waren geen
gegevens beschikbaar over hoeveel een medewerker per dag kan inpakken.
Hiervoor zijn aannames gemaakt door de Business Development Manager en de
engineeringafdeling. Bij deze aanname zijn de BDM en de engineer ervan uit
gegaan dat een medewerker 0,2 m 3 per dag inpakt. De complete RFQ-file is
hierop gebaseerd en er is een prijs uit de RFQ-file gekomen waarmee BMW
akkoord is gegaan. TDS kreeg vervolgens de business voor de komende zes jaar.
Al snel bleek dat de aanname niet klopte en een medewerker veel minder inpakte
dan was aangenomen. Een van de grootste gevolgen hiervan was dat er meer
mensen moesten worden aangenomen dan in de RFQ waren berekend. Het
gevolg daarvan is dat de kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten en het
voortbestaan van het project onder druk komt te staan.

3.3.1 Reflectie op het RFQ Response project
Voor het RFQ Response project is het belangrijk om te kijken wat nu de specifieke
risico's in de autobranche zijn en wat de risico's zijn met betrekking tot het werk
wat TDS doet. Om hiervan een beter beeld te krijgen wordt in het onderstaande
voorbeeld de situatie geschetst van de productie in Genk. Dit betreft een Inbound
service project dat TDS Automotive uitvoert voor Ford.
"Het transportsysteem bestaat uit een 7 km. lange, e/ektrisch aangedreven
hangbaan, die is uitgerust met 110 wissels en 35 tmen. De onderdelen of
complete systemen warden in speciale carriers aangevoerd. Zadra een order bij
de toe/everancier (TDS) binnenkomt, de inhoud gecontroleerd is, brengt de lift
het onderdeel omhoog waarna het via een stet wissels zijn weg vervolgt door de
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tunnel richting Ford®. De lege carriers komen in omgekeerde volgorde weer
terug in de ha/ van de toeleverancier. Lege carriers warden op een apart station
gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. De hangbaan heeft 450 carriers die in
naar de
verschillende
driep/oegendienst ongeveer 45. 000 onderdelen
werkplekken aan de montageband van de Mondeo® brengen. De cyclustijd van
de montageband bedraagt 45 seconden. Dit betekent dat om de 45 seconden
bestelde onderdelen op afroep in de juiste variant op de inbouwlocatie warden
afgeleverd. Zadra een body van de Mondeo® wordt besteld en op de
montageband wordt gezet, warden a/le gegevens over de order, type, kleur,
vermogen etc. via een netwerk doorgegeven naar de toeleveranciers. Precies 78
minuten later moeten de bestelde onderdelen en systemen bij de montageband
zijn. De toeleveranciers hebben niet meer dan 34 minuten om de /aatste
assemblage uit te voeren plus nog enkele minuten voor controle en klaarzetten
van bestellingen. Het transport duurt hoogstens 24 minuten; daarnaast zijn er
nog 6 minuten gereserveerd als buffertijd. De planning is erg strak, vandaar de
hoge eisen aan het systeem."
TDS Automotive levert in Genk diverse onderdelen voor de Ford Mondeo en
binnenkort voor de Ford Galaxy. Daarmee zijn ze afhankelijk van de klant en daar
ligt dan ook een van de risico's voor TDS.
Risico's die TDS loopt in Genk en bij andere Inbound service projecten zijn
bijvoorbeeld:
• Een onderdeel in de verkeerde kleur leveren
• Een onderdeel leveren dat beschadigd is
• Onderdelen die niet op voorraad zijn
• De grootste ramp: het missen van een complete auto(hier staat dan ook een
flinke geldboete op).
• Vooral bij de lancering van een nieuw model: veel opstartproblemen (de
"kinderziektes")
• Kwaliteitscontroles waaraan voldaan moet worden
• Een RFQ baseren op verkeerde volume -aannames (hieronder zal ik verklaren
waarom dit belangrijk is).
TDS voert bijvoorbeeld een project uit voor een klant en deze klant verwacht per
dag honderd auto's te maken en te verkopen. Door tegenvallende
verkoopresultaten kan de klant echter minder auto's produceren; dan is er voor
de leverancier ook minder werk. Bij vaste prijsafspraken heeft de leverancier een
probleem, omdat de prijsafspraken gebaseerd zijn op de voorspelling van
honderd auto's per dag. Zo zijn er projecten bij TDS Automotive waarbij de klant
alleen werkt met een prijs per auto. Alie kosten voor het project moeten hierdoor
gedekt worden. Wanneer echter de verkopen tegenvallen en er minder auto's
geproduceerd worden dan worden niet alle kosten gedekt die TDS Automotive
heeft gemaakt.
Hierbij valt te denken aan vaste kosten, zoals:
• investeringen in machines
• vast personeel
• energiekosten
• gehuurd vloeroppervlak
Tijdens de interne analyse en interviews zal hier verder op ingegaan worden.

3.4

Cost Management

De derde invalshoek binnen het project frame is Cost Management. Over dit
onderwerp is veel literatuur te vinden en in de literatuur worden diverse
kostencalculatiemodellen omschreven die veelvuldig in de praktijk worden
toegepast. De meest gebruikte modellen worden in het onderstaande hoofdstuk
kort omschreven.

13

Tu Ie

technische universiteit eindhoven

3.4.1 Activity Based Costing
Kostencalculaties zijn onder andere nodig voor [13] :
• de strategische, de ontwikkelings- en de operationele planning
• de prijsbeoordeling en de prijsbepaling
• de voorraadwaardering
• het beoordelen van de bedrijfsefficiency
De ABC-methode (ook wel Activity Based Accounting) zoekt de oorzaak van het
ontstaan van de kosten niet bij de producten , maar bij de activiteiten . Welke
activiteiten nodig zijn, waarom en in welke mate, moet worden vastgesteld. Het
vaststellen kan geschieden met behulp van 'activiteitenanalyses' en interviews bij
de desbetreffende functionarissen . Buiten beschouwing blijven activiteiten, die
voor het huidige assortiment overtollig zijn, zoals de huidige researchkosten voor
toekomstige activiteiten. De benodigde activiteiten moeten worden ingedeeld in
' activiteitengroepen'. Elke activiteitengroep omvat dan slechts de activiteiten, die
nodig zijn om het eigen groepsdoel te verwezenlijken. Een voorbeeld van een
dergelijke groep vormt bijvoorbeeld een lasrobot, of een CNC-freesmachine.
Is dit nu ook toepasbaar voor projecten?
In het artikel van T. Raz and D. Elnathan [14] wordt een model gepresenteerd
dat gebruikmaakt van Activity Based Costing (ABC). Het artikel presenteert een
theoretisch model dat toepasbaar moet zijn voor project management. "We
believe that a serious discussion is in order to identify the way ABC can be used
in the project management context and to explore the reasons why it has not
been used to date. One such reason may be that project managers tend to think
of their projects as unique and non-repetitive, and thus a detailed cost
accumulation system may be deemed too complex. "
Het model dat gepresenteerd wordt houdt rekening met project management in
tegenstelling tot de gewone ABC. Organisaties die betrokken zijn bij projecten
zijn hoofdzakelijk ge·interesseerd in een nauwkeurige schatting van de kosten van
het project. Leveranciers bieden op de projecten en wanneer ze het project
binnenhalen moeten ze binnen het van te voren berekende budget blijven. Het is
voor hen dus heel belangrijk om binnen het budget te blijven. Zodanig dat de
kosten gedekt worden en er een redel ijke winst gemaakt kan worden zonder het
van de concurrentie te verliezen. Bij ABC probeert men de overheadkosten toe te
delen, overheadkosten bij projecten zijn ongeveer 20-40% van de directe kosten
en bevatten de kosten voor marketing, inkoop, personeelszaken, enz.
Tegenwoordig zijn klanten veel kritischer met betrekking tot het toeschrijven van
overheadkosten . Ze willen precies weten waarvoor ze betalen. Door het
verantwoorden van de kosten gebaseerd op de activiteiten die worden verricht in
het project, biedt de ABC-methode een deugdelijk framework ter communicatie
van de overhead kosten ten opzichte van de directe kosten. Dit zorgt uiteindelijk
voor een reductie van het percentage van de kosten die normaal worden
toegerekend als Overhead. Bij de volgende paragraaf gaan we verder in op
ervaringen met de implementatie van ABC.
3.4.2 Ervaringen met ABC
Een van de ABC- specifieke problemen die voorkomen in het raamwerk (Figuur 2)
zijn de verkeerde opvattingen die bestaan over ABC- systemen. Bij de
implementatie van ABC moet er volgens Thorne en Gurd [17] rekening gehouden
worden met de heersende opvattingen hierover. Als Cost Management als doel
gesteld wordt, zijn vaak de managers zeer enthousiast, dit in tegenstelling tot de
werknemers. Laatstgenoemden zijn hierbij immers niet direct gebaat, maar
moeten wel andere werkzaamheden gaan verrichten . Het is dan ook het doel van
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de managers om deze werknemers te enthousiasmeren, door deze goed te
informeren en de juiste training te geven.
Er zijn verkeerde opvattingen mogelijk onder werknemers, die de implementatie
van ABC niet ten goede komt. Door deze misopvattingen kan er weerstand
ontstaan tegen de invoering van ABC of kan de implementatie mislukken
vanwege verkeerde doelstellingen. Deze verkeerde opvattingen zijn vaak
gebaseerd op vooroordelen. Deze vooroordelen moeten uit de wereld geholpen
warden om over te kunnen gaan op een succesvolle implementatie van ABC.
Turney [18] heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste vooroordelen die
bestaan onder werknemers. Hierbij viel er een duidelijk onderscheid te maken in
verschillende categorieen gedachtengangen:
•
•
•
•

3.5

ABC systemen zijn te moeilijk om te implementeren en te gebruiken.
Verbeteren van het bestaande systeem zal volstaan.
Het is niet nodig om meer nauwkeurige productkosten te hebben .
Kostensystemen hebben maar een beperkte rol.

Implementatie van een Management Accounting Tool

Over de implementatie van een Management Accounting Tool is veel geschreven,
maar over de problemen die hierbij spelen en zeker over de problemen met
betrekking tot de betrokken partijen is in de literatuur weinig te vinden. Aan het
begin van de opdracht bij TDS Automotive werd verwacht dat er voldoende tijd
zou zijn om de Tool te ontwerpen en te implementeren. Gaandeweg het
onderzoek bleek zoals hiervoor al beschreven dat de opdracht te ambitieus is
bevonden en hierdoor is de opdracht opnieuw omschreven in overleg met de
opdrachtgever en de eerste begeleider van de TU. Vanwege het tijdgebrek was
het niet mogelijk om de implementatiefase zelf te verrichten en is ervoor gekozen
om dit kwantitatief te onderzoeken door middel van het lezen van artikelen over
het implementeren van Management Accounting Tools. In het literatuuronderzoek
wordt een raamwerk ontwikkeld met aandachtspunten voor de individuele
factoren van de betrokken partijen bij de implementatie van ABC. In de
literatuurstudie zijn de artikelen [19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26] te vinden
die hebben bi· edra en tot het ontwikkelen van het raamwerk.
Algemeen bij
vera nderi ngstraject

Individuele
factoren
Zowel
individueel
als
organisatorisch

•
•
•
•

Weerstand tegen
vera nderi ngen
Kennis
Training

ABC-specifiek

•

Opvattingen over
ABC

•

Capaciteit
Training
0
Voldoende
0
resources
Tijdsplanning

Betrokkenheid

•
Organisatorische
factoren

•
•

Link met strategie
en evaluaties
Structuur

•

Samenstelling
projectteam

Figuur 2
Algemene problemen bij een veranderingsproject op individueel niveau zijn:
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Weerstand tegen verandering: de werknemers zijn gewend aan de huidige
manier van werken en ook bang voor de gevolgen van een verandering.
• Kennis: werknemers hebben kennis nodig om de veranderingen te kunnen
volgen en met het nieuwe systeem te kunnen werken. Onvoldoende
kennis kan leiden tot verkeerde ideeen over ABC.
• Training: werknemers hebben een training gehad voor de implementatie
en toepassing van ABC. Deze training draagt bij tot een betere kennis en
kan leiden tot veranderende opvattingen over ABC.
Zowel op individueel niveau als organisatorisch niveau speelt:
• Betrokkenheid: vooral de betrokkenheid van het hogere management
wordt vaak genoemd als vereiste voor een geslaagde implementatie.
Onvoldoende betrokkenheid kan leiden tot het niet voldoende inzetten van
resources of niet voldoende geven van training. Ook de lagere
werknemers moeten betrokken worden bij het project, aangezien zij later
met het systeem moeten werken.
Op organisatorisch niveau moet gezorgd worden voor:
• Een goede link tussen het nieuwe systeem en de strategie van het bedrijf
en de evaluaties binnen het bedrijf: het in te voeren systeem moet
aansluiten bij de doelen van het bedrijf en de wijze van beoordelen van de
medewerkers.
• Structuur: om de veranderingen door te voeren zal voor een goede
structuur binnen de organisatie gezorgd moeten worden. Voor ABC wordt
hiervoor meestal een multidisciplinair team voorgesteld .
Wanneer gekeken wordt naar ABC-specifieke factoren op individueel niveau, komt
het volgende probleem voor:
• Opvattingen over ABC: managers hebben niet altijd dezelfde opvattingen
over het nut van ABC, daarbij komt dat werknemers vaak al bepaalde
opvattingen hebben over wat ABC inhoudt. Door deze ideeen kan er
weerstand tegen de invoering ontstaan, of
ABC wordt hierdoor
ge·i mplementeerd vanwege doelstellingen waarvoor ABC niet ontwikkeld is.
Zowel op individueel als op organisatorisch niveau speelt:
• Capaciteit: Doordat gedacht wordt dat ABC makkelijk is, wordt er vaak
niet voldoende tijd en geld voor uitgetrokken om het te implementeren.
De training van de werknemers is niet voldoende en ook andere resources
worden niet voldoende ingezet.
• Tijdsplanning: er wordt vaak met een te krappe tijdsplanning gewerkt. Het
kost tijd om ABC te implementeren en deze tijd wordt vaak onderschat.
Op organisatorisch niveau moet aandacht besteed worden aan:
• Samenstelling van het projectteam: voor ABC wordt aangeraden om
gebruik te maken van een multidisciplinair projectteam.

3.6

Communicatie

Tijdens de orienterende interviews werd er meerdere malen de problematiek
aangehaald betreffende communicatie bij het maken van de RFQ-file. Als
belangrijkste commentaar geldt dat verschillende afdelingen totaal niet betrokken
zijn bij het huidige proces van het maken van de quote. Dit leidt tot frustratie bij
de Business Development Manager die informatie moet gaan inwinnen over
onderwerpen die in de functieomschrijving staan van anderen. Zo wordt er
gezegd dat Human Resources niets weet en IT altijd met absurd hoge kostprijzen
komt. Dit zijn grote problemen en als oplossing mijden de Business Development
Managers deze afdelingen en zoeken zij het zelf uit. Wat weer kan leiden tot
verkeerde aannames, met alle gevolgen van dien.
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In de literatuurstudie kijken we wat er met betrekking tot communicatie
geschreven is in artikelen. Om vanuit deze invalshoek een korte schets te geven
zijn twee artikelen geselecteerd. [27] en [28]
Een belangrijke sleutel tot het succesvol ontwikkelen van nieuwe projecten is de
manier waarop crossfunctionele teams samenwerken binnen een project . Onder
crossfunctionele teams verstaan we teams met mensen uit verschillende
afdelingen. Dit is nodig omdat het ontwikkelen of introduceren van nieuwe
projecten meestal de expertise vereist van verschillende mensen van
verschillende afdelingen.
Voor de projecten die TDS uitvoert voor haar klanten is ook veel expertise nodig
van leden van verschillende afdelingen. Dit zien we later in Figuur 3 waar het
projectontwerp wordt gepresenteerd.
Er is veel geschreven over het belang van communicatie voor het succesvol
ontwikkelen van projecten. Zo komt het artikel van M.B. Pinto en J.K. Pinto
(1990) [29] met de resultaten van een onderzoek die gekeken heeft naar de
re latie tussen twee aspecten van projectteamcommunicatie (formele tegenover
informele manieren van communiceren tijdens projecten). Uit dit artikel is het
volgende citaat belangrijk voor het RFQ-responseproject.
"Recent research [28] has demonstrated that teams exhibiting higher levels of
cross-functional cooperation have a significantly higher incidence of project
success than do teams with low cross-functional cooperation."
Wat zijn nu belangrijke dingen om als "RFQ projectmanager" te doen? Het is
belangrijk voor projectmanagers om ongeplande interactie tussen de
medewerkers van een project mogelijk te maken. Maar ook formele gesprekken
zijn belangrijk voor mensen die samenwerken aan complexe projecten .
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Aan de hand van het tienstappenplan [30] van P.M. Kempen & J.A. Keizer is het
ontwerp gemaakt van de RFQ Response Tool. Dit is een geschikt model voor een
afstudeerproject, omdat er veel aandacht is voor de start van het project en voor
het verwerven van draagvlak binnen de organisatie. Kempen en Keizer
onderscheiden drie fasen:
Orientatiefase ( 15%)
Onderzoeks- en oplossingsfase (50%)
Invoeringsfase (35%)
De fasen zijn terug te vinden in het onderzoeksmodel in Figuur 3 dat is afgeleid
van het tienstappenplan [30].
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....
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--Orientatiefase . -~

Onderzoeks- en oplossingsfase

.....-

.

Invoeringsfase

Figuur 3

4.1

Orientatiefase

De externe orientatie betrof een beperkte voorstudie over de organisatie TDS
Automotive en de problemen die spelen op het werkterrein waar TDS Automotive
zich mee bezig houdt. Verder zijn tijdens de externe orientatie de fabrieken van
klanten bezocht waar TDS automotive-projecten voor uitvoert. Bezochte
fabrieken zijn BMW in Regensburg, Audi in Ingolstadt, Vauxhall in Ellesmereport,
Volkswagen in Brussel en Ford in Genk. (Dit leidde tot een beter inzicht in de
processen die spelen tijdens de projecten). Tijdens de interne orientatie vonden
interviews plaats met de betrokken partijen om inzicht te krijgen in de
bedrijfscultuur, de bedrijfsprocessen die leiden tot de toegevoegde waarde van
TDS, de bereidheid om mee te werken en tenslotte het draagvlak binnen de
organisatie. Uit de orientatiefase bleek dat betrokken leidinggevenden positief
stonden tegenover de invoering van een standaard RFQ Tool en zij bereid waren
mee te werken aan het afstudeeronderzoek. Om een beeld te krijgen van de
huidige manier van offertes maken is gebruik gemaakt van RFQ-files zeals deze
worden gemaakt en gebruikt door de Business Development Managers tijdens de
onderhandelingen met de klant. Aan het eind van de orientatiefase was de
projectdefinitie
(probleemstelling,
doelstellingen,
opdrachtformulering,
( eindresultaat zie hoofdstuk 2) gereed en we rd en deze beoordeeld door de
opdrachtgever.
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4.1.1 Interne orientatie
In de interne orientatie fase zijn alle betrokken partijen ge·i nterviewd en dit leidde
tot een kluwen van problemen. Uit deze kluwen van problemen is de
probleemdefinitie opgesteld en zijn de onderzoeksvragen bedacht.
De probleemdefinitie is in overleg met de betrokken partijen als volgt opgesteld:

Problem Definition:
"As a result of increasing business demand problems occur because the RFQ
bidding process is not standardized."
Door het formuleren van de probleemdefinitie kan er bekeken warden hoe tijdens
het onderzoek toegewerkt kan worden naar het doel van het project. Het doel
van het onderzoek is onderstaand weergegeven.

"The Goal for the project is to make a standardized template for the Request For
Quotation (RFQ) file, which fulfils the needs of business development, finance and
people who sign off and approve the data. "
Nadat het doel van het praktijkgerichte onderzoek was geformuleerd is er
gekeken naar de beste methode om het doel te bereiken. Als eerste is ervoor
gekozen om zoveel mogelijk draagvlak te creeren binnen de organ isatie om
ervoor te zorgen dat er voldoende medewerking zou zijn. Er is tijdens een
meeting van het Business Development Team een presentatie gegeven waarin
het doel van het project is uitgelegd en vervolgens is een discussie opgestart
waarin tal van interessante problemen die spelen tijdens het maken van de
offertes voor nieuwe projecten aan de orde kwamen. Helaas hadden de Business
Development Managers het zeer druk en konden zij niet veel tijd vrijmaken
tijdens hun drukke programma. Wei zijn afspraken gemaakt voor interviews; de
interviews vonden meestal plaats bij de klant waar de Business Development
Manager is gestationeerd. Dit was een tijdrovende klus omdat er veel gereisd
diende te worden en eerst de oude manier van offerte maken moest worden
uitgelegd. Aangezien de oude manier van offertes maken zeer complex is duurde
het vrij lang voordat het enigszins duidelijk was hoe een RFQ is opgebouwd en
hoe alle berekeningen tot stand komen. Alie gesprekken met de betrokken
partijen zijn opgenomen en vervolgens uitgewerkt tot een opsomming van
interessante problemen die relevant zijn voor het onderzoek. In bijlage 2 is deze
opsomming te vinden .

4.1.2 Van Europees project naar Global project
Na de orienterende interviews is het project veranderd van Europees naar Global
en werd er een Canadese afstudeerbegeleider aangewezen . Hierdoor veranderde
het project en werden er meer landen bij betrokken. Er kwamen ook meer
partijen bij en dus moest de informatiebehoefte voor het herontwerp van de
RFQfile opnieuw warden bepaald. Aangezien het niet mogelijk was om alle
partijen persoonlijk te spreken zijn er diverse conference calls gehouden. Om de
informatiebehoefte vast te leggen is besloten om een vragenlijst op te stellen om
zo de informatiebehoefte te bepalen van alle betrokken partijen. Voordat de
vragenlijst werd ontwikkeld zijn er verschillende discussies aan voorafgegaan,
zowel met experts van de Universiteit van Eindhoven als met TDS Automotive, dit
om meer inzicht te krijgen hoe een optimale vragenlijst ontwikkeld kon worden.
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Vervolgens is in overeenstemming met de nieuwe begeleider de List of Questions
(zie bijlage 3) opgesteld. De List of Questions is ontwikkeld om de interviews
beter te structureren en tevens is een Reporting Summary (zie bijlage 3.2)
ontworpen om tijdens de interviews de persoon in kwestie te monitoren en te zien
of er niet van het "gewenste antwoord" wordt afgeweken. Met de behulp van de
List of Questions zijn de interviews met de nieuwe respondenten groep
uitgevoerd. De resultaten van deze interviews worden in hoofdstuk 5 besproken.

4.2 Onderzoeks- en oplossingsfase
4.2.1 Analyse huidige situatie
De analyse van de huidige situatie is uitgevoerd aan de hand van het
projectframe uit de literatuurstudie (Figuur 1) en bestaat uit een kwalitatief
gedeelte. Voor de kwalitatieve analyse is informatie verzameld middels
verschillende open interviews met de betrokken partijen. Voor het uitvoeren van
de interviews is een planning gemaakt met welke personen en welke afdelingen
er gesproken dient te worden. Deze planning is opgenomen in de scope van het
onderzoek. In bijlage 3 is de vragenlijst opgenomen die met de betrokken
partijen zijn besproken. Per afdeling is de vragenlijst doorgenomen en is gekeken
welke problemen naar voren komen die relevant zijn voor het onderzoek. Om de
interviews nuttig te verwerken is gebruik gemaakt van de stapel methode van
Kempen en Keizer (2004). Hieronder volgt een beschrijving van de gevolgde
stapel methode.
Per afdeling zijn vragen bedacht met behulp van de externe deskundige. De
externe deskundige was in dit geval de "Corporate Planning Manager". Er zijn
telkens hoofdvragen opgesteld die aan meerdere betrokkenen zijn gesteld. De
hoofdvragen zijn terug te vinden in de List of Questions in bijlage 3. Per
respondent (afdeling) is een interviewverslag opgesteld waarin de volgorde van
hoofdvragen gelijk is. Daarna zijn de antwoorden van de diverse hoofdvragen van
de verschillende respondenten bij elkaar gevoegd. Er is aan de hand van de
antwoorden op de hoofdvragen nagekeken of er voldoende informatie was
verzameld om tot een gedegen projectvoorstel en plan van aanpak te komen. In
de presentatie is het projectvoorstel opgenomen met het bijbehorende plan van
aanpak. Om meer draagvlak te creeren binnen de organisatie is ervoor gekozen
om het projectvoorstel en het plan van aanpak te presenteren aan de betrokken
partijen en aan het managementteam. De presentatie had primair als doel om de
bereidheid om mee te werken te verlagen en een discussie op gang te brengen en
zo het verschil van inzichten tussen de verschillende partijen te polsen. De
presentatie beschrijft het volgende:

4.2.2 Voorstel voor RFQ Response
Het huidige proces voor het beantwoorden van een RFQ-offerte is weergegeven in
de bijlage 4. In de tekening is te zien welke stappen er genomen dienen te
worden voordat de RFQ wordt beantwoord en er uiteindelijk een contract wordt
getekend tussen de klant en TDS. Onderstaand is een gedeelte opgenomen van
de presentatie die gehouden is voor het management met het voorstel voor het
RFQ Response-proces . Het geeft een beschrijving van de stappen die genomen
dienen te worden tijdens het RFQ Response-proces.
1. De RFQ van de klant zal worden beantwoord door de Business Development
Manager die de RFQ zal analyseren aan de hand van het "feasibility process"
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dat gebruikt wordt door de Business Development- groep.
process" wordt afgekort met BTF)

("feasibility

2. Als TDS besluit om te antwoorden op een RFQ, dan neemt de Business
Development Manager contact op met alle afdelingen die moeten zorgen voor
de input van de RFQ-file. Deze afdelingen zijn Engineering, Human Resources,
Purchasing, Information technologie, enz .
3. De betrokken afdelingen zorgen voor input van de RFQ, die kan bestaan uit
een vereiste "number of units" (zoals headcount, of rolling stock) of uit de
"cost per unit".
4. Zodra de volledige kostenbasis (kostprijs) is vastgesteld, bepaald Business
Development de verkoopprijs en het prijsmechanisme (fixed/ variable, price
volume matrix, etc.).
5. Toestemming van het Executive team voor de RFQ moet worden verkregen
door middel van de Executive Summary en de IRR-berekening (zie hoofdstuk
6).
6. De Business Development Manager zorgt ervoor dat de klant specifieke "RFQ
response" sheets volledig ingevuld zijn, daaruit volgt de vastgestelde
verkoopprijs en verwachte opbrengst. De sheets moeten flexibel in te vullen
zijn, echter zonder dat de totale kostprijsberekening verstoord wordt. Met de
sheets moet dus afhankelijk van de klant gehandeld kunnen worden, om
klantspecifieke veranderingen door te voeren.
7. Nadat het project is toegekend aan TDS wordt de definitieve verkoopprijs en
de originele kostprijs overgezet naar de SAP Planning Module voor het
aanmaken van budgetten en voor een update van de laatste processen.
SAP
Upl oad of data for

forecas ting purposes

Executive
summary report

Customer
Pricing

IRA
Calculation

TDS Profi t & Loss
Capex
Project Statistics (heads ,
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Figuur 4
Het voorstel voor het RFQ Response-project is vervolgens uitgewerkt in een plan
van aanpak. In overleg met de Corporate Planning Manager is het volgende plan
van aanpak tot stand gekomen. Hierbij geeft Figuur 4 het project ontwerp weer.
In de figuur is te zien dat de "Costing Module" het centrale deel vormt van het
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model. We zullen hieronder een samenvatting geven van wat er in de presentatie
is opgenomen.
In Figuur 5 wordt het oude RFQ Response proces vergeleken met het nieuwe
proces. Hierbij is duidelijk te zien dat het nieuwe proces in de tijd korter is dan
het oude proces. Voorheen was de BDM degene die al het werk deed en was het
zijn taak om de informatie te verzamelen en input te krijgen van de betrokken
afdelingen. Nu gebeuren deze taken parallel aan elkaar en zorgen de betrokken
afdelingen zelf voor input naar de Costing Module. Het enige nadeel van de
nieuwe situatie is dat de BDM aan het begin tijd moet investeren om de
betrokken afdelingen van Basic Data moet voorzien tijdens een vergadering. Dit
zal iets meer tijd kosten dan wanneer hij meteen begint met een van de
afzonderlijke afdelingen .
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Figuur 5

4.2.3 Bepalen van de input naar de Costing Module
Het Costing model heeft 3 soorten input nodig voor iedere "cost item":
• Number of units
• Cost per unit
• Timing of when unit is needed and when it will be phased out.
Deze input wordt gegeven/ ingevoerd door verschillende afdelingen .
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De afdelingen die betrokken zijn in het compleet maken van de Costing database
zijn de volgende en moeten zorgdragen voor de volgende input:

•
•
•
•

•

IT: hardware units, software units en cost of software
HR: cost of labor (incl. Benefits) en cost of staff (incl. benefits).
Engineering: labor units, staff units, rolling stock units, facility units, launch
requirements, Capex units
Purchasing: cost of packaging material, cost of rolling stock, cost of facility,
cost of hardware, cost of operating & admin expenses and cost of Capital
Expenditures (Capex).
Other departments can be involved if needed

Het is de bedoeling dat iedere afdeling een eigen inputscherm krijgt met eigen
tabellen.

4.2.4 Interactie met Sales Module
In figuur 2 is de Sales Module te zien. De Sales Module is de Module wat de klant
te zien krijgt. De Sales Module bestaat uit de kostprijs met daarboven op de
"markup". De klant kan natuurlijk alleen de verkoopprijs zien en niet de
werkelijke kostprijs . De werkelijke kostprijs staat in de Costing Module en deze is
dus afgeschermd zodat deze onzichtbaar blijft. De Sales Module wordt van input
voorzien door de Costing Module, waarna de Sales Module wordt gecontroleerd
door Business Development. Business Development gaat ervan uit dat de data
van de Costing Module klopt, maar zij zullen deze altijd controleren om te zorgen
dat er geen fouten in sluipen. Gebaseerd op de data van de Costing Module zal
Business Development de volgende taken uitvoeren:
• Vaststellen van de juiste "pricing methodology"
• Vaststellen van de uiteindelijke verkoopprijs
• Vastleggen van de verkoopprijs per Module, activiteit, etc.
• Het compleet maken van de RFQ sheets voor de klant
Eenmaal compleet, dan wordt de verkoopprijs teruggevoerd naar de Costing
Module.

4.2.5 Bepalen van de Output van de Costing Module
Zoals te zien is in Figuur 4 levert de Sales Module de Sales Data terug naar de
Costing Module. Vervolgens genereert de Costing Module rapporten voor de
Executive Review van de RFQ. We zullen een korte schets geven van hoe de
Executive Review eruit ziet:

Executive Review:
• Projectie van de Profit & Loss account in TDS format
• Financiele middelen voor het lanceren van het project en de terugverdienmethode
• Financiele middelen voor de Capex en terugverdienmethode
• Statistieken van het project, zoals volumes, headcount, facility size, etc.
• Berekening van IRR
• Het uploaden van financiele data in SAP ten behoeve van voorspellingen
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Herontwerp

In hoofdstuk 5 wordt allereerst het projectplan besproken voor het realiseren van
het herontwerp. Het projectplan bestaat uit een vijftiental stappen. Er zal ook per
stap worden aangegeven waarom deze worden ondernomen en wat er aan ten
grondslag ligt. Vervolgens zullen de resultaten worden gegeven van het
herontwerp. Hierbij zullen de resultaten te zien zijn in de bijlage aangezien het
vaak complexe berekeningen betreft.

5.1

Projectresultaten (stap 1 t/m 3)

Om te zorgen dat het project voor de RFQ-response goed wordt opgevolgd door
de betrokken partijen was aan het begin een presentatie gehouden. Aan de hand
van orienterende interviews die gehouden zijn met de betrokken partijen is het
onderstaande projectplan opgesteld.
1. Meeting met Executive VP Business Development:

•
•

Introduce project plan to get buy in from final customer of the tool.
Appoint 2 experienced lead users to provide their input into the design of
the sales and Costing Modules and who will sign of the sales and Costing
Modules and who will sign of the final result.

Executive VP Business Development, Michael Neumann is bij TDS gekomen in
januari 1999 als Business Development Manager van TDS Europa. Van augustus
1999 bekleedde Michael de positie van Managing Director of TDS Germany
voordat hij zijn huidige positie als VP Business Development aannam in juni 2000.
In zijn huidige functie neemt Michael de volledige verantwoordelijkheid voor alle
Marketing & Sales-activiteiten en tevens voor het Account Management van TDS.
Verder is hij verantwoordelijk voor Project Management, lancering en
implementatie binnen de organisatie. [1]
Om toestemming te krijgen voor introductie en later lancering en implementatie
van RFQ Response Tool is het dus van groot belang om de VP Business
Development te overtuigen van het nut en de toegevoegde waarde van de Tool.
2. Meetinq met Executive Vice President, CIO:
•
•

Introduce project and determine software back bone.
Determine IT resources needed to program the tool based on inputs,
outputs and processes usedDetermine level of involvement and timing of
involvement of IT resources, e.g. in analysis phase of the processes or
strictly programming?

CIO, Tim Oglesby is gestart bij TDS in juli 2004 als Executive Vice President &
Chief Information Officer. Tim Oglesby is verantwoordelijk voor alle aspecten van
Information Technology (IT) Systems binnen het bedrijf, zoals Customer
Communications, Electronic Commerce, Warehouse Management, Inbound
Sequencing, Export Packing and Supply Chain Management.
De reden dat ervoor gekozen is om Tim Oglesby te benaderen is allereerst omdat
deze persoon de juiste kennis en ervaring heeft op het gebied van IT software en
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infrastructure. Tim Oglesby staat erom bekend dat hij lastige en complexe taken
eenvoudig maakt door het toepassen van geavanceerde technologie. [1] Tijdens
het gesprek zal besloten warden welk software pakket het beste geschikt is voor
het ontwerpen van de RFQ Response Tool. In Figuur 4 is te zien dat er een link
moet komen naar SAP. Dit vereist dus dat het pakket compatible moet zijn met
de SAP-software. Bij de resultaten zullen we daar op terug komen. Ook zullen er
tijdens het gesprek afspraken warden gemaakt over de betrokkenheid van IT
resources die nodig zijn om de RFQ Response Tool te programmeren en wanneer
en hoe deze zal plaatsvinden.

3. Meetings met Business Development lead users:

•
•

Determine inputs and processes currently used to establish cost base of the
project.
Understand output requirements of the various customer RFQ response

sheets.
Aan het begin van het project zijn orienterende gesprekken gehouden met alle
managers van Business Development. Toen het project van Europees naar Global
veranderde is ervoor gekozen om een "Lead User" te kiezen die als spreekbuis
fungeert voor Business Development. Als Lead User is Michael Schutrumph naar
voren gekomen omdat deze Business Development Manager het jongste is en het
meeste affiniteit heeft met complexe RFQ-files. Zo verklaarde hij tijdens de open
gesprekken het volgende: "Because the RFQ file is so complex it is not possible to
see all the connections and to understand all the formulas or calculations in the
file. Only the person who made the file understands it." Tijdens een opgezette
meeting in Duitsland met de Corporate Planning Manager en de Business
DevelopmenLead User is hetvolgende besproken. Zie bijlage 2 voor de conclusies
van dit gesprek.

Resultaten stap 4 t/m 8

5.2

In deze paragraaf beschrijven we aan de hand van stappen 4 t/m 8 van de
presentatie (bijlage7) hoe de Costing Module is ontworpen. We beginnen met de
belangrijkste stap met betrekking tot het maken van de Pilot in Microsoft Excel.
Determine based on info gathered in step 3:[bij/age7]

•
•
•

Inputs required in Costing Module.
Level of detail required to meet demand of outputs of Costing and sales
Module.
Map processes from input to final output in Costing Module.

In deze stap is het van belang om te achterhalen welke input vereist is voor de
Costing Module. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om dit te realiseren zijn
de volgende stappen ondernomen.
Bij het ontwerpen van de RFQ Response Tool is ervan uit gegaan dat de
managers van Business Development de moderators zijn van de Tool. Zij zullen
degene zijn die het meeste met de Tool zullen werken en de vertaling moeten
maken naar de Customer Templates. Om de input van de betrokken afdelingen in
de Costing Module (Figuur 4) te bepalen zijn de Customer Templates als
uitgangspunt genomen. Dit vereist enige uitleg, omdat we feitelijk hebben
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gekozen voor een omgedraaide methode om de input te bepalen van de Costing
Modules. Zoals is te zien in Figuur 4 wordt de Costing Module voorzien van input
door de afdelingen HR, IT, Purchasing en Engineering. Er zijn een tweetal
manieren om achter de informatie te komen; door iedere betrokkene te
interviewen en zo pragmatisch (bron: P.J. Westerhof 2002) vaststellen wat de
informatiebehoefte is. Nadat deze behoefte is vastgesteld wordt de input voor de
Costing Module bepaald. De andere methode is aan de hand van alle oude RFQfiles die momenteel gebruikt worden bepalen wat de informatiebehoefte is. Voor
deze methode is gekozen. Aan iedere Business Development Managers is een "life
example" opgevraagd van een RFQ-file met daarin de Customer Templates. Dit
zijn de eerste pagina's van een RFQ en beschrijven de klantspecifieke wensen.
We hebben iedere Business Development Manager gevraagd om een RFQ-file te
leveren tijdens de meeting en deze uit te leggen. Iedere keer bestonden de
eerste pagina's van de RFQ-file uit de Customer Templates. Om duidelijk te
maken hoe een Customer Template eruit ziet wordt in bijlage 7 een voorbeeld
gegeven van de CT van Ford Genk. Om te komen tot een standaard Tool is het
van belang dat alle Customer Templates met elkaar vergeleken werden.
De volgende Customer Templates (CT) zijn verzameld:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ford Genk
GM Fort Wayne
Delphi pricing
Ford Norfolk
Mercedes Germany
Belvidere
Ford Kansas
Opel Bochum
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lJustomer 1 emp1ate
General Motors

v ustomer 1emprate
Ford Genk

Direct wage Rate
No. of Direct Employees
Indirect Wage Rate
No . of Indirect Employees
Salary Wage Rate
No . of Salary Employees
SG&A
Equipment Costs

Direct fringe Rate
Indirect frlno• rate[% ]
Shifts per day
Floor space [sqm)
Avg ftoor space rate [C/sqm/month]
Fork lift tnicks (C per year]

Slap A

v ustomer 1 emprate
Belvidere

Hoofdcat. Material Handling

Supervisor Salaries
Clerleal Labor Wages
Direct Labor Wages
In-direct Labor Wages
Forklil't Lease
Tuggers

Hoofdcat. Material Handling

Hoofdcat. Material Handling

Slap B
CT belvldere

CT Ford Genk
O
Fork lift tru cks (C per year]
o
Maintenance (C per year]
Energy rolling material (C per year]

Zie Bijlage 5 voor de
Complete CT Matri x

lo
lo

CT General Motors
0
Malntanance &. Repairs

o
O

o

Forklil't Lease I Hot-truck lease
Equipment
Maint enance of Tuggers and Racking
Tuggers
Material

Slap C
En erg y ro lli ng mate ria l costs
Equi pm e nt costs

Fork lift trucks lease
Fo rk lift t rucks lea s e opti o n 1
Fo rk lift tru cks lease optio n 2
Fork lift t rucks lease opti o n 3

Sla p D
Energy ro llino material costs
EQu1pment costs
F orlc lift t r uc k s lease
Fork lift trucks lease option 1
Fork lift tru cks lease option 2
Fork lift trucks lease option 3

6~ 103 1

Pent e x p ense - lift tru e!.' (opt1 on l )

t> - 1 03 6:.1 0 33

Pent e;(pense - lift tr•J ck ( o pt1o n2 )

Ji.b.Jl3'"'

Pent e t pen;; e · lift

tr u e~

(opt1onJ)

Re nt e?C-p~ ns e · lift..lfu ck (.O.PM ®

Numbe1 of lift
Number of hft
Number of hft
Numbe1 of lift

truck s
trucks
trucks
tru cks

62 10 '3 1
62 1032

.Re nt e pense · lift tru ck ( opt1o n l )
Re nt e x pense - lift tru ck (opt1 o n2 )
Re nt e x p e n se - lift truck (optlo n3)

6 2 1 03 3

Responsible department Costs pe r unit

Numbe r of un its

Rent e xpense · lift truck

EQu ipment renta ls

l

Slap E

621030

63 3000

(option1 )

(oplion2)
(opl ion3)
(oplion4)

Eng ineering
E ngineering
E ngin eenng
Engmeenng

Rent
Rent
Rent
Rent

per
per
per
pe1

hft truck (opt ion1)
hft truck (option2)
lift truck (ophon3)

lift truck (op1 1on4)

Responsi ble depa rtme nt
Pur chas ing
Purchas ing
Pu1cha stng
Pu1cha s ing

Figuur 6
Er is voor gekozen om alle Templates met elkaar te vergelijken in een
kostenmatrix . Tijdens de vergelijking zijn alle CT geanalyseerd en de wensen van
de klant zijn gecategoriseerd. In Figuur 6 wordt een illustratie gegeven hoe de
wensen van de klant samen zijn gevoegd en hoe de kostenmatrix tot stand is
gekomen. In Stap A warden de CT van de klanten met elkaar vergeleken. De
wensen van de klant ZIJn steeds verschillend, maar er z1Jn bepaalde
overeenkomsten. Daarvoor is de kostenmatrix ontworpen met in kolommen de
namen de klanten en in de rijen de hoofd kostencategorieen. In Figuur 6 wordt er
een voorbeeld gegeven van een hoofd categorie Material Handling en hierin de
subcategorie Heftrucks. In Stap b warden van de klanten Ford Genk, GM en
Belvidere gekeken welke wensen onder de categorie Material Handling vallen. De
wensen die hetzelfde zijn vallen onder de zelfde regel en voor nieuwe wensen
wordt een nieuwe regel toegevoegd. Stap C wordt verder beschreven in paragraaf
5.2.1 en deze behandeld het bepalen van het detail niveau. In stap C wordt
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gekeken wat het kleinste niveau van detail is waarin de klant ge"interesseerd is.
Sommige klanten zijn ge·i nteresseerd in de kosten van een heftruck van 2,0ton en
een heftruck van 5,0 ton. Dit is het kleinste gewenste detail niveau en we hoeven
dus niet verder te kijken naar kosten van banden, heftrucklepels of andere
slijtagedelen van de heftruck. De klant is alleen ge·interesseerd in de totale
leaseprijs van de heftruck. Vervolgens wordt in stap D de koppeling gemaakt naar
SAP (in paragraaf 5.2.2 wordt deze stap compleet beschreven). De unieke
Account Code voor heftrucks is 621030. Om te zorgen dat eventueel een 2,0 ton
heftruck of variatie daarom gespecificeerd kan worden in de Tool is ervoor
gekozen om een optie 1 tot met 4 toe te voegen (zie Figuur 7).
621030
621031
621032
621033
621034

Rent
Rent
Rent
Rent
Rent

expense
expense
expense
expense
expense

-

lift
lift
lift
lift
lift

truck
truck
truck
truck
truck

(option 1)
(option2)
( option3)
( option4)

Figuur 7
Daarna is per uni eke account code (om een indruk van het werk te geven dit
waren 226 codes) aangegeven welke afdeling verantwoordelijk is voor de
"number of units" en de "cost per unit". In stap E is dit te zien voor de heftruck.
De afdeling Engineering is verantwoordelijk voor de number of units en
Purchasing is verantwoordelijk voor de "cost per unit".
Met bovenstaande is duidelijk gemaakt hoe de basis van de Costing Module is
ontworpen. Op bovenstaande wijze zijn alle CT gedaan is de volgende standaard
kostenstructuur naar voren gekomen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direct labor
Indirect labor
Scrap & Floor loss adjustment
Inventory costs
Salary & Benefits
Materials Handling
Operations
Facilities
Admin
Pure admin
Professional services
IT
Taxes
SG&A
Profit
Launch cost
Interest

Bovenstaande kostenstructuur zal de basis vormen voor het verdere onderzoek
naar het achterhalen en ontdekken welke input vereist is voor het voeden van de
Costing Module. We hebben aan de hand van bovenstaande structuur alle CT met
elkaar vergeleken en per klant zijn alle verschillende "cost items" of "units of
cost" geplaatst binnen de juiste kosten categorie. Zo ontstond de kostenmatrix
zoals deze te zien is in bijlage 6. Met de kostenmatrix compleet werd het tijd om
het minimum niveau van detail te bepalen.
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5.2.1 Bepalen van het Minimum Level of Detail
Nu de kostenmatrix compleet is het mogelijk om de volgende stap te maken. Het
bepalen van het "minimum level of detail" is noodzakelijk om de koppeling te
kunnen maken naar SAP. SAP staat voor "Systemen, Applicaties en Producten in
de Informatica". Het bedrijf is marktleider met een marktaandeel van 29%
(1997). Aangezien TDS over is gestapt naar SAP om alle belangrijke data te
beheren is het noodzakelijk om de koppeling te maken naar SAP. Dit wordt in
paragraaf 5.2.2 uitvoerig beschreven.
Wat is het minimumniveau van detail?
Dit is het kleinste detail waarin de klant geinteresseerd is. We kunnen het niveau
van detail zo ver doorvoeren als we zelf willen, maar als de klant niet
ge·interesseerd is in details dan voeren we te ver door en wordt de file te groot en
complex.
Tijdens gesprekken met Business Development wordt het volgende gezegd: "For
instance the category of material handling Belvidere is interested in forklift lease
and Mercedes is interested in fork lift trucks (2,0 ton). Other customers are
interested in repairs of lifttrucks and others in maintenance cost."
Waarom bepalen we het minimum level of detail? Allereerst om het kleinste detail
vast te leggen waarin de klant ge·interesseerd is en verder om een koppeling te
maken naar de SAP "Chart of Accounts". Hierop komen we in de volgende
paragraaf
terug

5.2.2

Standaardisatie door Sap Chart of Accounts

In de probleemdefinitie wordt het volgende gesteld:
"There is a lack of standardization for the RFQ bidding process."
Als we het RFQ Response proces willen standaardiseren is het belangrijk om een
standaard als basis te gebruiken. Er is dus voor gekozen om een
gestandaardiseerde "set of accounts" te gebruiken. Hiervoor is gezocht binnen de
controlling afdeling van TDS Automotive. Zo is er een lijst gevonden met een
vergelijking van de grootboekrekeningen (zie bijlage 6). Deze lijst is tot stand
gekomen toen SAP ge·i ntroduceerd werd en er een vertaling moest warden
gemaakt van de Belgische grootboekrekeningen naar de US "general ledgers". Op
zich was deze lijst niet te gebruiken om de standaard vast te stellen maar gaf het
van tijd tot tijd een handvat bij de vertalingen.
Er is toen verder gezocht in de controlling-afdeling naar een bruikbaar document
om de standaard op te baseren. Dit is uiteindelijk het ZPCOl document geworden.
Het ZPCOl document is een Cost Center-document met alle general ledgerrekeningen erop zoals die momenteel gebruikt warden binnen TDS om alle kosten
van projecten te boeken. Dus van alle projecten die tot dusver uitgevoerd zijn of
nog lopen zijn de kosten bekend en geboekt via deze Chart of Accounts. Wanneer
we de link leggen tussen het Minimum Level of Detail en de Chart of Accounts
dan bepaalt de klantenwens de mate van complexiteit van de Tool. Hiermee
warden accounts die niet relevant zijn voor de Tool automatisch uit de Tool
gefilterd. De Chart of Accounts bevat namelijk alle accounts met betrekking tot
Assets, Expenses, Revenue and Liabilities
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Het grote voordeel van de Chart of Accounts is dat iedere account een eigen code
(Account-Key) nummer heeft. Dit zijn nummers die per kosten post uniek zijn,
dankzij de unieke code kunnen we de berekeningen automatisch laten uitvoeren
en de standaardisatie verwezenlijken. Hier komen we in subparagraaf 5.2.5 op
terug hoe dit precies in zijn werking treedt.
TDS behoort met 5000 medewerkers duidelijk tot de grote businesses met als
gevolg dat de Chart of Accounts heel uitgebreid is. Een filtering zoals deze boven
beschreven is zeer noodzakelijk om de Tool flexibel ( overzichtelijk) te houden en
er geen statisch starre Tool van te maken.

5.2.3 Bepalen van de verantwoordelijke afdeling
Na de goedkeuring van de kostenmatrix met gekoppelde Chart of Accounts door
de Corporate Planning manager is de volgende stap het toewijzen van de
verantwoordelijke afdeling voor de "number of costs" en de "cost per unit". In
Figuur 4 is te zien dat verschillende departementen verantwoordelijk zijn voor de
input van de Costing Module. Zoals eerder genoemd zijn deze afdelingen: IT, HR,
Engineering and Purchasing.
Na het bespreken van de file is er begonnen om per Account Number na te gaan
welke afdeling verantwoordelijk is voor het leveren van de "cost per unit" of de
"number of units". Het is dus van belang om te weten wat binnen het
takenpakket valt van de betrokken afdelingen. Hieronder volgt een korte
beschrijving per afdeling:
•

IT: Informatie technologie (IT) houdt zich bezig het managen van process
informatie en andere technologie op een zo'n breed vakgebied, vooral in
grotere bedrijven. IT houdt zich met name bezig met het gebruik van
computer programma's en hardware, zoals het opslaan van data, het
beschermen van data, het transporteren en terughalen van data. Daarom
worden deze mensen vaak benoemd als IT specialist of Business Process
Consultant en de afdeling wordt IT Department genoemd.

•

HR: Human Resource (HR) is een belangrijke Module voor vele organisaties.
Het verzorgt ondermeer de salarisadministratie, werktijdenregistratie,
verslaglegging
over
sollicitaties
en
verslaglegging
over
algemene
organisatiegegevens. De Module Human Resources ondersteunt een groot
aantal processen en activiteiten met betrekking tot de organisatie en haar
structuur. De Human Resource-Module bestaat uit de volgende onderdelen:
• Personnel Management
• Organizational Management
• Payroll Accounting
• Time Management
• Personnel Development

•

Engineering: De afdeling Engineering vertaalt de klanteisen naar een
functioneel
goed
werkend
systeem.
Het engineeringteam
in
een
multidisciplinaire samenstelling, werkt onder de leiding van Business
Development, die de scope, de planning en het budget bewaken. Engineering
zorgt berekent disciplines:
• Headcount
• Hours regular/ overtime
• Logistics
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Purchasing: Deze afdeling bestaat nog niet binnen TDS. Maar was tijdens het
RFQ Response Project wel in de maak.

Aan de hand van boven beschreven takenpakket was het mogelijk om per
accountnummer na te gaan wie er verantwoordelijk is voor de "number of units"
en de "cost per unit". Om het een en ander duidelijk te maken volgt hieronder
een klein voorbeeld van de toewijzing van de verantwoordelijkheden.

Number of un its

Responsible department le Costs per un it

Responsible department I•

Direct labour - regular (team member)
Direct labour - regular (team lead er )

number of team members
number of tea m leaders

Direct labour · regu lar (opt1on l )

direct employees (optional)
direct employees (optional)

Engineering
Engineering
Engineering
Engineeri ng

Human Resources
Human Resou rces
Human Resou rces
Human Resou rces

5<40000

Direct labour • regular

54000 1
540002

540003
540004

Direct labour - regu lar (option2)

wage
wage
wage
wage

of team member
of team leader
employer (option 1)
employer (option2)

Figuur 8
In Figuur 8 is te zien dat Direct Labour onder 54000 valt. Dat er verder vier
accountnummers zijn aangemaakt om aan de wensen van de klant te voldoen. Er
zijn vier accountnummers bijgemaakt 540001 tot en met 540004, omdat
projecten werken met "team members" en "team leaders" op de werkvloer.
Daarbij zijn nog twee opties toegevoegd om de Tool flexibel te maken. De
"number of units" voor deze account numbers bestaat uit het aantal team
members en team leaders. Dankzij de functiebeschrijving van Engineering weten
we dat de berekening van het aantal heads onder de verantwoording valt van
Engineering . De "cost per unit" bestaat in dit geval uit het salaris van een team
member of team leader. Uit de functie omschrijving van Human Resources weten
we dat salarissen onder de verantwoording valt van HR .

5.2.4 Vastleggen van de Input Sheets voor iedere afdeling
Tijdens het toekennen van de verantwoordelijkheden bleek dat de afdeling
Finance ook betrokken dient te worden voor het zorgen van input van de Costing
Module. Uit onderstaande beschrijving zal blijken waarom deze afdeling niet kan
ontbreken voor het zorgen van input in de Costing Module.
Binnen de afdeling Finance onderscheiden we twee hoofdModules:
Financial Accounting verzamelt, bewerkt en bewaart alle benodigde gegevens uit
de organisatie die nodig zijn voor het voeren van de boekhouding. Zij vormt de
basis voor bedrijfsbrede planning en control en maakt het mogelijk te voldoen
aan interne en externe informatiebehoeften. Financial Accounting werkt met
verschillende
rekeningen:
Grootboek;
Crediteurenadministratie;
Debiteurenadministratie; Vaste activa administratie; Module voor speciale
rapportages.
Bij Controlling (CO) gaat het om het coordineren, beheersen en optimaliseren van
alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie . Hierbij zijn gegevens nodig over
(gebudgetteerde en werkelijke) kosten en opbrengsten. Er wordt gewerkt binnen
'controlegebieden ' . Een controlegebied is een manier van groeperen van
financiele gegevens, die het mogelijk maakt gegevens van verschillende bedrijven
geaggregeerd te controleren.[www.hsbos.nl]
Uit bovengenoemde beschrijving worden de verantwoordelijkheden toegekend
van de afdeling Finance. In bijlage 6 zijn de sheets te zien welke afdeling
verantwoordelijk is voor welke input met betrekking tot de Costing Module. Als
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laatste sheet is te zien dat de finance afdeling verantwoordelijk is voor de
volgende Charts of Accounts:
622000
640000
650000
670000
700000
750000
Figuur 9

Licenses & Permits material handlinq
Property Tax
Professional Services
Depreciations
Bank Charqes
Income tax expense

Nadat alle Input Sheets ontworpen zijn voor de betrokken afdelingen komt de de
volgende stap van het plan van aanpak aan de orde.
De volgende stap is het ontwerpen van de Cost Base (Cale Sheet) sheet en
daaruit volgen automatisch de IRR (Internal Rate of Return) en Executive
Summary nadat deze goed geprogrammeerd zijn.

5.2.S Cale Sheet
Voor het ontwerpen van de Cale Sheet hebben we gebruikgemaakt van Lookup
functies.
Een Lookup functie zoekt naar een waarde binnen een gebied die je ingeeft in de
formule . Ter illustratie kijken we naar de calc sheet uit de Excel versie "Analyse
SAP Chart of Accounts CTversion18".
Uit deze file wordt in het tabblad van Engineering voor een nieuw project een
waarde ingegeven voor het aantal "direct labour". Dit wordt door Engineering
ingevuld in de input sheet bij de account nummer 540001 onder de noemer Team
members (Figuur 10) . Omdat alle account nummers een unieke code hebben
kunnen we deze ebruiken in de formules van de Cale. Sheet.
540000
540001

1

Direct emplo ees
Team members

Heads

Figuur 10
•
•
•
•
•
•

In Figuur 11 is een klein gedeelte weergegeven van de Cale. Sheet
In de lste kolom zien we de unieke accountnummers
In de 2e kolom zien we de beschrijving van het accountnummer
In de 3e kolom worden het aantal units met behulp van de lookup formule
berekend
In de 4e kolom worden de kosten van de unit berekend met behulp van de
lookup formule
In de Se kolom worden kolom 3 en 4 met elkaar vermenigvuldigd om de
totale kosten te berekenen.

Ace #
540000

54000 1
540002
540003
540004

Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

labour labour labour labour labour -

r~ular

regular
regular
regular
regular

(team member)
(teamleader)
(optionl)
(option2)

Units Year 0
0
0
0
0
0

Unit cost Year 0

1
0
0
0

Total cost Year 0
0
0
0
0

0

Figuur 11
In de 3e kolom onder Units Year willen we het aantal Heads weten wat wordt
ingegeven door Engineering in het input tabblad (zie bijlage 6). De lookup functie
wordt zo geprogrammeerd dat deze op zoek gaat naar de unieke account code
540001.
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Function Arguments

LOOKUP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

::iJ = 540001
Table_array l'Inputtables Engineering'!$A$11 :$R$11 3 ::iJ = {540000\"Direct emi:
Col_indeK_num 17
'5J = 7
Range_lookup IFALSE
::iJ =FALSE
Lookup_value

=O
Looks for a value in the leftmost column of a table, and then returns a value in the same row
from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order.
Lookup_value is the value to be found in the first column of the table, and can be a
value, a reference, or a text string.
Formula result =

0

Help on this Function

OK

Cancel

Figuur 12
In Figuur 12 is te zien dat de lookup formule op zoek gaat naar waarde $A3 in de
Cale Sheet. Dit betreft de unieke code 540001 met beschrijving "Direct labour regular (team member)".
Table_array is het zoekgebied waarbinnen de lookup functie gaat zoeken. We
hebben geprogrammeerd dat het zoekgebied bestaat uit de Input Sheet van
Engineering met als afbakening kolom 7. Kolom 7 staat voor het jaar waarin de
waarde ingevuld wordt door Engineering. De reden dat we werken met jaren
wordt uitgelegd bij de berekening (hoofdstuk 6) Voor iedere account code worden
de lookup functies vervolgens ingevoerd op de zelfde manier zoals hierboven
beschreven. In Figuur 4 is de totale Cale Sheet te zien die het brein vormt van de
Costing Module.
Terugkijkend naar het projectplan zien we dat stap 5 het volgende beschrijft:

5
Verify analysis from step 4 with Lead Users and departments required
to make inputs
Dit houdt in dat de resultaten tot dusver worden gepresenteerd aan de Lead
Users en afdelingen Het ontwerpen van de Tool wordt dan een "iteratief proces"
waarna we weer terug gaan naar stap 4 om met de besproken resultaten de
Costing Module te ontwerpen. We zijn dan beland bij stap 6 van het projectplan.
Deze beschrijft namelijk het bovenstaande iteratieve proces.

I6

Correct step 4 for remarks in step

s

Het corrigeren van stap 4 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Herzien van minimum level of detail
• SAP Chart of Accounts aanpassen
• Verantwoordelijke afdelingen aanwijzen
• Input sheets voor elke afdeling nakijken/ herzien
• Cale Sheet herzien.
Tijdens de besprekingen komt bijvoorbeeld het volgende probleem naar voren:
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"Alie data die 'system driven' zijn krijgen nag geen uitkomst op de Cale Sheet, dit
komt natuurlijk omdat deze niet vermeld zijn op de Input Templates. Hoe kan ik
ervoor zorgen dat de system driven automatisch van data wordt voorzien?
Benefits werkt oak niet, omdat die alleen in de Human Resources template staan.
Bij HR moet een % van het totale safaris warden ingevuld. We zouden i.p. v. een
% in procenten oak het % in C in kunnen laten vullen dan hebben we geen lastige
formules nodig."
Allereerst moet beschreven warden wat wordt verstaan onder "system driven"?
Om te voorkomen dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de invoer van
de Input Templates dubbel werk hebben is het van groot belang te zorgen dat
rekeningen niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Er zijn rekeningen die dus
"system driven" zijn omdat in een eerdere fase de rekeningen al ingevuld warden.
Een mooi voorbeeld is de rekeningen 621.010 t/m 621.014 Rent expense-truck.
Deze rekeningen warden door Engineering ingevuld en verderop warden deze
rekeningen weer gebruikt om het aantal units te bepalen voor Maintenance. We
gebruiken dus dezelfde formules om in de input template van engineering te
zoeken naar de rekening nummers 621.010 t/m 621.013 om het aantal units te
zoeken voor maintenance.
Number of units
621020

Rent expense - trailers

621021
621022

Rent expense - tra ilers (o pti on ! )
Re nt expense - t rai lers (o pt ion2)

621023

Re nt ex pense - t railers (option 3)

62 1024

Re nt ex pense - t rail ers (option4)

625020

Maintenance trailers

625021

Maintenance t rai lers option!

625022
625023

Main tena nce t railers option2
Maintenance t railers option3

Number
Number
Number
Number

of
of
of
of

trailers
trailers
trailers
trailers

Responsible department for
(optionl)
(option2)
(option3)
(option4)

Number of trailers option1
Number of trailers option2
Number of trailers option3

Engineering
Engineering
Engineering
Engineering

System driven (input rent exp1
System driven (input rent exp1
System driven (input rent exp1

Figuur 13
Om dit probleem op te lossen hebben we in het SAP chart tabblad aangegeven
wanneer een account nummer system driven is. In Figuur 13 is bij de
"responsible department" aangegeven dat het "system driven" en de input komt
van rekening "rent expense". Om dit te programmeren zijn de volgende stappen
ondernomen; als we kijken naar figuur 12 dan zien we dat de account nummers
van "maintenance trailers system driven" warden ingevoerd. In de Cale Sheet is
in de 3e kolom bij de lookup functie de lookup value aangepast. Nu gaat de
lookup functie niet op zoek naar $A105 wat de waarde zou opleveren van
625021, maar is de waarde ingegeven van $A82, hetgeen overeenkomt met de
accountcode 621021. Vervolgens zoekt de lookup functie deze waarde op in de
Engineering Input Sheet. Het grote voordeel van deze methode is dat in de Input
Sheet van Engineering alleen nog het accountnummer 621021 staat en dat het
systeem "automatisch" accountnummer 625021 meeneemt. Hierdoor is het
probleem dat bijvoorbeeld medewerkers van Engineering data dubbel kunnen
invoeren opgelost.
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Function Arguments

x

LOOKUP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.,

I
:SJ =621021
Table_array I'Input tables Engineering'! $A$11: $R$11 3 :SJ ={540000\"Direct emi:
Col_index_num 17
:SJ =7
Range_lookup IFALSE
:SJ =FALSE
Lookup_value

=O
1

Looks for a value in the leftmost column of a table, and then returns a value in the same row
from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order .
Lookup_value is the value to be found in the first column of the table, and can be a
value, a reference, or a text string .
Formula result =
Help on this function

O

OK

Cancel

Figuur 14
Het volgende probleem was dat de afdeling Human Resources werkt met
Benefits.
Onder Benefits vallen bijvoorbeeld : een auto van de zaak, de telefoonaansluiting,
kinderopvang. Vroeger noemden we dit soort voorzieningen secundaire
arbeidsvoorwaarden. Nu noemen we ze Employee Benefits, extraatjes voor de
werknemer. Die extraatjes kunnen grootse vormen aannemen: een flinke
leaseauto, inrichtingskosten voor het huis, aandelenpakketten. In t ijden van
krapte op de arbeidsmarkt zijn werknemers veeleisend. Maar ook als personeel
aantrekken niet lastig is, blijft een behoorlijk arbeidsvoorwaardenpakket nodig
om werknemers te binden.
Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor
alle bedrijven in die branche . Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf
extra Benefits te regelen. De verwachting is dat CAO's in de toekomst meer
regelvrijheid laten voor de eigen onderneming. Zo kan de ondernemer met zijn
personeel overleggen over de Employee Benefits die ze echt willen hebben. Oat
kan een voordeel zijn voor kleinere bedrijven, vanwege de open sfeer en het
informele overleg. In grotere bedrijven zal de bestuurder van de onderneming
met de OR moeten overleggen over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
MKB-Nederland verzorgt branchevergelijkingen ontwikkelingen in de verschillende
CAO's en adviseert over de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden.
[http://www .personeelsnet.nl]
De Benefits valt duidelijk onder de verantwoording van Human Resources. Het
gaat te ver om deze regelingen mee te nemen in de Costing Module, aangezien
deze per land en per medewerker verschillend zijn. Om dit probleem te
ondervangen hebben we ervoor gekozen om de Benefits in de Costing Tool uit te
drukken in een percentage van het totale salaris. Dit wordt door de afdeling van
Human Resources ingevuld in de Input Sheet.
Nu de Costinq Module klaar is ziin we beland bii stao 7 en 8

7
Final sign off from Business Development Lead Users on Costing
Module.
8
Program and test Costing Module
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Het iteratief proces werd doorgezet met het beoordelen van de verbeterde versie
van de Costing Module. Uiteindelijk werd versie 18 de definitieve versie van de
Costing Module en brak de fase van het testen van de Costing Module aan . Om de
test te optimaliseren hebben we ervoor gekozen om eerst de IRR-berekening en
Executive Summary te ontwerpen zodat deze in de Pilotversie meegenomen
konden worden. In Hoofdstuk 6 bespreken we de output van de Costing Module
die gevormd wordt door de IRR (zie hoofdstuk 6)en Executive Summary. Om
duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot het RFQ proces wordt in Figuur 15
het proces in de tijd ge"illustreerd. Hierin is te zien dat de IRR-berekening
automatisch wordt gegenereerd en deze als een check dient voor het
management. daarna vind terugkoppeling plaats naar Costing Module om
bijvoorbeeld de kostprijs aan te passen.
Tijdsas

Terugkoppel ing
management
Teets IRR

Aut om

Executive
Summary

ereerd

Total Sales
Price
Costing Modu le

IT

Input provided
Hardware required

Software requirement
Cosl ol software

HR

--

•

Sales module

Engineering

IT

Input provided

Input provided

Input provided

:::

:::
:::
:::

:::

Ha1ctware required

2

Software 1equiremen1

:::

Cost of softw are

Cost ol labou1 (fully

loaded
Cost of staff (fully

l abour units requifed
Staff unils required
Rolling stock units &
types requ ired
Capex requked
launch requi1emen1 s

Costing Module

Figuur 15
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Management Test

TDS Automotive kiest voor de berekenen van de Internal Rate of Return (IRR),
maar daarbij wil ik nog een techniek bespreken namelijk Net Present Value
(NPV).
Internal Rate of Return (IRR) is een rentabiliteitseis die een netto contante
waarde van nul voor een reeks toekomstige kasstromen levert.
Net Present Value (NPV) is het verschil tussen de contante waarden van alle
kasstromen die in en uit de kas vloeien. IRR en NPV worden wijd gebruikt om te
beslissen voor welke investeringen moet worden gekozen en voor welke
investeringen niet. Maar welke methode is nu de beste?
Een voordeel: Het interne rendement (IRR) is redelijk makkelijk te begrijpen, met
name voor niet-financiele managers. Bijvoorbeeld een project kost € 1 miljoen en
levert een IRR van 20%, dat beter is dan het bedrijfsdoel van 15%.
NPV is niet zo makkelijk te begrijpen, bijvoorbeeld een project kost € 1 miljoen
en levert een NPV van €250.000 bij gebruik van de "company's weighted average
cost of capital" van 12%.
Een nadeel: Het berekenen van het interne rendement bij sterk wisselende
kasstromen is niet betrouwbaar. Dit risico is groot bij projecten met een lange
levensduur, zoals bij TDS het geval is.
Een oplossing hiervoor is de profitability index, deze wordt gebruikt wanneer
bedrijven slechts een beperkt beschikbaar kapitaal voor handen hebben om in
positieve NPV projecten te investeren. Met deze techniek lukt het om van ieder
project de profitability index te berekenen en projecten hierop te ranken .
De interne rentevoet (IRR) geeft aan bij welke hoogte van de discontovoet de
NCW voor project j gelijk wordt aan 0, d.w .z. de voet Rj waarvoor geldt dat:

T.
I

~
t '"" 0

B j l - K jt
(1 + R .)t = 0
I

Bjt
baten
van
project
j
op
tijdstip
t
Kjt
=
kosten (analoog baten)
Wanneer onzekerheid bestaat over de juiste discontovoet of de waardering van
risico, kan de interne rentevoet een nuttige indicatie geven voor het te
verwachten rendement. De IRR geeft immers de hoogste waarde van de
discontovoet aan waarbij het project nog juist rendabel is. Met berekening van de
IRR-methode kan TDS nagaan bij welk percentage het project nog rendabel is.

6.1

Koppeling naar de Costing Module

In deze paragraaf beschrijven we hoe de koppeling is gemaakt tussen de IRRberekening en de Costing Module . Hoe de Costing Module is ontworpen is
natuurlijk al beschreven in hoofdstuk 5. In Figuur 3 is te zien hoe de IRRberekening als output uit de Costing Module komt. Tijdens de gesprekken met de
controllers is dit ook als wens uitgesproken. De IRR-template die momenteel
gebruikt wordt door Business Development en het Executive team om het project
te beoordelen op rentabiliteit is genomen als uitgangspunt. Deze IRR-file zoals
deze daar gebruikt wordt is opgestuurd door de Corporate Planning Manager
vanuit Canada en door hem toegelicht. De belangrijkste opmerkingen uit dit
gesprek zullen worden weergegeven. Om de bespreking van de IRR file duidelijk
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te maken zal deze hieronder te zien zijn (zie Figuur 16). De file is een Excel - file
en wordt de "Assessment test for new projects" genoemd .
/RR

assessment test

in' 000 USD
2006

2007

2008

2009

2126,47
·160,68
-596,17
-756,85

15189,10
2.746,58
-596,17
2. 150 ,41

15189,10
2.746,58
-596 ,17
2.150,41

151 89,10
2.746,58
-596,17
2.150,41

void

void

void

void

-139,96

-139 ,96

-139,96

-139,96

-1.103,47

-105,79

-15,95
-1.045 ,01
-34 ,29
0,00
-8,51
-953 ,88
-2.400 ,77
0,00
-2.921 ,28

-132,90
0,00
-24,49
-77,24
-60,76
-953 ,88
1.384 ,47
840 ,27
2.751 ,99

-151 ,89
0,00
-14,70
-84 ,65
-60,76
-953 ,88
1.492,65
-484 ,56
1.513,96

-170,88
1.215,13
-4 ,90
-84,65
-60,76
-953 ,88
1.502,45
-522 ,43
2.672,23

ear O
Country

Germany

Customer Type

OEM

3

Revenue
i. Plant level EBITDA
ii. SG&A allocation
Post SG& A EBITDA
number < than O
Lease obligation (input)
iii. Lease obligation beyond service contract
number < than 0
Capex
Depreciations
NPV capex
iv. Launch costs
number < than O
v. Launch cost reimbursement
vi. Sustenance capex
% number < 0%
Worki ng capital
Financing cost
capex
Lau nch costs
W orking capital
Corporate SG&A rate
Taxable income after full SG&A
Taxes
Cash flow pre financing costs
IRR

real estate only

-559,83
-559 ,83

-170,12
7%
7%
5%
0,00
-729 ,95
33 ,01 %

vii. Launch costs reimbursed se aratel in a non-recourse fashion, es/no?
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Plant level EBITDA
SG&A allocation
Lease obligation beyond service contract
Launch costs
Launch cost reimbursement
Sustenance capex
Non-recourse launch cost reimbursement

Test
IRR - points
Plant level EBITDA - points
Volum e protection yes/no
Sum
Sum needs to be >

with the exclusion of lau nch cost reimbursement
allocates the portion of the SG&A which is variable (revenue -dependant) basE
real estate lease obligation wh ich exists beyond the term of the service contra
key in the incurred lau nch costs in the appropriate year(s)
key in the lau nch costs reimbursement in the appropriate year(s)
calcu lates the sustenance capex, which increases slightly over time. Key in th
key in whether the launch costs are reimbursed in a non-volu me dependant f<

I

yes
45

33 ,01
18,08
0,00
51 ,10
test passed

Figuur 16
De IRR Assesment test is beveiligd zodat niet alle velden ingevuld kunnen
warden. Alleen de velden waar de Business Development Manager aan mag
komen kunnen warden ingevuld . Bovenaan de file kan de Business Development
Manager kiezen voor welk land de IRR Assesment test moet warden uitgevoerd .
Dit is belangrijk in verband met verschillende belastingregels per land. Als je hier
geen rekening mee zou houden dan heb je bij voorbaat geen eerlijk
vergelijking smiddel om de RFQ's met elkaa r te vergelijken. Vervolgens kiest de
BDM voor wie het project wordt uitgevoerd .
Dan kijken we naar regel 9 van de file . Bij Revenue is de Sales (Total cost
inclusief Gross margi n) ingebracht, maar heel belangrijk hierbij is dat dit de Sales
zonder " Launch cost reimbursement" betreft. Hier vult de BDM handmatig de
Sales in waarbij de lanceringskosten eraf gehaald warden. De reden hiervoor is
dat de investeringskosten vaak terug betaald warden door de klant. De Sales
vertegenwoord igt de omzet zonder vergoed ing voor Launch cost.
Om een voorbeeld te geven; stel dat de totale verkoopprijs €10.000,- bedraagt.
In de totale prijs zit echter een vergoed ing van €800, - voor Launch cost ; het is
bekend dat de klant de Launch-kosten terugbetaalt. Deze warden dan lineair
afgeschreven over de eerste jaren van het project. Deze moeten geboekt warden
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omdat als de Launch-kosten eenmaal zijn uitgegeven dit natuurlijk gemaakte
kosten zijn, die door de klant pas na 3-4 jaar worden terugbetaald. Als de kosten
niet worden geboekt, dan ontvangt het bedrijf in het 3e of 4e jaar een vergoeding
zonder dat daar kosten tegenover staan. Dat zal zich dan 100% vertalen in
EBITDA. Dus die kosten moeten bij Plant level EBITDA (lijntje 13) ook
uitgetrokken worden. De tegenboekingen van de Launch-kosten zijn terug te
vinden bij Launch cost reimbursement. (lijntje 22) Zie Figuur 16.
Plant level EBITDA spreekt waarschijnlijk voor zich .. Dit is de Sales - alle kosten.
Op de volgende regel zien we SG&A. Dit staat voor Selling, General &
Adminitrative expenses. Dit is een "income statement item" met salaris,
commissies
en
reiskosten
voor
executives,
verkoopmensen.
Ook
advertentiekosten en payroll-uitgaven word en hierbij meegenomen. Alie witte
cellen zijn "protected" en de Business Development Managers kunnen er niet
eens aanzitten. Het model rekent 5% van de omzet als SG&A. Dat wordt
standaard als een kostenpost aangerekend.
Het volgende grijze veldje dat moet worden ingevuld is CAPEX. Dit staat voor
Capital Expenditure. De definitie hiervoor is: "Funds used by a company to
acquire or upgrade physical assets such as property, industrial buildings or
equipment. This type of outlay is made by companies to maintain or increase
the scope of their operation. "[www.investopedia.com]
Hierbij wordt dus gekeken naar afschrijvingen van investeringen. Als we kijken
naar het voorbeeld uit de bijlage dan zien we in de "Assesment test for new
projects" dat de waarde voor Capex wordt gehaald uit het tabblad investments.
7%

Investments
Unit cost

Investment Building

lease

Lifttrucks

lease

#

Total Invest Dep period
0
3,00

Lin depr

Interest Y1
0

0

0

3,00

0

0

Office extension
Trailer
JIT-Racks
Equipment
Furniture, tools , misc

0
0
0
147.336
39.543

0
0
0
147.336
39 .543

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0
0
0
49.112
13.181

0
0
0
10.314
2.768

ICT
Hardware + software investments
Launch costs

219.765
81 .000

219.765
0

3,00
3,00

73 .255
0

15.384
0

686.878

406.645

135.548

28.465

Totals
Depr & Interest

164.013
135.548

Figuur 17
Uit dit
•
•
•
•
•
•
•

tabblad (Figuur 17) worden de volgende investeringen gehaald:
Office extension
Trailer
JIT-Racks
Equipment
Furniture, tools, misc.
Hardware + software investments
De kosten voor deze afschrijvingen worden onder Capex opgesomd in de
IRR-berekening.

39

Tu I e

technische universiteit eindhoven

Het volgende grijze
reimbursement".

vakje

bestaat

uit

"Launch

cost"

en

"Launch

cost

Dit onderwerp kwam al ter sprake bij het invoeren van de "revenue", omdat
hierbij de sales wordt ingegeven zonder Launch cost. De gedachten die hier
achter zit is dat het Executive team exact wil weten wat de investeringen voor
Launch-kosten zijn aan het begin van het project en hoe snel deze terug worden
ontvangen van de klant.
Het volgende keuzevakje dat aangeduid moet worden is de volgende (Figuur 16):
Launch costs reimbursed separately in a non-recourse fashion, yes/no?
De uitleg die hiervoor gegeven wordt staat ook in de Template van de IRRberekening (Figuur 16) en luidt als vol gt: "key in whether the launch costs are
reimbursed in a non-volume dependant fashion yes/no"
Hiermee wordt bedoeld of de opstartkosten door de klant warden terugbetaald
zonder dat daar een afzetvolume tegenover moet staan. Voor het Costing model
dat ontworpen is tijdens het afstudeeronderzoek is dit niet relevant omdat bij TDS
meestal gewerkt wordt met een onafhankelijke terugbetaling. Het laatste grijze
vakje bestaat uit de keuze of er een bescherming van de verkoopvolumes moet
zijn. Hiervoor wordt door TDS altijd het liefst "yes" voor gekozen omdat een
bescherming van de verkoopvolumes een risico uitsluit. Namelijk het risico dat
verkoopvolumes dalen en de vaste kosten niet meer gedekt warden door de
variable opbrengsten die gekoppeld zijn aan de verkoopvolumes van de klant. De
IRR-file voert automatisch een test (zie Figuur 18) uit en aan de hand van het
aantal punten blijkt of het project door de test komt. Wanneer de test boven de
45 punten uitkomt dan is de IRR Assesment test geslaagd.
Test
IRR - points
Plant level EBITDA - points
Volume protection yes/no
Sum
Sum needs to be >

I
yes

45

26,36
25,70
0,00
52 ,06
test passed

Figuur 18
Hiermee hebben we de file "Assesment test for new projects" behandeld en wordt
deze gelinked aan de Costing Module.
Om de koppeling te maken met de IRR Assessment file was het noodzakelijk om
eerst in de Costing Module meerdere jaren in te programmeren. De reden
hiervoor is dat de IRR berekening de cashflows neemt van de alle jaren dat het
project loopt. Over het algemeen loopt een project zes jaar met een maximum
van tien jaar. In de Costing Module moesten deze tien jaar ook worden
ingebouwd zodat voor ieder jaar de cashflows uit het model komen. Het volgende
voorbeeld zal hieromtrent duidelijkheid verschaffen.
Units Year O

Ace#

540000

Direct labour - regular

54000 1
540002
540003
540004

Direct
Direct
Direct
Direct

labour
labour
labour
labour

-

regular
regular
regular
regular

Unit cost Year O

Total cost Year 0

30908,83
34538,00
34538,00
0,00

4.071.709
3.709.060
259.035
103 .614
0

130,5
(team member)
(teamleader)
(option! )
( option2)

120,0
7,5
3,0
0,0

Figuur 19
In Figuur 19 is te zien dat voor accountnummer 540000 met als label "Direct
labour - regular" eerst een kolom is aangemaakt voor "number of units" jaar 0 en
de "cost per unit" jaar 0. Deze worden met elkaar vermenigvuldigd en dan heb je
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de Total Cost voor jaar 0. Dit is vervolgens voor alle jaren zo gedaan tot en met
jaar 10. Alie totale kosten per jaar kunnen nu worden opgeteld en de link is nu
mogelijk te maken naar de "Cale Sheet" in de Costing Module.

6.2

Koppeling naar de Executive Summary

In (Figuur 4) is te zien dat de Executive Summary het tweede document is die
automatisch door de Costing Module moet worden gegenereerd. In deze
paragraaf volgt een weergave van de oude Executive Summary zoals deze
gebruikt werd door de Business Development Managers en er volgt een weergave
van de nieuwe Executive Summary zoals deze in overleg met de Corporate
Planning Manager is samengesteld. Er bestaat geen oude eenduidige Executive
Summary. In iedere RFQ-file die aan het begin van het project is aangeleverd
door de Business Development Managers zat een Executive Summary met iedere
keer een andere versie . Om dit te illustreren is in Figuur 20 te zien hoe de oude
Executive Summaries met elkaar worden vergeleken in Stap A.
Tijdens de orienterende interviews waren de commentaren hierop zeer divers.
Sommigen vonden het geen overzichtelijke file en anderen vonden het weer een
"kinderkleurplaat" . Als grootste probleem werd ervaren dat er teveel overbodige
informatie in stond . In deze paragraaf wordt de oude met de nieuwe Summary
vergeleken om te zien welke onderdelen eruit zijn gevallen en waarom. In Stap B
wordt met behulp van de overeenkomsten tussen de oude Summaries de 3
hoofdcategorieen ontworpen voor de nieuwe Executive Summary. Deze bestaat
uit:
• Basic Data
• Statistical Data
• Financial Data
Tenslotte wordt in stap C besloten wie de Executive Summary moet goedkeuren .
Dit zal per project verschillen en kan verwezen worden naar de Matrix Of
Authority. (bijlage 8)
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Executive Summary 1

Stap A

Executive Summary 2

Project/Locat ion:
Customer
SOP Date
Duration of Contract (yrs)

Hourly Headcount (RTR)
Avge fully loaded sa lary (hourly)
Salaried Headcount
Launch costs reimbursement
methodology

Basic Data

Statisti cal Data

Stap B

-

-

Prepared by:
Project/ Locatio n :
Country :
SOP Date :
Duration of Contract (yrs)

-

-

Pri ci ng Meth odo logy
Yea r
Da t e (CY)
Annual Volume m 3
Ann u al Vo lu me ve h icles
N umbe r o f S hifts
Hou r ly Hea dco un t
Sala ried Hea dco unt
Floo r sp ace ( m 2 )

oo.,.. •

Executive Summary 3

Launch Costs
capltal Expenditure
Working capltal
Total Employed Capltal
Return on capltal Employed

Financial Data

Total Sale s
EBITDA
EBITDA % on To t a l Sa les
EBIT
EBIT % on To tal Sa les
IRR

~

Approvals
Bu siness Development
Executive VP Bus. Dev .
- CFO
CEO
others

Stap C

-

Figuur 20
In Bijlage Executive Summary 1 zien we de Executive Summary zoals deze nog is
gebruikt voor het maken van de laatste nieuwe quote voor het project Ford
Cologne ODC/ EDC.
Dit betreft een project voor de Duitse markt, de lancering start in april, de start
van de productie voor ODC zal beginnen in oktober 2006 en van EDC begint in
november 2006. Iedere Executive Summary begint met
Basic data:
Prepared by:
Project/ Location:
Country:
SOP Date:
Duration of Contract (yrs) :

Business Development Manager
Cologne
Germany
1-10-2006

3

Bovenstaande Basic Data is ongewijzigd gebleven in de nieuwe versie (zie bijlage
In Bijlage Executive Summary 1). Bij de nieuwe versie is "currency of qoute"
nieuw toegevoegd. De achterliggende reden hiervoor is dat de projecten zich
internationaal afspelen en het niet altijd meteen duidelijk is of het om dollars of
om euro's gaat. Als laatste onderdeel van de basic data volgt : "Description of
services to be provided", deze stond ook in de oude versie.
Om structuur aan te brengen in de Executive Summary is er naast de basic data
een kolom met statistical data aangemaakt . In deze kolom vallen de volgende
onderdelen:
• Pricing methodology
• Year
• Date (CY)
• Annual Volume m 3 (outbound)
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Annual Volume vehicles (inbound)
Number of Shifts
Hourly Headcount (RTR)
Salaried Headcount
Floorspace (m 2 )

De laatste kolom wordt gevormd door de Financial data en bestaat uit de
volgende onderdelen.
• Total Sales
• EBITDA
• EBITDA % on Total Sales
• EBIT
• EBIT % on Total Sales
• IRR
De nieuwe versie van de Executive Summary wordt afgesloten met een kolom
voor de Approvals van de volgende person en:
• Business Development
• Executive VP Business Development
• CFO
• CEO
Het nieuwe ontwerp van de Executive Summary bestaat nu uit drie hoofdgroepen
en daardoor veel overzichtelijker voor het management om te beoordelen.

6.3

Testen Pilot versie

Nu de Costing module klaar is en de IRR berekening en de Executive Summary
automatisch gegenereerd worden is het tijd geworden om deze te testen. Omdat
er net een RFQ bidding proces aan de gang was voor een project in Keulen. Zijn
de business development managers van Duitsland benadert om de RFQ file als
voorbeeld te geven zoals deze nog op de "ouderwetse manier" is gemaakt.
Het betreft het "Ford Cologne ODC/ EDC" en is een outbound service project
waarbij TDS verantwoordelijk is voor export packing en cross docking van
onderdelen.
De verantwoordelijke business development managers voor deze RFQ file zijn
Michael Schutrumpf (Account manager BMW) en Patrick Vanlommel (Business
Controller Germany/Poland).
Omdat de Costing module goed ontworpen is en is gebaseerd op de wensen van
de klant en geprogrammeerd is volgens SAP account codes was de test een
kwestie van alle kosten uit de "ouderwetse RFQ file" overtypen naar de input
templates per afdeling. Dit werk wordt uiteraard later verricht door de betrokken
afdelingen zelf. Nadat alle kosten in de input templates staan van de betrokken
afdelingen worden deze automatisch ingevoerd in de costing module en met
behulp van de formules worden de totale kosten berekend en opgeteld. In de
Costing Module worden de totale kosten automatisch berekend in de "cost calc"
met behulp van de lookup functies. Bij de totale kosten komt 10% SG&A
(overhead) bovenop -7 Dit Ieve rt de Total Cost inclusief SG&A. Daarbovenop
wordt het Gross margin berekend van 13%, zodat we de totale kosten weten met
de marges voor overhead en mark-up. De kosten van het verpakkingsmateriaal
worden uiteraard doorberekend naar de klant en bij het ODC/EDC project
bedragen deze 2,5 miljoen euro, waar een markup bovenop komt van 10%.
Hiermee komen de "Total cost inclusief SG&A + Gross margin" uit op€
15.189.100,- Dit is gelijk aan de Total Sales. De plant level EBITDA en de
gewone EBITDA worden vervolgens berekend en daarmee is de onderstaande
figuur compleet.
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Total costs
SG&A
Total cost in cl. SG&A
Gross m argin
Tota l cost incl. SG&A & Mark-up
Packaging Mate ri al
Mark- up Packag in g Material
Mark- up Custom Duties
Mark- up Custom OHL
Total cost in cl. SG&A + gross margin

10.127.997
1. 0 12 .800
11 .140.796
1.448.304
12.589.100
2.500.000
100.000

10,0%
13%

4%
10%
10%
100%

15 . 189. 100
2 .74 6 .583
1.733 .784

pla nt leve l EBITDA
EBITDA

15.189 .100

Total Sa les

Figure 21
We kunnen nu testen of de waardes die uit de Costing Module komen
overeenkomen met de waardes die uit de geleverde RFQ-file voor Ford Keulen
komen. In de geleverde RFQ file gaan we naar het belangrijkste deel van de file,
daar waar alle berekeningen worden uitgevoerd, namelijk de "Cost Cale"
template. Alie kosten worden hier net als bij de Costing Module opgeteld en onder
aan de template vinden we Figuur 22. Als we kritisch kijken naar Figure 21 en
Figuur 22 dan zien we dat de cijfers bijna hetzelfde zijn, met kleine
afrondingsverschillen daargelaten. Hiermee kunnen we concluderen dat de test
van de Pilot versie in vergelijking met de "RFQ file voor Keulen" geslaagd is. Met
het afronden van de Costing module kunnen we naar de volgende stap en dat is
het ontwerpen van de Sales Module.

I 1 751.8341

~

Total costs
SG&A

-

~

Total cost incl. SG&A
Gross margin

~

1.013 .050
11 . 143 .547

-

~

Total cost incl. SG&A & Mark-up

10 . 130 498
10 ,0%
13 ,0%

-

1 448 .661

~

12 .592 .208

24 . 3%

ft

2 .500 .000

Packaging Material
Mark-up Packaging Material

~
~

4 .0%

..

Mark-up Custom Duties
Mark-up OHL

Total cost incl. SG&A

m

~

m
+

g_ross marg_in

100 .000

10 ,0'ro

-

~

~

-

0

-

10 ,0%
#REF!

0
~

15 . 192 . 208

Figuur 22
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Conclusies en Aanbevelingen

Gedurende het afstudeerproject heb ik in 6,5 maand toegewerkt naar het
ontwikkelen van de Costing Module. Om de Costing Module te ontwerpen zijn de
betrokken afdelingen ge'lnterviewd om vast te leggen wat de problemen waren
tijdens het RFQ proces. Tijdens de interviews bleek dat de problemen
voortkwamen uit een explosieve groei die TDS automotive door heeft gemaakt de
afgelopen 10 jaar. Door de groei steeg de vraag naar serviceprojecten terwijl de
RFQ response methode hetzelfde bleef. Het ontbrak hierbij aan een standaard
methode om snel en efficient een RFQ te kunnen beantwoorden.
Het RFQ proces is vervolgens in kaart gebracht en er is een objectontwerp
bedacht. Dit objectontwerp is gepresenteerd aan het management team en
gecommuniceerd naar de directe betrokkenen. De RFQ response Tool bestaat uit
een Costing Module en een Sales Module (Figuur 4). Gedurende het project is
gebleken dat het teveel omvattend was om ook de Sales Module te ontwikkelen.
Nu de Costing Module klaar is kan op dezelfde methodologie de Sales Module
worden ontwikkeld.
Wat zal de toegevoegde waarde van de RFQ response Tool zijn voor TDS
automotive? Het doel van de afstudeeropdracht is om te komen tot een standaard
Tool die wordt gebruikt door alle betrokken personen bij het beantwoorden van
een RFQ voor een project.
• De toegevoegde waarde zal vooral zitten in doorlooptijdverkorting van het
qoute proces. Momenteel is het een erg arbeidsintensief proces waarbij de
managers van Business Development al het werk moeten doen. Dit is te zien
in Figuur 5 waar het oude proces wordt vergeleken met het nieuwe proces.
Het was niet mogelijk dit kwantitatief te onderzoeken, omdat ieder service
project uniek is en het niet mogelijk is te meten hoe tang het proces duurt. De
RFQ's worden in steeds verschillende landen gemaakt waardoor het voor mijn
afstudeerproject niet mogelijk was om hier fysiek bij aanwezig te zijn en
metingen te verrichten.
• Door het standaardiseren van het RFQ-response proces zullen er minder
fouten worden gemaakt. In de interviews kwam naar voren dat achteraf wordt
gerommeld in de RFQ-file en dat er oude files gedeeltelijk worden gekopieerd
om een "nieuwe" te maken. Bij de RFQ Response Tool is dit niet mogelijk
omdat deze beschermt is voor wijzingen achteraf. Bij de RFQ Response Tool is
het alleen mogelijk om input te geven.
• In Figuur 5 is te zien dat de BDM minder zal worden belast met het maken
van een RFQ omdat iedere afdeling zijn eigen spreadsheet heeft waar deze
verantwoordelijk voor is. De BDM moet hierdoor meer uit handen geven, maar
houdt als moderator van de RFQ-file wel de verantwoordelijkheid.
• Met de RFQ Response Tool zal de doorlooptijd van het maken van een quote
sneller en efficienter kunnen omdat iedere betrokken afdeling een eigen sheet
heeft die zij zelf zo nauwkeurig mogelijk moeten gaan invullen. In het ontwerp
(Figuur 4) wordt dit duidelijk weergegeven en in (Figuur 5) is het verschil te
zien tussen het oude en nieuwe proces. De meeste doorlooptijdbesparing zal
gehaald worden tijdens het genereren van input naar de Costing Module.
Bij het oude proces werden er veel fouten gemaakt wat ge"illustreerd wordt met
het volgende voorbeeld;
Bij de RFQ-response voor Ford Keulen zijn de labourcosts bijna 60% van de totale
kosten. De afdeling Human Resources heeft alle kennis van de Benefits en de
kosten van labour and Salaried staff. Deze zijn per land natuurlijk verschillend,
maar voor de qoute van Ford Keulen word dit uitgezocht door de mensen van
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Business Development. Dit kost veel tijd omdat de BDM niet over de kennis en
connecties beschikken die de afdeling Human Resources wel heeft of zou moeten
hebben. Het probleem is dat ook in de afdeling Human Resources er te weinig
communicatie is tussen de mensen. Zo weet men op het hoofdkantoor niet
precies wat er speelt in de plants. Dit is te wijten aan onderbezetting of aan het
feit dat er geen belang bij is om deze informatie te verzamelen en hierbij bij te
dragen aan het quoting proces.
Met de RFQ-response Tool is Human Resources zelf verantwoordelijk voor het
invullen van hun eigen inputsheet. Door het ingeven van de kosten per head word
de berekening automatisch gemaakt. Business Development is hiermee af, van
het zelf jagen naar informatie. Hiermee wordt Human Resources verantwoordelijk
voor de eigen inbreng. Waarschijnlijk beschikt Human resources al over de
informatie wat de kosten zijn van bijvoorbeeld de Bleu Collars en White Collars
voor het toekomstige project in Duitsland.

Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om de Sales Module op dezelfde methodologie te
ontwerpen als de Costing Module. Vervolgens wanneer deze klaar is dienen ze te
worden gekoppeld om het resultaat te bereiken zeals deze in Figuur 4 te zien is.
Als de RFQ Response Tool compleet is kan er een Pilot versie worden getest,
waarbij een vergelijking kan worden gemaakt met een bestaande RFQ voor een
nieuw project.
Wanneer deze test goed verloopt, is de Tool klaar voor
implementatie en dient er rekening te worden gehouden met alle factoren die
spelen tijdens het implementatie proces. Hierbij valt te denken aan de factoren
die zijn onderzocht in de literatuurstudie en weergegeven zijn in Figuur 2.
• Weerstand tegen verandering: de werknemers zijn gewend aan de huidige
manier van werken en ook bang voor de gevolgen van de verandering
• Kennis: werknemers hebben kennis nodig om met de nieuwe Tool te
kunnen werken en de veranderingen te kunnen begrijpen
• Training: werknemers hebben training nodig voor de implementatie en
toepassing van de RFQ Response Tool.
• Betrokkenheid: voor het hog ere management is het belangrijk betrokken
te zijn bij de implementatie van de RFQ Response Tool
Met het ontwerpen van de RFQ Response Tool hoop ik voldaan te hebben aan de
verwachtingen van de probleemhebbers. Zo zullen de BDM de voordelen
ondervinden zeals deze zijn geschets in de conclusies.
De betrokken partijen zullen voordelen en nadelen ondervinden, vooral tijdens de
implementatie fase. Als eenmaal de RFQ Response Tool werkt dan zullen de
betrokken afdelingen weten waar ze aan toe zijn en wat van ze verwacht wordt.
Tevens zijn ze nu meer bij het RFQ proces betrokken wat meer voldoening zal
geven. Het Management zal als voordeel ondervinden dat de RFQ-file sneller te
beoordelen is en een stuk overzichtelijker zal zijn. De Controlling afdeling zal de
RFQ Response Tool erg waarderen omdat deze is gebaseerd op standaardisatie
met de unieke Account Codes van SAP.
Ik kan oprecht terugkijken naar een fantastische afstudeeropdracht waarin ik veel
heb geleerd, met name op het gebied van "Finance". Ik denk dat er maar weinig
studenten zijn die de kans krijgen om alleen een project uit te voeren bij een
Multinational zeals TDS Automotive. In het begin van het project was het lastig
om een overzicht te houden omdat er zoveel informatie nieuw was. Gaandeweg
lukte het steeds beter om de doelstellingen te bereiken en kan ik terug kijken op
een geslaagd ontwerp.
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Bijlage 1

Scope afstudeeronderzoek
TDS Logistics
Jules Yerton - afstudeerproject - scope

GENERAL GOAL
Review of the files which are made by business development to answer RFQ's
from our customers (request for quote) . Analysis of content, information sources,
approval process and related procedures . Develop standardized document and
definiations which fulfills needs of business development, finance and people who
sign off and approve the data.
APPROACH
Step 1: meet with all involved parties to discuss existing processes and
documents
1) Meeting with each member of the European business development team:
a. Hugo Wauters - Belgium (Genk) including plant visit
b. Andreas Neumeister - Germany (Emden) including plant visit
c. Thorsten Ziegler - Germany (Regensburg)
d. Michael Schutrumph - Germany (Regensburg)
e. Carlos Rodriguez - UK (Ellesmere Port)
f. Michael Neumann - TBD

Gather life example of each of them
Discuss content and build-up
2) Meeting with each European controller:
a. Christel Tas - Belgium
b. Patrick Vanlommel - Germany
c. Andy Mort - UK
d. Hans Vandermeulen - TBD
3) Meeting with people who approve the data:
a . Rien Segers - managing director
b. Carine Van Landschoot - director of finance and administration
c. Other - TBD

Step 2: evaluate information gathered
1) Review of documents received
2) Define common usage
3) Identify information missing
Step 3: draft new standard set of documents and update/make existing
procedures
Step 4: review draft with involved parties
Step 5: finalize draft in documents which should be part of our quality
system
Step 6: roll-out to involved parties
TIMING

Start of project: August 15st, 2005
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End of project: March, 2005
Step
Step
Step
Step
Step
Step

1:
2:
3:
4:
5:
6:

1, 5 months
1,5 months
1 month
1 month
0. 5 months
0.5 months
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Orienterende Interviews

In bijlage 1 is te zien hoe de planning aan het begin van het project was voor de
orienterende interviews met alle betrokken partijen. In dit document staat het
volgende beschreven als opdracht:
"Review of the files which are made by business development to answer RFQ's
from our customers (request for quote). Analysis of content, information sources,
approval process and related procedures. Develop standardized document and
definiations which fulfills needs of business development, finance and people who
sign off and approve the data."
Iedere persoon die ge"lnterviewd werd liet zien wat zijn of haar aandeel is tijdens
het RFQ proces. Tijdens de interviews kwamen dan ook problemen naar voren die
vanuit het oogpunt van de ge·interviewden spelen tijdens het RFQ proces. De
eerste groep in bijlage 1 zijn de controllers en deze lieten dan de "profit & loss"
account zien en bespraken de problemen die daarbij voorkwamen . De 2e groep
waren de Business Development Managers die een RFQ file lieten zien zoals deze
warden gebruikt en vertelden wat daar de problemen bij waren. De laatste groep
betrof de groep die de RFQ file moeten goedkeuren. Tijdens gesprekken met deze
groep kwamen problemen naar voren met betrekking tot het goedkeuren van de
Executive Summary.
Alie interviews zijn opgenomen met een digitale voice recorder en vervolgens
hieronder kart in de Engelse taal beschreven omdat de meeste gesprekken in het
Engels waren.
The first meeting was with Christal Tas; she is a business controller for the
European Headquarters and works at the Financial Department. She is
responsible for the plants in Genk and in Brussel. The interview took place at the
facility in Genk. (See appendix for the interview)
We started with looking at the 20050525 Mondeo Galaxy Hardware for Finnveden
Requote. During the first meeting she explained to me how the Profit & Loss
Account looks like for the project. The customer of the project is Finnveden
Bulten and the Original Equipment manufacturer is Ford Genk. The commodities
that are handled are called CD3XX and it concerns Hardware & Fasteners and it
concerns only outbound logistics. Outbound logistics concerns export of CKD
(completely knocked down) lots and SKD (semi knocked down) lots,
One of the problems that we encountered where that a couple of days where
missing in the calculation. Annual Volume/ working days per year = number of
vehicles a day. From the Portal Site of TDS I downloaded the standard pricing
model. In this pricing model I calculated the number of vehicles a day by dividing
the annual volume by the number of working days. In the example mentioned
above I found that the number of working days where 223. In the standard
pricing model the number of working days where 232. There is a difference of 9
days. The difference of the number of day's can be a problem whit big financial
consequence. The size of this financial problem can be calculated afterwards
when the project is running and the difference between reality and quoted is
measurable. Another problem Christal Tas described was the difference between
the P&L account where she controls the cost in and the format used in the quote.
She has to make the coupling herself and has to translate all the costs to the P&L.
It would be preferable if the quote speaks the same language as the P&L.
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First Remark: Difference between quoted number of persons and real number of
persons acquired for the project.
Second Remark: The quote and the P&L don't speak the same language.
The second interview was with Michael Schuetrumpf in Regensburg (Germany),
he is the account manager for the client BMW. In Regensburg TDS does the
export packing; oiling & sealing of CKD part from the 3-series & 5-series and X3.
After the parts are oiled, sealed & packed they are shipped in the container to
China. Before the interview there was a plant tour which gave a better
understanding of the processes TDS does for the customer.
The interview started by looking at the quote "BMW CKD Pack Plant Regensburg".
The project started in 15/04/2003 and the contract will end in 30/04/2008. The
discussed quote is made in Microsoft excel and the File exists out of 20-30
templates. The interview lasted a couple hours to discuss the real life example
and to discuss the problems that we faced during this project.
The conclusions for the meeting are:
"The quote of Regensburg is not representative for the things that we are doing
nowadays in Regensburg. Problems are that it tries to cover it all and there is no
link to the P&L account. Another problem is that the data is not updated to the
present time and you constantly have to search. There is no history in the RFQ so
I can't track whether I have done a good trade or not. It is not possible to see the
real cost. We can't track it any more.
Because the RFQ file is complex it is not possible to see all the connections of the
input sheets. It's only possible for the person who has made the RFQ file.
It would be better to have 1 Page to import the most important data. 1 Overall
page where the entire total cost comes together and where I can see it all. The
total calculation must be so far standardized that I can capture it all in just 1-2
pages. If somebody else has to use another 17 pages he can use these pages but
that would not be included.
There should be for every RFQ 1-2 pages with fixed cost and 1-2 pages with
variable cost. There should not be more as 10 pages or tables (matrixes) to
represent the entire RFQ file. The P&L account should automatically roll out the
RFQ. Executive Summary and the IRR should roll automatically from the RFQ.
It should not be possible to manipulate the data. For example now it is possible to
manipulate the data and adjust the parameters to get the right result. It has to
be in such a way that you have to revise the complete input fields to get the right
results and it has to be checked until the input figures are right. So it's not
possible anymore to change the figures and you are forced to change the input
figures until the output is right. The key figures must be indicated very clearly.
Because in the past mistakes were made because figures weren 't very visible. All
the assumptions should be on 1 page and when I make an change to something it
must be visible afterwards and I should be able to see why I made the change
and what was the result."

3rd remark: The quote gives a wrong impression of the processes that are
currently performed by TDS in Regensburg.
4th remark: There is no link to the P&L account
5th remark: The data is not updated to the present time and you constantly
have to search through the entire document.
6th remark : There is no history in the RFQ file. So I can not see if I have done a
good negotiation with the customer. As a result of that it is not possible to see
the real cost. We can not track it any more .
7th remark: Because the RFQ file is so complex it is not possible to see all the
connections and to understand all the formulas or calculations in the file. Only the
person who made the file understands it.
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8th remark: Now it is possible to manipulate the data and adjust the parameters
to get the right result (EBITDA & IRR)
The third interview was with Patrick van Lommel in Ingolstadt (Germany), he is
the business controller for Germany and Poland. In Ingolstadt TDS does the oiling
and export packing of body parts for the Audi a4 and a6 . After the parts are oiled,
sealed & packed they are shipped in the container to China. Before the interview
there was a plant tour which gave a better understanding of the processes TDS
does for the customer. For the interview the same RFQ quote was reviewed and
discussed but now through the eyes of a controller in staid of a Business
Development manager.
During the discussion we came to the following problems:
9th remark: basic data sheet is unstructured
10th remark: there are multiple sheets with basic data
11th remark: In the perfect situation there should be one basic data sheet
where the other sheets are linked to.
12th remark: in the file a lot of extern templates are used. This is very
dangerous because you can loose track where they came from .
13th remark : in the perfect situation the file must contain the following sheets;
sheets with basic data, sheets with volume divisions and an efficiency split to
calculate the number of people and to calculate the costs.
14th remark: The OEM's and the customers are constantly trying to reduce the
cost. That constantly changes the fi les.
15th remark: The volumes that are manufactured are very important for TDS.
In the quote the volumes are negotiated with the customer. The customer gives a
prognoses for the volumes that are likely going to be sold . The quantity of the
volumes depends on three thing.
The number of cars can change
The number of m 3 can change by numerous reasons
The parts that are handled can change (because of efficiency or cost reductions)
The fourth meeting was with Hugo Wauters, he is Senior Business development
and account manager for the Ford Motor Company. The meeting started with
looking at the 20050525 Mondeo Galaxy Hardware for Finnveden Requote. The
same file was also discussed with Christal Tas in the first meeting. The big
advantage of the meeting with Hugo Wauters is that he is the moderator of the
quote and he is negotiating with the customer about the conditions to sign the
contract.

The remarks Hugo Wauters mentions are:
Not sufficient time to make the RFQ. Sometimes you have 2 days to make a
quote. This is on a too short notice for IT to get involved for the proj ect. So I
have to do it myself and make the assumptions. I don't like to do this because
this can give problems.
Another problem is the hidden profit. I am the moderator of this file and I know
where the "hidden profit" is stacked. To protect ourselves we can not let the
customer see the mark-ups. That is the reason we hide it. The disadvantage is
that the upper management who has to approve the quote also can't see the
hidden profit.
The first 5 templates are Customer templates . These have to be customer driven.
And all what is behind could be standardised. Now it is not standardised and all
the templates behind the basic data are a mess. Rephrase is complicated to
understand for the persons involved; like the upper management who have to
approve the file.
Now we have to make the P&L account, the IRR and the Executive summary
ourselves. This should all roll out automatically from the standardised file.

53

Tu I e

technische universiteit eindhoven

The difference between fixed and variable prices have to be manually indicated in
the pricing quote.
The fifth meeting was with Christophe Roosen, he is the European process &
engineering manager. Christophe Roosen is responsible for the number of heads
(direct and indirect labour) and the square meters needed for the warehouse/
facility. He is also responsible for all the transport types, the bleu collars, the
special racks. And because he is the moderator he is responsible for the revision
states.
It was very interesting to talk to Christophe Roosen, because he very technical in
his use of software. For instance he can calculate with standardised methods
(MTN) ,how long it takes for a blue-collar to pick-up a product and make a
connection and to place it somewhere else. The meeting started with looking at
the Finnveden Requote.

What are the problems?
To little information or descriptions which are not indistinct. The information is
coming from the RFQ. This is very basic information. Business Development gives
me a call and explains to me what we are going to do for this new customer
quote. Then I make my calculations and give it back to business development.
Business Development then goes in negotiation with the customer. After that we
get a couple of reviews before the negotiations are over and the contract is
signed.

The sixth meeting was with Carlos Rodriguez, he is the global account manager
for General Motors. TDS automotive remains the primary North American export
packing service provider for GM's International Product Division. TDS consolidates
material from hundreds of suppliers across North America, picking & packing
individual car parts into complete vehicles kits for assembly at GM's overseas
plants, in China, Venezuela, Indonesia, Nigeria and Columbia.
The seventh meeting was with Adam Rushby, he is senior Business Development
Manager for Ellesmere Port (UK). Material Follow Up, Warehousing, Pick/pack,
Sub-Assembly, Sequencing, Transportation, Delivery to Vauxhall Assembly
Plant for the production of the Vauxhall Astra.
The eight meeting was with Andy Mort, he is Business Controller for the UK in
Ellesmere Port.
The ninth meeting was with Thorsten Ziegler, he is senior business development
manager sales. Most of his time he is spending on getting new business accounts .
During the meeting he tells me about He is different than the other business
development managers, who spend their time on the current accounts. Thorsten
Ziegler says:
"We have a very strong structure the first goal is that we have to be on the
sourcing list of the customer. Let the customer know about TDS and that we are
doing outbound and inbound and we give them our request. The next thing when
we are on that sourcing list is that we receive an RFQ. Which have to be
answered in a very short term (2 or 3 weeks). In my understanding an RFQ is
that what the customer asks me to do. This is a specification what the customer
wants to have. Description of the project, timescale, scope. That is in our
understanding an RFQ and than we have to quote on that. Which we have to
show them what is the concept behind and I have to show them."
The problems Thorsten Ziegler mentions are:

54

Tu I e

technische universiteit eindhoven

TDS

~r

l:O••

Not enough time to make the pricing (the answer on the RFQ). When the
customer asks for an RFQ I have to make sure it's there in 2 weeks.

The tenth meeting was with Andreas Neumeister. He is the senior business
development account manager for Audi. TDS is concerned with the CKD
Consolidation Packing for the Audi A4 and A6 to China. The facility has a size of
22,000 m2, and is the property of TDS. The meeting started with looking at the
latest quote for a new possible customer; Volkswagen in Poland. After a very
interesting interview all the problems are heard and with this tenth meeting the
orientating interviews are closed.
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Vragenlijst

List of questions / Requirements
IT user questions:
Is the current template for IT adequate or does it need some modification?
What problems can occur when you are making an RFQ?
Is one person responsible for the RFQ process or are it more than one person that
is involved in the RFQ bidding process?
Engineering questions:
Is the current template for Engineering adequate or does it need some
modification?
What problems can occur when you are making an RFQ?
Is one person responsible for the RFQ process or are it more than one person that
is involved in the RFQ bidding process?

Bus. Development questions:
Can you give me the customer Template for all major accounts in your region?
Which pricing mechanism do you use? Fixed/Var/PiecePrice/Risk factor
Do you think the departments that are involved for the input of the Costing
Module are IT, HR, Engineering and Purchasing? Or do you see a split off or a
different department that we miss?
What are relevant questions to ask to/about the departments that are involved in
the process to gather information to make the Costing Module? The departments
are: IT, HR, Engineering, and Purchasing
Most important is that the tool we design is working for all the people that are
involved, what is the biggest challenge in your eyes?
Do you see a role for Bizz. Development to work as a moderator?
How often do you make a change in the RFQ file? Mechanism for locking historical
files?
Is it possible to capture inbound and outbound in one file?
Are you prepared to change your working to a more standardised and processed
driven approach? And what are the preconditions that should be met in you to
adopt such way of work?
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Additional remarks:
A WC has several benefits that has to be linked to this person, because when we
decide to eliminate an WC his benefits are also eliminated .
How can we make the people involved in the project and what are ways to
motivate them to participate?
IT development questions: (these questions will be asked later in the process)
Is it possible that several people can work on the same file at the same time?
Which program will be used for the tool?
The input can be flexible
The output must be fixed and how do we do this?
There should be a check that for every cost there a number of unit and vice
versa?
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Reporting summary
Reporting summary

IT user answers:
• The current IT template will be discussed and judged by the users and they
will give input for changes.
• The problems that occur when IT users are making an RFQ are:
o Sufficient information
o Achievable timing
o etc
• Name(s) of the persons which are responsible for the RFQ process are
o Will this be feasible in his job description
Engineering answers:
• The current IT template will be discussed and judged by the users and they
will give input for changes.
• The problems that occur when Engineering is making an RFQ are:
o Sufficient information
o Achievable timing
o Sufficient data from the customer (wrong assumptions)
• Name(s) of the persons which are responsible for the RFQ process are
o Will this be feasible in his job description
Bizz. Development answers:
• The current Bizz. Development Template will be discussed and judged by the
users and they will give input for changes.
• The used pricing mechanism can be:
o Fixed pricing
o Variable pricing
o Piece Price
o Risk factor
o Etc.
• The participating department are:
o IT
o HR
o Engineering
o Purchasing
o
Other?
• Relevant questions to the departments are:
o IT questions
o HR questions
o Engineering questions
o Purchasing questions
o Other?
• Challenges for the people involved are:
o
Easy handling
o Easy to understand
o Compatibility
o Other?
• The role for Bizz. Development as moderator will be discussed and they will
give there feedback about there objectives
• The number of changes to the RFQ that are made during the negotiations
• The locking mechanism for locking the historical files
• Inbound file looks like (obtain examples)
• Outbound file looks like (give examples)
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•

There will be a discussion about the willingness to change to a more
standardised and processed driven approach. And there will be a discussion
about the preconditions that should be met in you to adopt such way of work.
(when they give an objection we should discuss potential solutions)

•

For the customers you work with is it easy to get your fixed costs covered or
do you work with a fixed price per unit.

IT
•
•
•
•
•

development answers:
The possibilities or limitations of the people that work on the same file are
The program will be access, excel, oracle, other
Ways to make the input flexible are:
Ways to make the output fixed are:
The ways to make an check are:
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Conclusions for the meeting with Corporate Planning manager and
business development lead user.
Layout of the tool
We should not want to try to fulfill everybody's whishes, because then it will
become to complex. I think we should have very simple input tables or sheets
from IT, HR, Engineering and Purchasing. Accept engineering is the complex one!
HR and Purchasing are the relative simple ones! They are mainly a sort of data
base kind of thing which on a regular basis gets updated from the SAP database.
SAP database
The SAP set of GL accounts is going to be used as the driver of this whole thing
(because we probably incurred every set of cost the last 5 years once anyway,
thus there must be a G&L account for it). If SAP is going to be used you are
talking about databases and you have to get a common key. The GL account
number goes in the costing module and SAP feeds back because it speaks the
same language.
We are going to set it up first that your input side works so you have your tool.
You can work with it. You know already that your reports are going to look the
same as SAP works. We really want to build it up that you have all your cost in
the tool and if you don't use the item you "have to" put zero units in it. The idea
is that we are going to have a program (database) where everybody has their
own login ID. Then you can actually see who input stuff. The good thing of SAP is
that you can see who did the entry.
Engineering
The biggest thing we debated is engineering. There is a complex version and a
relatively simple one. The complex one is they have their own tool in
access/excell and we integrate this. The other option is to take out what is
relevant for costing purposes . But the problem is if you need a detailed
breakdown you always have to go back to engineering. -7 That is the reason we
want the complex version with the engineering tool insight.
The engineering sheet will feed the overview sheet and the overview sheets is
feeding my costing module. You will have the complex version but you can do a
lot of gab analyses, because you have the calculations behind the overview sheet .
Sensitivity Analyses
Nowadays we are spending 100 of hours in problem solving and making gab
analyses, SAP comparing with the calculating model, with the contract. It all
speaks a different language and we are not on the same page. We want to make
a cross check that for every cost is a number of units and for every number of
units there is a cost! To make sensitivity analyses it is important to make the
difference between variable and fixed costs. There will be a check box to see if
the costs are variable or fixed. Then the variable cost would show up in the
costing per car or m2 and my sales module is based on variable or fixed. Then
you will have a tool to run sensitivity analyses that will help you to decide what is
best for the business .

Responsibility
Every department will have a person who is responsible for the input to the
costing module. That person should if there is a quote in his workload have
enough time do immediate addresses. Because we can not let things linger. At
least we formalize things and we know who is responsible for the input.
Costing Module -7 Sales Module
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Now we come to the difficult part. We have to build a Chinese wall between the
Costing Module and the Sales Module, because we all seen it happen that you get
unrealistic quotes due to over or under rating of the costs.
If we use this kind of approach it will be much more process driven . Business
Development will have a standard tool. Because it is not excel driven it will not be
easy to change anything to the tool or to make a quick fix. If you want to change
something (like changing the input field) to the tool there is a person you can
send a request to make this change. If it is on corporate level like changing the
EBITDA calculation this will be discussed on a higher level. In Europe they are
convinced that the Sales module can not be fixed because there are too many
differences between the Customer templates.

Sales Price
In the Sales module for inbound the minimum requirement should be you have a
price per module (variable) and you have your price variable or fixed. It depends
on what you want to see. For outbound if you have 5 different kinds of cars. Then
I would like to know what the small part cost me in total or I would like to know
what the total costs for 1 model are. Best of all would be a matrix whe re in the
rows you have your different cars and in the columns you have your categories
and all that. On the bottom you have your total cost. Then you will probably have
a block fixed cost.
If you ad up your variable cost per part and your fixed cost that will be the same
as your total costs. Then you add up your markup and this will generate your
sales price. We want to let the tool speak the same language as SAP.
Trending Function
One more function we need to include is a trending thing. So you don't have to
modify it for every year.
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Rev
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0

Authored by

23-1-2006 J.A.Verton

Description
First issue

Year o Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 1O
635300
635300
638000
638000
638500
638500
639000
639000
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654700
654700
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658000
658013
658013
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659380

670071
6?0072
670073
610074
670075
670076
670080
670081

..........,,

Scanner repairs

number

Price per scanner repairs

€/$

Operation computer maintenance

number

Price per operation computer maintenance
Operation computer rental/lease

€/$
IPCS

Price per operation computer rental/lease

€/$

Operation computer supplies

IPCS

Price per operation computer supplies

€/$

Price per operation computer supplies
Administration computerleases (IT)
Price oer administration comouterleases (IT)
Communications

€/$
IDCS

€/$
Ices

Price per communication

€/$

Data lines

IPCS

Price per data line

€/$

Professional IT service quantities

Ices

Price per professional IT service Quantities

€/$

Computer hardware quantities

Depreciation computer hardware (desktop/laptop)

IDCS
lpcs

Depreciation computer hardware (office printers)

IPCS

Deoreciation computer hardware (produc tion printers)
Deoreciation comcuter hardware lcroduction servers)

IPCS
Ices

Deoreciation comouter hardware (office servers)

Ices

Depreciation computer hardware (option)

Ices

Depreciation com puter software (ootion1)

Ices

Depreciation com puter software (ootion2)

Ices

Computer software

Ices

Information Technology 1
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First iss ue

YearO Year1 Year 2 Year3 Year 4 Year 5 Yea r 6 Year? Years Year9 Year 10
0
0
0
0
0
1
2
0
0
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Hours

Customer/overtime hours (team member)
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Heads
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550003
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Heads
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Heads
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551003
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544000
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56 1015
56 1020
563 000
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62 10 11
62 101 2
62 10 13
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62 1023
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62 1033
62 1034
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62 1042
62 1043
62 1044
62 40 10
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0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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Customer/reoular overtime hours (ootion 1)
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Heads

Number of fired indirect labor

Heads

Errors detected by the custom er

Errors

Fl oor loss adjustments

m'

Premium freig ht

m 2/pcs

Couo le of brokeraae counsi ls

€

Trucks
Trucks option1

pcs

Trucks option2

pcs

Trueks option3

lpcs

Trucks option4

lpcs

Trailers
Trailers (ootion1 )

pcs

Trailers (option2 )

locs

Trai lers (option3 )

locs

Trai lers (option4 )

locs

Lilt lrucks
Lift trucks (ootion 1)

IDCS

Lift trucks l ootion2)

IDCS

Lift trucks (option3 )

locs

Lift trucks (option4)

locs

E""""'te vehicles
Exoedite ve hicles (option1 )

lpcs

Exoedite vehicles (ootion2)

IDCS

Exoedile vehicles (ootion3)

IDCS

Expedite vehicles (ootion4 )

locs

Liters Diesel

Liters

M ....3 propane

m' 3

~!Jud<s

Oamaaed trucks option1

IDCS

Dam aoed trucks option2

locs

Damaoed trucks option3

locs

Damaaed trailers
Damaged trailers option1

IP CS

Damaaed trai lers option2

IDCS

Damaoed trailers option3

IDCS

Damaaed suDIJlier trailers
Damaged supplier trailers option1

locs

Damaged supplier trai lers option2

IPCS

Damaged supplier trailers option3

pc s

DamAnNt lilt trucks
Damaaed lift trucks ootion1

locs

Oamaoed lift trucks option2

loc s

Damaged lift trucks option3

P CS

Dam..,.,.. evnAttite vehicles
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Oescriotion
Firsl issue

Year O Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
563000
57 1000
62 10 10
62 10 II
621012
621013
6210 14
621020
62 102 1
62 1022
62 1023
62 102 4
62 1030
62 103 1
62 1032
62 1033
62 103 4
621040
621041
621042
621043
62 1044
6240 10
624020
625010
6250 11
625012
6250 13
6250 20
62502 1
625022
625023
625030
625031
625032
625033
625040
625041
625042
6250 4'3
626010
6260 11
6260 12
6260 13
626020
62602 1
626022
626023
626025
626026
626027
626028
626030
62603 1
626032
626033
626040
6260 41
6260 4 2
6260 4 3
627000
63 1000
63 111 0
63 1500
63 1700

Costs oer Dfemium lreiaht
Costs oer brokeraae counsi l

€/s
€IS

Rent oer truck

€IS

Rent oer truck ootio n 1

€IS

Rent oer truck ootion2

€IS
€IS

Rent oer truck ootion3
Rent oer truck ootion4

€IS

Rent oer trailer (ootion2)

€IS
€/ $

Rent per tilt truck

€/ S
€/s

Rent per lift truck tootion1)

€I $

Rent per lifl truck (oplion2)

€/

Rent per lift truck (option3)
Rent Mr lift truck tootion4)

€I$
€/$

Rent nP.r exoedite vehicle

€IS
€/S

Rent oer exoedite vehicle lootion2\
Renl oer exoedite vehk:le Coolion3\

€IS
€/ $

Rent oer exoedite vehicle lootion4\

€1$

Price oer liter
Price oer m>\3

€/S
€IS

Main!enance cosl per l ruck
Maintenance cosl per l ruck ootionl

€/S
€/ s

Maintenance cost per truck oi:: lion2
Maintenance cost per truck oi:: tion3

€/
€/$

Maintenance cost per trai ler
Maintenance cost per trailer op1ion1

€/$
€ 1$

s

Maintenance cost oer trai ler oo1ion2

€/$

Mainlenance cost oer trai ler oo1ion3

€/$

Mainlenance cost oer lift truck

€/$

Maintenance cost oer lifl truck ootion 1

€IS

Mainlenance cosl oer lifl !ruck ooUon2
Maintenance cost oer lifl truck ootion3

€IS
€/$
€ 1s

s
s

Maintenance cost per exnA<1ite vehicle oction2

€/
€/

Maintenance cost per exnA<1ile vehicle oolion3
Reoair cost per truck

€IS
€IS

Reoai r cost oer truck option I
Renair cost per truck option2
Renair cost nAr truck oolion3

€IS
€/$
€/$

Reoair cost oer trailer

€/$

Reoair cost oer trai ler ootion1
Reoai r cost oer !railer ootion2
Reoair cost oer trailer oolion3
Repair cost per suppHer !railer

€/

Repair cost per supplier trailer option I

€/

Repair cost per supplier traHe r option2
Renair cost nP.r s uoo~er !railer ootion3

€/$

Renair cost oer litl truck
Reoair cost oer lifl truck ootionl

s

s

€/
€IS
€IS

s

€/
€/

s

€/

s

s

Reoair cost oer ~fl truck oolion2
Aeoair cost oer lift truck oction3

€/$
€/ s

Reoair cost oer exoedite vehicle
Recair cost per expedite vehicle option 1

€I $

Repair cost per expedite vehicle oplion2
Repair cost per exnedite vehicle oplion3
Cost per Freight
Price OP.r EM
Price oer SM I SP
Price oer Toolina Mai ntenance
Price oer Rack Maintenance

Year 8

s

Rent oer exoedite vehicle tootion1 \

Mainlenance cost oer exnAttite vehicle
Maintenance cosl oer exnAl'ile vehicle oction 1

Year 7

s

€/

Rent oer trailer (ootiont)

Ren! oer trailer (option4)

Year 6

€IS

Rent oer trailer

Aenl oer trailer (ootion3)

Year 5

€/$
€/$
€/S
€IS
€I$
€IS
€I$
€I $

Purchasing 1
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First issue

t.)'Ql

YearO Year1 Year 2 Year3 Year4 Year5 Year6 Year ? Year8 Year9 Yea
1 Contrac t length years
2 Reference vear

3 SOP
4 Work content
5 Annu al Volume

Vehicles

6 Work inq Days

Days

7 Daily Volume

Vehicles

8 Outbound units/day

Units/day

9 SG&A

% of total

561015

Costs per error

€/$

561020

Cos ts oer floor loss adiu stmenst

€/$

white co llar

heads

white co llar (level 5)

heads

white co llar (level 4Hiah)

heads

white collar (level 4Medium )

heads

white collar (level 4Low)

heads

white collar (level 3Hiqh)

heads

white collar (level 3Medium)

heads

white collar (level 3Low)

heads

white collar (level 2High)

heads

white collar (level 2Medium )

heads

white collar (level 2Low)

heads

white collar (level 1)

heads

customer/overtim e hours (WC level5)

hours

customer/overtime hours (WC level4Medium )
custom er/overtime hours (WC level4High)

hours
hours

customer/overtime hours (WC level4Low)

hours

customer/overtime hours (WC level3High)

hours

customer/overtime hours (WC level3Medium )

hours

customer/overtime hours (WC level3Low}

hours

customer/overtime hours (WC level2Hioh)

hours

customer/overtim e hours (WC level2Medium)

hours

customer/overtim e hours (WC level2Low}

hours

customer/overtime hours (WC 1evell )

hours

employees (WC level5)

heads

emolovees (WC level4Hiah)

heads

emolovees (WC level4Medium)

heads

emoloyees (WC level4Low)

heads

employees (WC level3 Hiqh)

heads

employees (WC level3 Medium)

heads

employees (WC level3 Low)

head s

employees (WC leve12High)

heads

employees (WC level2Medium)

heads

employees (WC level2 Low)

heads

emolovees (WC level1)

heads

614000

Fired salaried staff

heads

641010

Rent oer m"2

€/$

641011

Rent per m"2

€/$

64 1012

Rent per m"2

€/$

6410 13

Rent per m"2

€/$

64 10 14

Rent per m"2

€/$

6 43000

Building value

€/$

643000

Taxe rate

€/$

64 5000

lnsered value

€/$

65 4000

advertisements & sales

€/$

654000

Price per adverti sements & sales

€/$

654500

equipment rental

pcs

6 59310

Price per professional legal service quantities

€/$

659320

Professional consulting service quantities

€/$

659320

Price oer orofessional consultina service quantities

€/$

Price oer start up

€/$

Investment value

€/$

670010
670010

deoreciatino period

vears

680001

lnterco - service aoreement Xcorporate

€/$

lnterco - service agreement Regional

€/$

I

680080

co~

0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0 ,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Description
First issue

YearO Year1 Year2 Year3 Year4 Years Year6 Year? Year8 Year9 Year10
622000

Number of licenses/ oermits MHE

number

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622000
623000

Cost oar license & oermil MHE

€/$

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Number of insurances

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

Price oer insurance toremie voeO

645000

lnsered value

number
€/$
€/$

0

623000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

645000

lnsurace rate

index rate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 4 300

orice oer uninsured losses
orice oer uninsured losses

€
€/$
number
€/$
index rate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

654300

0
0
0

658700

traininas

659 100

Price oer directors & officers insurance

659 150

Insurance rate

659 190

Insurance rate

659340

Prolessional audit service auantilies

index rate
auantities

659340
659345

Price per prolessional audit service auantities

€/ $

0

0

0

Professional taxe service auantities
Price oer professional taxe service auantilies

auantities

0

0

0

€/ $
€/ $

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

Investment value rail slidinos

vears
€/$

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Depreciation period rail s1idina

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period racks

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period office eauipment

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi700IO

Depreciation period furniture & fi xture

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670071
670072
610073
670074
61Q875
6700H
670080
6700IO
610081
67QOl2

Depreciation period computer hardware (desktopnaptnn

ears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period computer hardware (office printers)

vears
vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period computer hardware (production sen vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period computer hardware (olfice servers) vears
Depreciation period computer hardware (option)
vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6593 4 5

610020
610030
670022
670022
670023
610050

Investment value Machinerv & Eauioment
Oeoreciation oeriod Machinerv & Eauipment

Depreciation period computer hardware (production prin

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Depreciation per computer soltware

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciation period computer software (option1 )
Depreciation period computer software (option2)

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Depreciation period computer software (option3)

vears

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700000

Svstems knows de turnover and knows the costs

€ 1$

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700000

Bank charaes
Income tax expense - current year

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
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CT Ford Genk

Supplier Park Data Gathering Package
Supplier Name

Several on consignment

Supplier Contact (name & phone)

Hugo Wauters +32 478 48 46 15

Commodity

Mirrors Latches & Handles

Supplier Park

Genk

CD3XX

Ford Buyer Contact (name & phone)

Clair Dowson +49 221 901 34 33

Progam I Carline

Genera l Information

I

Volume !units per year)

280

Working days per year
Shilts per day

Period for depreciation !years)

223 1

Interest rate(%)

61
7.00% 1

Avg cost of Inbound Parts (€ per unit]

21

Hours per shift

labour Details

oool

63.

On-Consignment Supplier (yes/no)

7.40 1

181

yes

I

I

Total number of direct employees per day

7.621

Total number of indirect employees per day

288 1

Total number of direct employees on payroll

8.081

Total number of indirect employees on payroll

3051

Total direct labour cost[€ per year)

304 .383 la1

Total indirect labour cost (€per yea r]

133 .836 la1

Direct fringe rate (%1

80.00% 1

Indirect fringe rate (%)

80 .00% 1

Total Labour Cost per year [€)

438.21 9 1

al incl. Fringes

Manufacturina Overheads I
Lifetime investment (please specify items over 0.5 €mils)
· General Investm ent [€)
· Assembly Line Investment(€)
· Conveyor Investment (€)
- Item 4 (€)
· Other(€)

0
0
2t4 .286
0

Total(€)

214.2861

Annual investment cost(€ per year)
Floor space [sqm)

Other Overheads (please specify)
2.133
27 .054
9 .913
8.806
78.840
26 .033
2.978

• Energy rolling material (€ per year)
• Maintenance (€ per year)
· Fork lift trucks(€ per year)
• Insurance(€ per year)
• ICT + Consumables (€ per year)
· All other costs(€ per year)
· Launch costs (€per year)
Total Other Overheads(€ per year)

44 956 1

155.7581

1.203 1

Avg floor space rate [ €/sqm/month J

4 86 1

An nual floor space cost (€ per year)

76 356 1

Total Mfg Overheads(€ per year]

277.0701

Marku s
Scrap (€ per year)

7. 1721

Other (please specify)

0.04%

Plant SG&A (€ per year)

50.228 1

6.95% }

Corporate Overhead[€ per year)

51.922 1

6,78%

·Taxes
• ER&D (€per year]
• Other(€ per year)

Profit (€per year)

35.896 1

4,35%

Total (€ per year]

13,73%

I

22

1 6~I

22 1681
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Matrix Of Authority
US$

Document # - DOC/GL0/001
Release R-01 / 18.03.03
Issued by: Fin & Admin
Transaction Approvals
Capital & Investments
Merger, acquisition , purchase of assets or stock
Sale, merger or liquidation of a subsidiary
Fixed asseVmajor expenditure - approved budget
Fixed asseVmajor expenditure - unapproved budget
Sale of assets
Sale/leaseback transactions
Environmental clean-up or remediation
Facility closings/lease abandonment
Acquisition of rights , trademarks or patents
License ag reements
Incorporation of Legal Entity
Loans and Borrowings
Contracts and Commitments (total obligation)
Real estate leases
Equipment leases
Service contracts
Term greater than 5 years

Board of
Directors

Executive
Comm ittee

(3)

(3)

Full
Full

Nil
Nil

Full
Full

Full
Full
Nil
Full
Nil
Full
Full
Full

CEO

coo

Nil
Nil
Full
500.000
500.000
Nil
500.000
Nil
Nil
Nil
Full
1.000.000

Nil
Nil
250.000
125.000
125.000
Nil
125.000
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

CFO
Executive
VP

Director/
Regional
VP

Plant
Manager

Nil
Nil
250.000
125.000
125.000
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
50.000
25.000
25.000
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
10.000
5.000
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

50.000
75 .000
50.000
Nil

Nil
25.000
10.000
Nil

Full
Full
Full

500 .000
500 .000
500 .000
Full

250.000
250.000
250.000
Nil

125000
125000
250.000
Nil

Financial Authority
Acceptence, termination, prepayment of term debt

Full

1.000.000

500.000

500 .000

Nil

Nil

Legal
Settlement of lawsuits
Insurance settlements

Full
Full

250.000
250.000

125.000
125.000

125.000
125.000

Nil
Nil

Nil
Nil

Full
Full

250.000
250.000

250.000
250.000

Sales· Total Value of Contract
Debit Notes I Credit Notes
Writeoff of Acco unts Receivable
Personnel
Hiring, promotion or termination of executive employees
( 1)
Salary increases for executive employees
Salary increases for management employees
Incentive executive compensation plans
Incentive management compensation plans
Employment contracts for executive employees
(1)
Changes to employee health and retirement plans
Pension plan funding
Employee loans
(4)
Expense Reports
Overtime
Hire of Salary (New Permanent I Temporary Positions)
Hire of Salary (Replacement Permanent I Temporary Positions)
Hire of Hourly Permanent I Tempory Employee
Company Car

Full
Full

Full
Full
Full

Full
Nil
Full
Nil
Full
Full
Nil
Nil
25.000
Fu ll
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Nil
Nil
Full
Nil
Full
Nil
Nil
Nil
Nil
15.000
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Nil
Nil
Full
Nil
Full
Nil
Nil
Nil
Nil
15.000
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

50.000
25.000

Nil
Nil
Full (6)
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
5.000
Yes
No
Yes
Yes
No

Notes :
(1) Excluding CEO
(2) Real estate leases must not contain change of control provisions
(3) All submissions to Executive Committee or Board of Directors must be approved by CEO
(4) Expense reports of CEO are available to Executive Committee
(6) VP's have authorization of salary increase within Co. guidelines for "Non-bonus Eligible" personnel
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5.000
Nil

Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
1.000
Yes
No
No
Yes
No

