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Managementsamenvatting 
 

Revago BV in Enschede is producent van gehaktproducten zoals hamburgers en 

gehaktballen. Met circa 10 personen in dienst is zij een kleinschalig productiebedrijf. 

 

De afgelopen jaren waren financieel gezien voor Revago slechte jaren, terwijl er niet 

minder afzet was dan in de eerdere jaren. Hier kunnen diverse oorzaken voor zijn. 

Eén van de oorzaken die het management van Revago reeël lijkt, is dat er producten 

met verlies verkocht worden. Om te kunnen vaststellen of er producten met verlies 

worden verkocht, richt dit onderzoek zich op het vaststellen van een kostprijs per 

product. 

 

In dit rapport is eerst een literatuurstudie verricht om te bepalen welke methoden 

geschikt zijn voor het bepalen van de kostprijs binnen een klein productiebedrijf. De 

Activity Based Costing (ABC) methode blijkt goed toepasbaar binnen kleine 

productiebedrijven. Eerdere case studies hebben bovendien aangetoond dat deze 

methode erg waardevolle informatie oplevert voor deze categorie bedrijven. 

 

De ABC methode werkt op basis van activiteiten waaraan kosten toegerekend 

worden. Binnen Revago onderscheiden we hiervoor vijf activiteiten: produceren, 

inpakken, order afhandelen, inkopen en transporteren. Om de toepassing van dit 

model in de praktijk te ondersteunen is een eenvoudige ‘calculator’ ontwikkeld in 

Excel waarmee door middel van het aanklikken van enkele productkenmerken de 

kostprijs bepaald kan worden. 

 

De kostprijs blijkt niet alleen af te hangen van productkenmerken zoals de precieze 

ingrediënten en de taak van de inpakafdeling, maar ook van grootte van de bestelling 

en het type transport. Doordat de Excelsheet bovendien het prijsverloop bij 

verschillende ordergroottes kan tonen, is eenvoudig te zien wat de minimale 

ordergrootte moet zijn bij de huidige gehanteerde verkoopprijs om winstgevend te 

zijn. 

 

De belangrijkste aanbeveling is om een nieuwe eenduidige verkoopprijslijst in te 

voeren op basis van de met de ABC-methode berekende prijzen exclusief transport. 

Bij het bepalen van de verkoopprijzen moet rekening gehouden worden met 

staffelvoordeel zoals dat volgt uit de ABC-berekeningen: grotere aantallen in één keer 

bestellen levert een lagere kostprijs per product op. Daarnaast moet per klant het 

transport berekend worden. Revago wordt ook aanbevolen om voor nieuwe offertes 

onmiddellijk deze nieuwe verkoopprijslijst in acht te nemen en lopende 

prijsafspraken zo snel mogelijk aan te passen. 
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Voorwoord 
 

Dit verslag is het eindrapport van mijn bacheloropdracht bij Revago BV te Enschede. 

In de zomervakantie van 2009 heb ik via een uitzendbureau enkele weken 

inpakwerkzaamheden verricht voor Revago. Zo leerde ik het bedrijf van binnen uit 

kennen. De kleinschaligheid en dynamiek spraken mij erg aan. Ook zag ik er vele 

facetten van mijn studie in terug komen: op logistiek gebied staat Revago dagelijks 

voor vele uitdagingen, variërend van het inplannen van personeel tot de afweging 

orders al dan niet aan te nemen en van het kiezen van voorraadgroottes tot het 

inzetten van de vrachtwagen. 

 

Om deze redenen heb ik Revago benaderd met het verzoek een bacheloropdracht te 

mogen uitvoeren binnen het bedrijf. Dhr. Van Goethem, eigenaar van het bedrijf, 

had nog niet eerder met ‘stagelopers’ te maken gehad maar wilde deze uitdaging 

graag aangaan en reageerde dan ook positief op mijn verzoek. In een eerste 

kennismakingsgesprek hebben dhr. Van Goethem, dhr. Haarhuis (toen nog 

bedrijfsleider) en ik samen een globale opdrachtomschrijving samengesteld. 

Gedurende het proces werd duidelijk dat deze opdrachtomschrijving zo ruim was dat 

ik er slechts een klein deel van heb kunnen behandelen.  

 

Het gehele traject van deze bacheloropdracht heb ik als zeer leerzaam ervaren en ik 

heb ook met veel plezier bij Revago gewerkt. Graag wil ik dhr. Van Goethem en dhr. 

Olde Olthof hartelijk bedanken voor hun begeleiding en interessante discussies. Ook 

de openheid binnen Revago en de mogelijkheid om bij gesprekken met allerlei 

bezoekers (van leveranciers tot kwaliteitscontroleurs) aanwezig te zijn waardeer ik 

bijzonder. 

 

Tot slot een woord van dank aan mijn begeleider van de Universiteit Twente, dhr. 

Schutten. Hoewel mijn opdracht zich ontwikkelde tot een onderzoek dat totaal 

buiten zijn vakgebied ligt, bleef hij betrokken en geïnteresseerd en heeft hij mij 

tijdens de tussenversies van dit rapport van vele nuttige feedback voorzien.  
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1 Introductie tot bedrijf en opdracht 
 

Voor u ligt een onderzoek naar de kostprijs per product binnen Revago BV te 

Enschede. In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.1 een korte bedrijfsomschrijving 

gegeven aan de hand van de historie, de producten, de klanten, de bedrijfsindeling 

en de concurrenten. De aanleiding tot dit onderzoek komt vervolgens aan bod in 

paragraaf 1.2 en in paragraaf 1.3 wordt de opzet van het onderzoek geïntroduceerd. 

1.1 Introductie tot Revago 
Historie 

Revago is producent van ambachtelijke 

gehaktproducten. Het bedrijf is in 1980 

opgericht door René van Goethem (Re-va-go). 

Na zijn overlijden in 2002 heeft zijn zoon Toine 

van Goethem het bedrijf voortgezet. Hoewel er 

op het kantoor recent enkele personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, zijn vele 

productiemedewerkers het grootste deel van hun arbeidsleven al in dienst van 

Revago, wat kenmerkend is voor een familiebedrijf. Het bedrijf begon met het braden 

van gehaktballen voor de lokale horeca, maar al snel dienden zich mogelijkheden 

aan om aan horecagroothandels te gaan leveren. Dit deed Revago geruime tijd onder 

de merknamen Conpro en Lekkersnek. Begin 2007 zijn alle producten voor de 

horeca onder de nieuwe merknaam “Van Goethem” in nieuwe verpakkingen in de 

markt gezet. Gekozen is voor een klassieke en ambachtelijke uitstraling die past bij 

de kwaliteit van de producten. 

 

Ambachtelijk wil hierbij zeggen dat: 

• het product hoogwaardig is: de producten bestaan bijna volledig uit vlees. In 

tegenstelling tot de gehaktproducten van grootschalige goedkope 

producenten bevatten de producten van Revago geen kunstmatige kleur-, 

geur- en smaakstoffen en geen conserveermiddelen. 

• de productie op kleine schaal gebeurt met veel handwerk. De producten 

worden veelal volledig (naar smaak, vorm en verpakking) aangepast aan de 

wensen van de klant. 

 

Producten 

Alle producten van Revago bevinden zich in het hoogste marktsegment: hoge 

kwaliteit waarvoor de klanten bereid zijn meer te betalen dan voor de 

massaproductie van andere bedrijven. De basisproducten zijn de gehaktbal en de 

hamburger. Deze zijn er in vele soorten, variërend in gewicht van 80 gram tot 200 

gram, variërend in samenstelling (rundvlees, gemengd vlees, halal en vele 

verschillende kruidenmelanges) en variërend in verpakking: van pallets vol kratten 

           Figuur 1.1: logo van Goethem 
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tot eigen consumentenverpakkingen, zowel in doosjes als in vacuümverpakkingen, 

zowel diepvries als koelvers. In totaal zijn er meer dan honderd verschillende 

producten in het assortiment en worden vele producten specifiek naar de wens van 

de klant geproduceerd.  

 

Klanten 

De voornaamste klanten in 2009 waren <klant 1>, <klant 2> en <klant 3>. Zowel 

<klant 2> als <klant 3> hebben in de loop van 2010 afscheid genomen van Revago. 

Daarnaast zijn er veel kleine klanten, voornamelijk in het horeca-segment. In 2009 

is er voor bijna <xxx> euro aan klanten gefactureerd. 

 

Bedrijfsindeling 

Grofweg gezegd bestaat het bedrijf uit een afdeling waar de gehaktproducten 

geproduceerd worden en een afdeling waar deze ingepakt worden. Op elk van de 

afdelingen staan gemiddeld twee personen. Daarnaast zitten er gemiddeld twee 

personen in het kantoor. 

 

Concurrenten 

Hoewel Revago geen directe concurrenten heeft voor haar specifieke producten met 

vergelijkbaar kwaliteitsniveau, kunnen veel klanten overstappen op alternatieve 

producten die in de markt verkrijgbaar zijn. De prijs blijft daardoor een belangrijk 

criterium. Revago werd hiermee tijdens het schrijven van dit rapport hard 

geconfronteerd door de aankondiging van <klant 3> op korte termijn over te stappen 

naar een goedkopere producent.  

 

1.2 Aanleiding onderzoek 
Het jaar 2009 was voor Revago een moeilijk jaar. Het bedrijf had te maken met veel 

langdurig ziekteverzuim. Daardoor moesten er veelvuldig dure uitzendkrachten 

ingehuurd worden. Ook bleken de vleesprijzen onverwacht hoog, terwijl de 

verkoopprijzen van het eindproduct niet aangepast konden worden. Financieel staat 

Revago er zeer zwak voor en momenteel komen er nog niet voldoende orders binnen 

om de productiecapaciteit voldoende te benutten. Daarom wordt er voor een aantal 

medewerkers gebruik gemaakt van de deeltijd-WW regeling.  

 

In deze situatie vallen twee dingen op: enerzijds komen er weinig opdrachten binnen, 

anderzijds werd er afgelopen jaar ondanks de hoge prijs geen winst gemaakt. Omdat 

er weinig opdrachten binnen komen en twee grote klanten (Klant 2 en Klant 3) 

hebben laten weten vanwege de prijs naar een concurrent te gaan, mag aangenomen 

worden dat de verkoopprijs aan de hoge kant is. Dat er toch geen winst gemaakt is 

doet vermoeden dat de kostprijs van de producten hoger is dan tot nu toe door het 

management werd aangenomen. 
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Om met meer zekerheid te kunnen bepalen waardoor de financiële problemen 

veroorzaakt worden (bijvoorbeeld of de verkoop op zich al verliesgevend is of dat de 

verliezen van vorig jaar puur door de onverwachte extra kosten veroorzaakt werden) 

is het in de eerste plaats noodzakelijk een goed inzicht in de kostprijs per product te 

hebben.  

 

Doordat Revago een grote verscheidenheid aan producten levert en relatief veel vaste 

kosten heeft die over deze producten verdeeld moeten worden, is het bepalen van een 

specifieke kostprijs per product erg tijdrovend. De eigenaar van Revago hanteert 

daarom één prijs per kilo gehakt, ongeacht de vorm waarin dit verkocht wordt. Zijn 

kostprijzen per kilo staan in Tabel 1.1. 

 

Kostprijs per kg  

Standaard product € <x,xx> 

Indisch product € <x,xx> 

Hamburger product € <x,xx> 

Runder hamburger product € <x,xx> 

Halal product € <x,xx> 

Kip product € <x,xx> 

Tabel 1.1: kostprijs per kg, huidig uitgangspunt Revago 

Deze bedragen zijn inclusief alle kosten behalve het verpakkingsmateriaal, dus zelfs 

voor de transportkosten is een gemiddelde verwerkt in deze kiloprijs. 

 

1.3 Opzet onderzoek 
Dit rapport behandeld de vraag of er verschillen in de kostprijs per kilo zijn tussen 

de verschillende producten die Revago levert, afgezien van verschillen in de directe 

kosten zoals de prijs van het gebruikte verpakkingsmateriaal en kosten van 

uitbesteed transport. 

 

De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: 

Hoofdstuk 2: Hoe zien de bedrijfsprocessen binnen Revago er uit? 

Hoofdstuk 3: Welke methode is het meest geschikt om een kostprijs te bepalen voor 

Revago? 

Hoofdstuk 4: Toepassing van deze methode binnen Revago. 

Hoofdstuk 5: Uitkomsten van de methode. 
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2 Omschrijving bedrijfsprocessen 
 

Om te kunnen achterhalen hoe de kostprijs is opgebouwd, is een goed inzicht in de 

bedrijfsprocessen nodig. Dit hoofdstuk beschrijft het productieproces in paragraaf 

2.1, het bestel- en leverproces in paragraaf 2.2 en de processen met betrekking tot 

in- en verkoop in paragraaf 2.3. Vooruitlopend op het bepalen van de kostprijs zijn 

enkele kenmerken van het productieproces berekend die nog niet als zodanig bekend 

waren binnen Revago, zoals de arbeidsintensiteit in paragraaf 2.4 en de  efficiency in 

paragraaf 2.5. 

2.1 Het productieproces 
Bij Revago komt rauw vlees binnen en gaan er 

ingepakte gegaarde gehaktproducten het bedrijf 

weer uit. Het vlees gaat in dit proces door de 

volgende machines/afdelingen: 

• Breker: het vlees wordt gebroken. 

• Molen: het vlees wordt gemalen. 

• Menger: er worden kruiden, paneermeel 

e.d. toegevoegd. 

• Normwagens: het vlees wordt opgevangen in 

deegwagens. 

• Stopbus: het vlees wordt geportioneerd. 

• Metaaldetector: de rauwe producten gaan op een lopende band door een 

metaaldetector. 

• Schietband: de producten gaan op een lopende band de frituuroven in. 

• Kratten: vanuit de oven worden de producten opgevangen in kratten. 

• Afgaarkast: opgestapelde kratten met producten koelen in de afgaarkast af 

totdat zij geschikt zijn voor de koelcel. 

• Koelcel: de producten koelen gedurende de nacht af tot koelversproducten 

• Inpakafdeling: de producten worden volledig handmatig verpakt vanuit de 

kratten in distributiekratten, zakjes of doosjes. Tijdens het verpakken 

worden tevens de “breuk” (mislukte) producten er uit geselecteerd. 

Ingepakte producten gaan vaak dezelfde dag nog op transport naar de klant. 

• Voor een aantal producten, met name de <Klant 2> producten, wordt het 

inpakken uitbesteed. De inpakafdeling van Revago verpakt dan ‘s ochtends 

de producten in bulkkratten en selecteert daarbij de breuk er uit. De bulk 

wordt geleverd aan een gespecialiseerde voedselverpakker <xxxxxx> die vaak 

nog diezelfde middag of anders de volgende ochtend de producten verpakt in 

consumentenverpakkingen. Vanuit de verpakker gaan de producten dan 

rechtstreeks naar de klant. 

 

Figuur 2.1: Productie 
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De nacht die tussen het produceren en het inpakken moet zitten, heeft tot gevolg dat 

er maar vier dagen in de week geproduceerd wordt: maandag tot en met donderdag 

wordt er gebakken, dinsdag tot en met vrijdag wordt er ingepakt. De vijfde werkdag 

(maandag voor de inpakafdeling en vrijdag voor de productieafdeling) wordt besteed 

aan het grondig reinigen van de afdeling.  

 

Dit jaar kampt Revago met minder personeel op de inpakafdeling wegens ziekte en 

zwangerschap. Tevens zijn niet alle uren volledig nodig voor de huidige 

productiehoeveelheden. Daardoor wordt regelmatig op vrijdagmiddag de 

inpakafdeling ook al schoongemaakt en hoeft er dan op maandag niemand aanwezig 

te zijn. 

 

Het is mogelijk om de productie te verhogen door vijf dagen per week te produceren. 

Voor een groot aantal producten is het namelijk geen probleem om een weekend te 

moeten wachten op de inpak. Voor een beperkt aantal producten is dat wel een 

probleem, daar moet dan rekening mee gehouden worden in de productieplanning.  

 

Wanneer productie van een bepaald product wordt gestart, gebeurd dat altijd met 

een volledig gevulde gehaktmolen. Regelmatig zijn bestellingen van klanten echter 

kleiner, in dat geval ontstaat er voorraad. 

 

2.2 Het bestel- en leverproces 
De vleesmarkt is een echte dagmarkt: de bestellingen en daarmee de productie 

variëren van dag tot dag en zijn pas kort van tevoren bekend. Bovendien is de 

verkoop erg gevoelig voor het weer: zodra er gebarbecued kan worden schiet de 

verkoop omhoog. 

 

Gemiddeld bestellen klanten twee tot drie dagen voordat de bestelling geleverd moet 

zijn, maar hier zijn geen vaste regels voor. Soms wordt er een week van te voren al 

besteld, soms komt er een bestelling binnen die nog dezelfde dag uitgeleverd moet 

worden. Dit laatste kan uiteraard alleen wanneer het product op voorraad is. 

 

Wanneer een product niet op voorraad is, zijn minimaal twee dagen nodig voordat 

geleverd kan worden: op de eerste dag wordt het product geproduceerd, dan moet 

het een nacht in de koelcel afkoelen. De volgende ochtend kan het verpakt worden 

en indien noodzakelijk die middag nog op transport. 

 

Een deel van het transport gebeurt door Revago zelf, met de eigen vrachtwagen. Dat 

zijn met name de “spoed” bestellingen. Opdrachten die van te voren ingepland zijn, 

worden uitbesteed aan externe transporteurs. Zij werken goedkoper omdat ze 

opdrachten combineren, maar ze hebben wel een dag langer nodig: de producten 

worden opgehaald bij Revago en naar het depot van de transporteur gebracht, waar 
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’s avonds bestellingen worden gecombineerd, en van daaruit de volgende dag bij de 

klant bezorgd. 

 

2.3 Inkoop & verkoop 
Leverancierskeuze vlees 

Revago heeft een grote diversiteit aan vleesleveranciers; in 2009 waren dit achttien 

verschillende leveranciers. Over het algemeen wordt er ingekocht bij de leverancier 

die het goedkoopste kan leveren. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van het vlees 

wisselt, dit soms tot ergernis van de werknemers op de productieafdeling die telkens 

moeten proberen de goede structuur in de gehaktbal krijgen. Ook is dit nadelig voor 

de kwaliteit van het product, maar in de huidige omstandigheden geven financiële 

afwegingen toch de doorslag bij de keuze van de leverancier. 

 

Bestellingen worden geplaatst zodra de voorraad onder een bepaald niveau komt, 

maar hier zijn geen strikte procedures voor. Over het algemeen hebben de 

werknemers het wel in de gaten wanneer er weer besteld moet worden. 

 

Leverancierskeuze overige benodigdheden 

Overige producten, zoals kruiden, paneermeel en verpakkingsmaterialen, worden bij 

vaste leveranciers besteld. Vaak zijn dit dan ook specifieke producten (bv. 

kruidenmengsels volgens eigen recept) die andere leveranciers moeilijk kunnen 

leveren of waar Revago aan gebonden is (bijvoorbeeld doordat zij een eigen drukplaat 

en snijplaat heeft moeten aanschaffen bij de fabrikant van de doosjes). Ook voor het 

verwerken van vleesafval en het ophalen van vet zijn er vaste partners. 

 

Verkoop 

In het verkoopproces kan onderscheid gemaakt worden tussen de grote klanten en 

de kleine klanten. Grote klanten zoals <klant 2>, <klant 1> en <klant 3> hebben veel 

macht in de keten. Revago dient zich aan te passen aan de wensen en eisen van deze 

organisaties, zo niet dan is ze de klant kwijt. Revago kan dus geen eisen stellen met 

betrekking tot de wijze van bestellen en leveren en Revago kan zelfs haar eigen 

verkoopprijs nauwelijks bepalen: de grote klant bepaalt zelf wat hij wil betalen. 

 

Bij de kleine klanten, zoals horecabedrijven en snackbars, heeft Revago wel zelf de 

regie. Het grootste gedeelte van de omzet wordt echter gehaald uit de grote klanten. 

Figuur 2.2 geeft de grootste klanten (naar factuurtotaal over heel 2009) weer. 
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Figuur 2.2: Factuurtotalen in Euro’s 2009 

 

2.4 Arbeidsintensiteit 
Revago werkt met globale schattingen van het aantal uren dat men nodig heeft voor 

een bepaalde productie, maar dit is niet per individueel product berekend. Deze 

paragraaf behandeld het aantal manuren dat nodig is per kilogram product. Hierbij 

zijn alle manuren meegenomen, dus ook de uren die niet aan directe productie maar 

bijvoorbeeld aan schoonmaak of onderhoud zijn besteed. We onderscheiden twee 

afdelingen waarbij de arbeidsintensiteit van belang is en bespreken deze 

achtereenvolgens: eerst de productieafdeling in paragraaf 2.4.1 en dan de 

inpakafdeling in paragraaf 2.4.2.  

2.4.1 Arbeidsintensiteit productieafdeling 
In een vraaggesprek gaf de meest ervaren kracht van de productieafdeling (dhr. 

Smol) aan dat op de productieafdeling nauwelijks verschil bestaat tussen de diverse 

producten: een charge produceren kost vrijwel altijd ongeveer een uur met twee 

man. (Une charge = een lading, wordt binnen Revago gebruikt als aanduiding voor 

één keer de gehaktmolen vol, dat is circa 380 kg grondstoffen). Dhr. Smol merkte wel 

op dat de zogenaamde “mini” producten gemiddeld iets meer tijd kosten dan de 

“gewone” producten, maar eenzelfde variatie ook al wordt veroorzaakt door 

bijvoorbeeld de kwaliteit van het vlees en welk personeelslid er achter de machine 

staat. Soms loopt de benodigde tijd daardoor op tot een uur en een kwartier. 

 

Revago houdt elke week bij hoeveel charges er geproduceerd zijn. Tevens is uit de 

loonadministratie af te leiden hoeveel manuren er die week gemaakt zijn. Wanneer 



 

 

 

 

Bachelorscriptie G.H. van der Velde – maart 2011 

 
 

 

15 

we de geregistreerde productieaantallen van 45 weken tegenover het aantal gewerkte 

uren in die weken leggen, blijkt dat een charge gemiddeld met twee man niet één uur 

maar twee uur en een kwartier kost. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door 

extra taken van het personeel (naast de charges produceren) zoals schoonmaken, 

olie afpompen en vullen, machines nalopen, kratten wassen, etc. Een ander deel van 

het verschil wordt verklaard doordat niet meer exact te achterhalen valt welke 

personeelsleden op de productieafdeling hebben gewerkt: er is bijvoorbeeld bekend 

dat één van de twee productiemedewerkers (dhr. Hartendorp) in de onderzochte 

periode ook een groot aantal uren op de inpakafdeling heeft gewerkt. 

 

Het is dus zeker dat we meer dan een uur moeten rekenen voor de productie van een 

charge zelf en minder dan twee uur en een kwartier voor de productie inclusief alle 

overige taken. Op basis van gesprekken en eigen ervaring binnen het bedrijf nemen 

wij aan dat het gemiddelde tussen deze twee een goede benadering van de realiteit is. 

In het vervolg rekenen we daarom gerekend met een uur en 40 minuten per charge 

met twee man. Hieruit volgt de aanname dat voor elke charge er maximaal 40 

minuten (maal twee personen) aan schoonmaak en overige werkzaamheden wordt 

besteed. Dat is 28,5% van de tijd. Dit lijkt een reële aanname aangezien al één 

werkdag (20% van de werkweek) besteed wordt aan de wekelijkse schoonmaak en er 

daarnaast ook dagelijks schoonmaak en overige werkzaamheden uitgevoerd worden.   

 

2.4.2 Arbeidsintensiteit inpakafdeling 
Op de inpakafdeling is de doorlooptijd van een product afhankelijk van het type 

verpakking waarin het product verpakt wordt. Uit een vraaggesprek met de 

bedrijfsleider (dhr. Olde Olthof) en uit eigen ervaring blijkt dat negen categorieën 

verpakkingen onderscheiden kunnen worden: 

1 seal zak, ingepakt op aantal 

2 seal zak, ingepakt op gewicht 

3 krat (met binnenzak), ingepakt op aantal 

4 krat (met binnenzak), ingepakt op gewicht 

5 doosje (met binnenzak), ingepakt op aantal 

6 doosje (met binnenzak), ingepakt op gewicht 

7 plastic zak, ingepakt op aantal 

8 plastic zak, ingepakt op gewicht 

9 schaal 

 

Alle productnummers zijn onder te brengen in precies één van deze categorieën. Dit 

is door een zeer ervaren kracht uit het bedrijf (dhr. Ter Horst) gedaan.  

 

De benodigde tijd per productcategorie is in deze paragraaf op twee manieren 

bepaald. Ten eerste zal aan de hand van de productiegegevens per dag en de 

werktijdenregistratie middels het oplossen van een stelsel van 45 vergelijkingen met 
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9 onbekenden het aantal uren per categorie benaderd worden. Deze methode is 

echter niet geheel betrouwbaar aangezien uren die wel geregistreerd staan mogelijk 

aan andere taken dan inpakken besteed zijn. Daarom is ter controle een tweede 

schatting op basis van een aantal interviews met het personeel gemaakt. Nadat beide 

methoden uitgevoerd zijn zal aan het eind van deze paragraaf een conclusie 

getrokken worden omtrent de verschillen in uitkomsten tussen deze twee 

benaderingen. 

 

Stelsel van vergelijkingen 

Als eerste wordt het aantal uren dat per kg product nodig is voor de inpakafdeling 

berekend op basis van een stelsel vergelijkingen met onbekenden, aan de hand van 

de productiegegevens en de prikklokkaarten. Over 2009 is van 51 weken deze data 

beschikbaar. Volgens de statistische formule voor het berekenen van 

steekproefgroottes 𝑛 ≥ 𝑁∗𝑧2∗𝑝(1−𝑝)
𝑧2∗𝑝(1−𝑝)+ (𝑁−1)∗ 𝐹2

 moeten daarvan tenminste 45 weken 

geanalyseerd worden om betrouwbare resultaten te geven, uitgaande van een 

populatie van 51, een betrouwbaarheid van 95% en standaardafwijking van 1,96, 

kans 0,5 en foutmarge 5% levert deze formule namelijk  51∗1,962∗0,5(1−0,5)
1,962∗0,5(1−0,5)+ (51−1)∗ 0,052

 = 45 

op. Omdat in 2009 een periode blijkt te zitten die een verstoord beeld oplevert 

vanwege ongebruikelijke worstproductie is deze periode buiten beschouwing gelaten. 

Daarmee blijven er geen 45 weken over in 2009, om toch tot betrouwbare resultaten 

te komen is de steekproef weer tot 45 weken aangevuld met de eerste weken van 

2010.  

 

Doordat van deze 45 weken per week bekend is welke aantallen van welke producten 

geproduceerd zijn en hoeveel arbeidsuren daaraan besteed zijn, is een stelsel van 45 

vergelijkingen (één per week) met negen onbekenden (één per verpakkingscategorie) 

opgesteld.  

 

Productietijden van arbeidsintensieve producten zijn in de praktijk helaas nooit twee 

keer exact gelijk, daardoor kan dit stelsel van vergelijkingen met onbekenden niet 

exact opgelost worden. Er moet dus een zo goed mogelijke benadering gevonden 

worden. We laten de Solver van MS Excel daarom zoeken naar de best mogelijke 

waarden voor de negen onbekenden met als doel dat de uitkomst gemiddeld over de 

hele steekproef moet kloppen: over de totale 45 weken moet het aantal arbeidsuren 

dat het model berekent voor de gegeven productieaantallen gelijk zijn aan het 

werkelijk aantal ingezette arbeidsuren. Dit heeft tot gevolg dat enkele onbekenden 

onderschat en enkele onbekenden overschat kunnen worden, maar het totaal aantal 

arbeidsuren dat op jaarbasis nodig is zal in ieder geval kloppen met de waarden van 

dit model. 

 

De oplossing waarmee de Excel Solver dan komt staat weergeven in Tabel 2.1. 
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Inpakafdeling 
    

product type 

gemiddeld 

kg per 

verpakking 

cat. kg / 

totaal kg 

Uren 

 per kg 

Kg 

 per uur 

seal zak, op aantal 2,16 26% 0,0140 71 

seal zak, op gewicht 1,50 20% 0,0118 84 

krat (met binnenzak), op aantal 6,95 11% 0,0063 158 

krat (met binnenzak), op gewicht 8,82 4% 0,0026 386 

doosje (met binnenzak), op aantal 3,81 17% 0,0131 76 

doosje (met binnenzak), op gewicht 3,67 4% 0,0029 340 

plastic zak, op aantal 3,36 8% 0,0058 174 

plastic zak, op gewicht 3,99 8% 0,0077 130 

schaal 0,30 1% 0,0052 191 

Tabel 2.1: Uren per kg, inpakafdeling op basis van het stelsel van vergelijkingen. 

Deze berekening is gevoelig voor onregelmatigheden in de data. De uitkomsten geven 

reden tot twijfel aan de correctheid. Het lijkt bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat men 

in kratten twee keer zo snel inpakt op gewicht dan op aantal, terwijl in plastic 

zakken op gewicht inpakken juist langzamer gaat dan op aantal. Verificatie van de 

antwoorden is daarom noodzakelijk. We passen een controle door middel van twee 

verschillende interview momenten toe.  

 

Interview benadering 

Aan het begin van dit onderzoek hebben we aan drie medewerkers met ruime 

ervaring op de inpakafdeling gevraagd wat hun inschatting van de ingepakte 

hoeveelheid per uur of per dag was. Zij gaven deze antwoorden: 

1: “Dat verschilt per product, bijvoorbeeld twee charges <recept 3> (=2 x 384kg) heeft 

de inpakafdeling (=2 man) wel binnen twee uurtjes weg (=<recept 3> in 192 kg per 

uur), maar partyballetjes duren misschien wel twee keer zo lang”.  

2: “Zo over een dag gezien komen we denk ik wel op zo’n 150 kg per uur per persoon 

uit” 

3: “Op een dag doen we de laatste tijd acht tot tien charges met één persoon een hele 

dag en één persoon een halve dag (samen 14 uur)”. (= 8x384kg / 14 = 219 kg per 

uur.) 

 

Enkele weken later gaan we met de twee van deze drie medewerkers, de vaste inpak 

krachten, wat uitgebreider praten over de vraag welke verschillen zij zien in tempo 

tussen de verschillende types verpakkingen. Zij zijn zich op dat moment 

vermoedelijk al niet meer bewust van de schattingen die ze enkele weken eerder 

hebben gegeven. Ze krijgen aan het eind van dit gesprek het lijstje met de 8 

categorieën op papier mee (de ‘schaal’ wordt inmiddels niet meer gebruikt) en zullen 

enkele dagen in de gaten te houden wat de verschillen in tempo per categorie zijn. 

Na enkele dagen kwamen zij samen met het volgende lijstje: 
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product type  

seal zak, op aantal 
18 kratten (à 12 pakjes à 1,5kg) in 1 uur en 

een kwartier met 3 personen 

seal zak, op gewicht Zelfde als op aantal 

krat (met binnenzak), op aantal 1 charge in drie kwartier met 3 personen 

krat (met binnenzak), op gewicht 1 charge in een half uur met 3 personen 

doosje (met binnenzak), op aantal 1 charge in 1 uur met 3 personen 

doosje (met binnenzak), op gewicht Zelfde als op aantal 

plastic zak, op aantal 1 charge in 1 uur met 3 personen 

plastic zak, op gewicht Zelfde als op aantal 

Tabel 2.2: Inpaktempo volgens het personeel 

 

Dit lijstje is om te rekenen naar kg per uur op basis van 380 kg in een charge. 

Vervolgens moet er nog extra tijd bijgeteld worden voor de schoonmaak, kratten 

wassen, kratten, stickers en verpakkingen halen en overige werkzaamheden. 

Aangezien de schoonmaak op de inpakafdeling meestal maar door één persoon 

gebeurt en binnen een halve dag klaar is, nemen we aan dat deze minder 

arbeidsintensief is dan op de productieafdeling. We nemen daarom aan dat 1/8e deel 

van de tijd aan schoonmaak of overige activiteiten wordt besteed en 

vermenigvuldigen de door het personeel geschatte tijden daarmee. De zo verkregen 

totale inpaktijden zijn naast de uitkomsten van het wiskundig model gezet in Tabel 

2.3.  

 

Inpakafdeling: kg per uur 
  

product type Model Inschatting personeel 

seal zak, op aantal 71 75 

seal zak, op gewicht 84 75 

krat (met binnenzak), op aantal 158 147 

krat (met binnenzak), op gewicht 386 221 

doosje (met binnenzak), op aantal 76 111 

doosje (met binnenzak), op gewicht 340 111 

plastic zak, op aantal 174 111 

plastic zak, op gewicht 130 111 

schaal 191 - 

Tabel 2.3: Inpaktijden op basis van model en personeel 

 

Conclusie arbeidsintensiteit inpakafdeling 

Het blijkt dat bij enkele categorieën extreme verschillen ontstaan tussen de 

wiskundige uitkomsten en de interview uitkomsten. Zo blijkt het personeel 

nauwelijks verschil tussen het krat met binnenzak op aantal of op gewicht te zien en 
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evenmin bij het doosje, terwijl het model hiertussen extreme verschillen ziet. Ook 

blijken modeluitkomsten zoals 386 kg per uur absoluut onhaalbaar in de praktijk. 

Vermoedelijk is de oorzaak van deze extreme getallen dat juist die producten erg 

weinig geproduceerd zijn in de steekproef, dus was er voor het model te weinig data 

om tot reële uitkomsten te komen.  

 

We concluderen dat de inschattingen van het personeel (met genoemde correctie 

voor overige werkzaamheden) het meest aannemelijk zijn en gebruiken die in de rest 

van dit rapport. 

2.5 Verhouding productie/afval 
Omdat in dit verslag een kostprijs per kilo berekend wordt, is het belangrijk te weten 

welk verschil er is tussen het aantal kilo’s grondstof en een kilo eindproduct, de 

productie-efficiëntie van belang. In deze paragraaf controleren we eerst of de 

gegevens kloppen door te berekenen of het aantal kilo dat het bedrijf in gaat, gelijk is 

aan het aantal kilo dat het bedrijf uit gaat (dus eindproduct plus afval). Vervolgens 

bekijken we wat de efficiëntie is. 

 

Inkomend en uitgaand 

We beginnen met een globaal overzicht: 

• Wat het bedrijf binnenkomt zijn vlees en overige ingrediënten. 

• Wat het bedrijf uit gaat zijn het eindproduct, het vleesafval en de inhoud 

van de vetput. 

Over een periode van 36 weken bekijken we alles wat het bedrijf binnen komt en wat 

er uit gaat. Van de vleesleveringen staan de gewichten op de facturen. Aangezien 

deze facturen altijd aan de hand van de pakbonnen gecontroleerd worden en de 

pakbonnen gecontroleerd worden tijdens het ontvangst van de goederen, nemen we 

aan dat deze kloppen. Ditzelfde geldt voor de overige ingrediënten. Alleen voor water 

moeten we een aanname maken op basis van het gemiddelde aantal liters dat in een 

charge gaat. 

 

De hoeveelheid geproduceerd eindproduct en de hoeveelheid breuk worden in de 

productiehal door de medewerkers per productnummer op een formulier geschreven. 

Hier zitten soms fouten in. 

 

Het afval dat naar Rendac gaat wordt exact gewogen, de gewichten daarvan staan op 

de factuur. We nemen aan dat deze kloppen. Van de vetput is alleen bekend dat deze 

eens in de zes weken geleegd wordt. De hoeveelheid wordt niet bijgehouden. Een 

schatting, gemaakt door dhr. Haarhuis (voormalig bedrijfsleider) is dat het telkens 

om twee ringen à <xxxx> kg gaat, dus <xxxx> kg per zes weken. 
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Week 17 t/m 52 2009 (36 weken) 

Uit: (kg) 

Geproduceerd eindproduct: <xxx.xxx> 

Afgeschreven als breuk: <xx.xxx> 

Afgevoerd naar Rendac: <x.xxx> 

Afgevoerd via vetput: <xx.xxx> 

Totaal <xxx.xxx> 

  
In: (kg) 

Inkoop vlees: <xxx.xxx> 

Inkoop overige: <xx.xxx> 

Water: <xx.xxx> 

Breuk: <xx.xxx> 

Totaal <xxx.xxx> 

  
Verschil In & Uit: -<xx.xxx> 

Tabel 2.4: Verschil inkomend & uitgaand in kilogram 

Volgens de administratie gaan er dus meer kilo’s het bedrijf uit dan dat er 

binnenkomen. Daarbij komt nog dat dit verschil groter wordt wanneer aangenomen 

wordt dat een aanzienlijk deel van het toegevoegde water ook weer verdampt. 

Mogelijk is de voorraad aan ingrediënten en eindproducten aan het begin van de 

steekproef anders geweest dan aan het eind van de steekproef: gemiddeld staan er 

ongeveer 8.000 kg vlees (voor <x> weken) en enkele duizenden kilo’s kruiden (voor 

<xx> weken) op voorraad. Ook staat er gemiddeld circa 10.000 kg eindproduct op 

voorraad. De voorraadstanden in het verleden zijn helaas niet meer te achterhalen. 

Daarnaast zal een deel van het verschil veroorzaakt worden door de 

onnauwkeurigheid van een aantal getallen.  

 

Productie efficiëntie 

Niet elke kilo ingrediënt wordt omgezet in een kilo eindproduct. Uit Tabel 2.4 is 

eenvoudig de efficiëntie van het grondstofgebruik te berekenen: tegenover het 

ingekochte vlees, water en overige ingrediënten (<xxxxx + xxxxx + xxxxx = xxxxx>) 

staat dat het vet en het vleesafval (<xxxxx + xxxxx = xxxxx>) als afval wordt 

afgevoerd. Dat is 4,4% van de <xxx.xxx> kilo die het bedrijf in kwam. Breuk wordt 

hierin niet meegenomen omdat dat opnieuw als grondstof gebruikt wordt. 

 

Daarnaast is een efficiëntie verhouding te berekenen die aangeeft hoeveel verlies er 

optreedt in het productieproces (ofwel hoeveel bruikbaar eindproduct er uit een 

charge komt), daarbij dus de breuk wel als afval beschouwend. De interne 

rekenverhouding is volgens de voormalig bedrijfsleider (dhr. Haarhuis) xx kilo verlies 

op elke charge van 380 kg grondstoffen, ofwel <xx,x>%. Volgens de gegevens uit 

Tabel 2.4 is het verlies echter kleiner,  het totale ‘verlies’ bestaande uit breuk + 
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Rendac + vetput (<x + x + x = xx.xxx>) is 12,1% van de <xxx.xxx> kg die het bedrijf 

in totaal uit ging, in plaats van 15,8%. Deze getallen zijn onder elkaar gezet in Tabel 

2.5. 

 

Efficiëntie eindproduct:    

Eindproduct: <xxx.xxx> kg 

Afval (incl. breuk): <xx.xxx> kg 

Berekende verhouding: 0,121 (verlies/totaal) 

Geschatte verhouding: 0,158 (60/380) 

Tabel 2.5: Efficiëntie 

2.6 Conclusie 
Ondanks de kleinschaligheid van Revago blijkt er een grote diversiteit in de 

kenmerken van de bedrijfsprocessen te zitten. Zo zijn er vele leveranciers, meerdere 

manieren van transport en vele verpakkingsvormen met elk hun eigen 

arbeidsintensiteit. Ook blijken niet alle bekende cijfers correct te zijn. Zo is er een 

onverklaard verschil tussen de inkomende & uitgaande kilo’s grondstoffen en 

eindproducten en zijn bij de berekening van de arbeidsintensiteit aannames 

gemaakt.  
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3 Theoretisch kader: kostprijs berekenen 
 

Dit behandeld de verschillende mogelijkheden om een kostprijs te berekenen op 

basis van theorie. Allereerst bekijken we het verschil tussen directe en indirecte 

kosten in paragraaf 3.1. Vervolgens gaan we in op methoden voor het verdelen van 

de indirecte kosten, te beginnen met de klassieke methode in paragraaf 0 en gevolgd 

door de ABC methode in paragraaf 3.3. Het voornaamste verschil tussen deze en de 

Activity Based Costing methode zit in de arbitraire vs oorzaak-gevolg allocaties, 

welke we bespreken in paragraaf 3.4. Paragraaf 3.5 en 3.6 behandelen een 

stappenplan voor de invoering van de ABC methode en de toepassing van de ABC 

binnen dit onderzoek. Bij de invoering blijkt een duidelijke definitie van de 

kostenveroorzakerscapacitieit nogig, daaran besteden we aandacht in paragraaf 3.7. 

Tot slot gaan we in paragraaf 3.8 nog even kort in op een variant van de ABC 

methode, Fuzzy ABC, en de reden waarom we deze niet gebruiken en 

beargumenteren we in 3.9 de geschiktheid van de ABC methode in kleine bedrijven. 

3.1 Directe en indirecte kosten 
Een kostprijs bestaat uit twee elementen: de directe kosten en de indirecte kosten, 

zie Tabel 3.1. Directe kosten zijn direct gerelateerd aan een bepaald product, zoals 

de grondstoffen die in het product gaan en de verpakkingsmaterialen waar de 

producten in verpakt worden. 

  

Indirecte kosten zijn niet direct toe te rekenen aan een bepaald product. Voorbeelden 

zijn de huur van het pand waarin alle producten gemaakt worden en het onderhoud 

aan machines. Om deze indirecte kosten toch door te kunnen berekenen in de 

kostprijs van een product zijn twee methoden in gebruik (Drury, 2000): de klassieke 

methode en de Activity Based Costing (ABC) methode. De klassieke methode is begin 

1900 ontstaan en wordt nog steeds veelvuldig gebruikt. Het ABC-systeem is eind 

jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan en sindsdien steeds meer in opkomst.  

 

Directe kosten Indirecte kosten 

Grondstoffen 

bv.: vlees, kruiden 

Personeel 

bv.: Salaris, kleding, koffie 

Verpakkingsmaterialen 

bv.: dozen, zakken, etiketten 

Vaste lasten 

bv.: huur, gwl, afschrijving & onderhoud 

Tabel 3.1: Voorbeelden van directe en indirecte kosten 
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3.2 Het klassieke model 
In de klassieke methode worden alle kosten die niet direct aan specifieke producten 

toe te rekenen zijn gelijkmatig verdeeld over alle geproduceerde producten. Het 

klassieke model is eenvoudig en overzichtelijk. Daardoor is het erg goedkoop bij te 

houden en voor alle personeelsleden te overzien. Soms worden varianten gemaakt en 

wordt de overhead (alle indirecte kosten) niet over het aantal producten maar over 

het aantal productie-uren verdeeld, of over de verkoopwaarde van de productie. In 

grotere bedrijven wordt het klassieke model soms per afdeling (bv. inkoop, productie, 

transport) toegepast, waardoor er enige differentiatie in de overhead per product 

ontstaat wanneer producten in verschillende mate van verschillende afdelingen 

gebruik maken. 

3.3 Activity Based Costing 
Activity Based Costing verdeeld de indirecte kosten in tegenstelling tot het klassieke 

model niet op basis van de bedrijfsstructuur (kosten per afdeling), maar op basis van 

activiteiten die het bedrijf verricht (Drury, 2000). 

  

Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn “producten klaar maken voor transport”. Hiervoor 

moet op het kantoor een pakbon samengesteld worden, moeten op de expeditie 

producten klaargezet worden en zal iemand van de afdeling transport deze moeten 

inladen in de vrachtwagen. Zo werken mensen op drie verschillende afdelingen aan 

dezelfde activiteit. Uitgangspunt hierbij is dat er per activiteit één duidelijk kenmerk 

aangewezen kan worden dat een direct verband heeft met de kosten die voor die 

activiteit gemaakt worden.  De kosten stijgen en dalen bijvoorbeeld mee met het 

aantal bestellingen of het aantal verwerkte producten. Dit noemen we de 

kostenveroorzaker. In het eerder genoemde voorbeeld zullen de overheadkosten van 

de activiteit “producten klaar maken voor transport” waarschijnlijk per levering 

ongeveer gelijk zijn, ongeacht de grootte van de levering. De kostenveroorzaker is 

hier dus het aantal leveringen. In paragraaf 3.4 komt het begrip kostenveroorzaker 

en het verschil hierin met de klassieke methode uitgebreider aan bod. 

 

Er zijn veel meer activiteiten dan afdelingen. Bovendien is het denkbaar dat elke 

activiteit een andere kostenveroorzaker gebruikt. In het ABC-systeem worden dus 

aanzienlijk meer kostenplaatsen en kostenveroorzakers gebruikt dan in traditionele 

systemen. Daarmee is het uitgebreider en kost het bijhouden meer tijd en moeite. 

Daardoor is het systeem duurder in dagelijks gebruik (Drury, 2000). 

 

Het grote voordeel van het in kaart brengen van kosten per activiteit is dat de 

kostprijs en daarmee de winstmarge erg gedetailleerd gecontroleerd kan worden: per 

product, maar ook per klant of per bestelling. Hiermee kan een goede selectie 

gemaakt worden tussen winstgevende en verliesveroorzakende producten, waardoor 

het systeem zichzelf kan terugverdienen. 
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3.4 Het verschil: arbitraire vs. oorzaak-gevolg allocaties 
De verdeelsleutel waarmee de indirecte kosten aan de producten worden toegerekend 

wordt de kostenveroorzaker genoemd (Engels: cost driver) (Drury, 2000). In het 

klassieke model wordt deze vaak zó gekozen dat de benodigde data eenvoudig en 

eenduidig beschikbaar zijn, meestal is het aantal geproduceerde producten of het 

aantal productie-uren de kostenveroorzaker. Dit levert vaak een vertekend beeld op 

zoals het volgende voorbeeld illustreert. 

 

Voorbeeld: stel dat voor het verdelen van de indirecte kosten binnen een bedrijf het 

aantal productie-uren per product als verdeelsleutel genomen wordt. Dit bedrijf 

maakt verschillende producten, waarvan één bepaald product, dat erg 

arbeidsintensief is, in kleine oplage, tegenover een aantal andere veel minder 

arbeidsintensieve producten in grote oplage. Het arbeidsintensieve product neemt 

30% van de productietijd in. Het krijgt daarom bijvoorbeeld ook 30% van de kosten 

die de goederenontvangstafdeling maakt, toegerekend. Dit terwijl het in dusdanig 

kleine oplage gemaakt wordt dat de goederenontvangstafdeling de paar grondstoffen 

die voor dit product binnenkomen, nauwelijks opmerkt tussen de grote hoeveelheden 

grondstoffen voor de massaproductie. 

 

Op deze wijze krijgt dit arbeidsintensieve product erg veel indirecte kosten 

toegerekend en de massaproductie in verhouding erg weinig. Wanneer op basis van 

een dergelijke berekening besloten wordt dat het arbeidsintensieve product verlies 

veroorzaakt en de productie daarvan gestaakt moet worden, zal men tegen de 

verwachting in merken dat bijvoorbeeld de kosten van de goederenontvangst 

helemaal niet met 30% dalen maar nu verdeeld moeten worden over de 

massaproductie. De onderneming zal nu juist verlies gaan maken omdat de 

massaproductie ongemerkt gesubsidieerd werd door de arbeidsintensieve productie. 

 

Om tot een kostprijs te komen op basis waarvan economisch betere beslissingen 

genomen kunnen worden, heeft het ABC-systeem als uitgangspunt de kosten alleen 

maar op basis van oorzaak-gevolg relaties te verdelen. Om terug te komen op het 

eerder genoemde voorbeeld: er was geen oorzaak-gevolg relatie tussen de kosten van 

de goederenontvangstafdeling en het aantal productie-uren. De klassieke 

kostenveroorzaker ‘productie-uren’ was schijnbaar willekeurig gekozen. Een ABC-

kostenveroorzaker voor deze afdeling zou bijvoorbeeld het aantal ontvangen 

leveringen of het aantal ontvangen stuks of kg’s zijn. Met een dergelijke 

kostenveroorzaker is er een direct verband aantoonbaar: voor het kleinschalige 

product komen er weinig leveringen binnen, bijvoorbeeld slechts 5% van alle 

leveringen. Bij stoppen van de productie van dat product zal dan ook werkelijk 5% 

van het werk van deze afdeling wegvallen. Er moet dus voor elke activiteit 

afzonderlijk een kostenveroorzaker bepaald worden. 
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3.5 Stappenplan ABC 
Het invoeren van het ABC-systeem bestaat in grote lijnen uit vier stappen (Drury, 

2000, pp. 342-345): 

1. Activiteiten identificeren 

Een activiteit dient altijd omschreven te kunnen worden met behulp van een 

werkwoord, dat de activiteit (of een combinatie van handelingen) omschrijft. 

 

2. Kosten toewijzen aan activiteiten 

Alle kosten gemaakt in een bepaalde periode moeten toegewezen worden 

aan activiteiten. Van veel kosten zal direct duidelijk zijn bij welke activiteit 

ze horen, maar voor zaken die door meerdere activiteiten gebruikt worden 

(bv. elektriciteit) zal een verdeling gemaakt moeten worden. Dit gebeurt bij 

voorkeur met oorzaak-gevolg kostenveroorzakers. Wanneer dat niet mogelijk 

is zal op basis van interviews met personeelsleden een zo goed mogelijke 

schatting gemaakt moeten worden. Een valkuil hierbij is dat het ABC-

systeem erg snel onnauwkeuriger wordt wanneer meerdere kosten op basis 

van schattingen of aannames over de activiteiten verdeeld worden.  

 

3. Kostenveroorzakers per activiteit bepalen 

Binnen een activiteit moet een kostenveroorzaker bepaald worden om de 

kosten van deze activiteit over de producten te verdelen.  

 

4. Kosten toewijzen aan producten 

Nu de kosten en de kostenveroorzaker per activiteit bekend zijn, kunnen de 

kosten verdeeld worden.  

 

3.6 Toepassing ABC binnen dit onderzoek 
Activity Based Costing behelst veel meer dan nodig is voor het doel van dit 

onderzoek. Het is een manier van inrichten van de boekhouding en administratie, 

een manier van aankijken tegen de bedrijfsprocessen en het vraagt ook om 

toepassing in de financiële software. In dit onderzoek wordt slechts de 

gedachtengang van ABC gebruikt om de kostprijs te berekenen, zonder de bestaande 

boekhouding of administratieve processen aan te passen. Uiteraard wordt er wel 

naar gestreefd om (prijs-)wijzigingen zo eenvoudig mogelijk te kunnen doorvoeren in 

de ABC-berekening teneinde de kostprijsberekening ook later nog te kunnen 

gebruiken. 

 

Om de werkelijke implementatie inzichtelijk te maken, maken we gebruik van het 

uitgebreidere tien-stappenplan van Bharara & Lee (1996). Hierin zijn de vier stappen 

van Drury opgesplitst in meerdere deelstappen: 
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1. Bepaal de omvang en het doel van het kostensysteem 

2. Breng de activiteiten in kaart 

3. Benoem de gedrags- en organisatorische knelpunten 

4. Selecteer de kostenbasis 

5. Identificeer kostenplaatsen 

6. Bepaal de activiteitenstructuur 

7. Koppel de kosten aan activiteiten en analyseer de activiteiten 

8. Identificeer de output 

9. Bepaal de activiteiten-kostenveroorzakers en 

kostenveroorzakerscapaciteiten 

10. Voer het model uit 

3.7 Kostenveroorzakerscapaciteit 
Zowel de klassieke als de ABC-methode werkt in sommige gevallen met een 

kostenveroorzaker waarvan de capaciteit niet eenduidig is. In deze paragraaf lichten 

we het belang van deze factor, de verschillende opties en de keuze voor Revago toe. 

 

Wat is de kostenveroorzakerscapaciteit? 

Een voorbeeld: Voor het verdelen van machinekosten kiest men het aantal machine-

uren als kostenveroorzaker. De jaarlijkse kosten van de machine en het aantal 

machine-uren dat een bepaald product nodig heeft zijn bekend. Nu moet men nog 

weten over hoeveel machine-uren per jaar de machinekosten verdeeld moeten 

worden om de uurkosten te weten. Dit jaarlijks aantal uren is de capaciteit van deze 

kostenveroorzaker.  

 

Er zijn vier manieren om tegen de capaciteit aan te kijken (Drury, 2000, pp. 351-

352), die alle vier een geheel andere kostprijs per product zullen opleveren. Uiteraard 

betreft het hier een puur boekhoudkundig verschijnsel, aangezien er aan de machine 

of de jaarlijkse productie niets wijzigt.  

 

Het eerste onderscheid wordt gemaakt door de keuze of men wil rekenen met de 

(technische) capaciteit van de machine of met het gebruik van de machine (de 

activiteit) door het bedrijf. Binnen de technische capaciteit worden de beschikbare 

capaciteit en de praktische capaciteit onderscheiden, binnen de (bedrijfs-)activiteit 

wordt onderscheid gemaakt tussen de begrote en de normale activiteit. Alle vier de 

vormen worden hieronder toegelicht. 

 

Beschikbare capaciteit: 

Stel dat een machine 8 producten per uur kan maken. Wanneer de fabriek 52 weken 

per jaar 40 uur per week draait is de beschikbare capaciteit 8*40*52= 16.640 

producten. Als deze machine 30.000 euro per jaar kost, dan zijn de machinekosten 

30.000/16.640 = 1,80 euro per product. 
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Praktische capaciteit: 

Stel dat dezelfde fabriek 15.000 producten per jaar wil kunnen maken, maar er zijn 

slechts twee varianten van de machine te koop: met capaciteit 10.400 (5 per uur) of 

capaciteit 16.640 (8 per uur). Het bedrijf kiest voor de grootste, maar kiest er 

daarmee bij de aanschaf al voor dat circa 10% van de machinecapaciteit niet 

gebruikt zal worden. In dit geval is de beschikbare capaciteit niet relevant voor 

berekeningen binnen het bedrijf en bedraagt de praktische capaciteit 90% van de 

beschikbare capaciteit. De machinekosten zijn nu 30.000/15.000 = 2,00 euro per 

product. 

 

Een voordeel van rekenen met de beschikbare of praktische capaciteit is dat de 

kosten van de ongebruikte capaciteit duidelijk benoemd kunnen worden. Dit is 

tevens het gevaar: bij veel ongebruikte capaciteit kan een bedrijf verliesgevend zijn 

terwijl de winstmarges per product rooskleurig lijken. 

 

Begrote activiteit: 

Ondanks de beschikbare capaciteit van 16.640 producten of de praktische capaciteit 

van 15.000 producten verwacht het bedrijf op basis van trends uit het verleden en 

de huidige marktomstandigheden in het komende jaar slechts 13.000 producten te 

zullen produceren. Dit is de begrote activiteit. Bij rekenen met de begrote activiteit 

als verdeelsleutel zijn de machinekosten per product in dit voorbeeld 2,31 euro.  

 

Rekenen met de begrote activiteit heeft als belangrijk nadeel dat de kosten hoger 

worden als er weinig geproduceerd wordt. Wanneer men beslissingen neemt op basis 

van deze kostprijs zonder gedegen kennis over de wijze waarop deze tot stand is 

gekomen, leidt dit vaak tot prijsverhogingen (in de hoop de hogere kostprijs terug te 

verdienen) terwijl juist prijsverlagingen nodig zijn (om meer te verkopen teneinde de 

capaciteit weer te benutten).  

 

Normale activiteit: 

Een alternatief is rekenen met de normale activiteit. Dit is de capaciteit die 

gemiddeld over de lange termijn gebruikt blijkt te zijn om aan de vraag te kunnen 

voldoen. In veel gevallen is rekenen met de normale activiteit realistischer dan 

rekenen met de beschikbare of praktische capaciteit, aangezien op voorhand al 

bekend is dat de beschikbare of praktische capaciteit in geen enkel geval volledig 

benut zal worden.  

 

Eén van de redenen om te rekenen met normale activiteit is dat machines en andere 

middelen regelmatig aangeschaft worden met een dusdanige capaciteit dat ook op 

piekmomenten (bv. in het hoogseizoen) aan de vraag kan worden voldaan, terwijl het 

(bijvoorbeeld in verband met de houdbaarheid van de producten) niet mogelijk is de 

daarmee gepaard gaande overcapaciteit in het laagseizoen al in te zetten om 

voorraad te maken voor het hoogseizoen. Er is dan niet de intentie het hele jaar door 
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op piekniveau te werken, dus de praktische capaciteit zal nooit volledig gebruikt 

worden.  

 

Op piekmomenten wordt meer capaciteit dan de normale activiteit gebruikt (tot aan 

de beschikbare capaciteit), maar op de rustigste momenten wordt juist minder dan 

de normale activiteit gebruikt. Ook wordt in de normale activiteit (dankzij het 

gemiddelde over de lange termijn in het verleden) gerekend met het werkelijk aantal 

uren dat de machine stilstond voor schoonmaak, onderhoud of uitval waardoor een 

realistischer beeld ontstaat dan bij een theoretische maximumproductie.  

 

Bij berekeningen met de normale activiteit zal alleen het verschil tussen de huidige 

productie en de gemiddelde productie over de afgelopen jaren zichtbaar worden als 

onder- of overdekking in de machinekosten. De kosten van het deel ongebruikte 

capaciteit als verschil tussen de gemiddelde productie en de maximum capaciteit  is 

verborgen doordat deze kosten al afgedekt worden met de gemiddelde productie. 

 

Conclusie: 

Drury (2000, p. 352) concludeert dat rekenen met de praktische capaciteit het meest 

van toepassing is wanneer het gaat om de kosten van mankracht. De nadelen van de 

praktische capaciteit zijn hier grotendeels niet van toepassing omdat de in te kopen 

hoeveelheid mankracht relatief vrij nauwkeurig aan te passen is aan de benodigde 

hoeveelheid (vgl. het voorbeeld met twee capaciteitsvarianten van de machine), en 

mankracht bovendien op relatief korte termijn (vgl. machines of huisvesting) flexibel 

aan te kopen en af te stoten is. Voor fysieke onderdelen zoals machines en 

huisvesting raadt Drury het gebruik van de normale activiteit aan. Begrote activiteit 

zou nooit de basis voor berekeningen moeten zijn volgens Drury. 

 

Uit onderzoek van Drury en Tayles uit 2000 (as cited in Drury, 2000, p. 352) onder 

186 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk blijkt echter dat 86% van de bedrijven toch 

de begrote activiteit kiezen als verdeelsleutel in kostprijsberekeningen, mogelijk 

omdat cijfers over de begrote activiteit over het algemeen bekend zijn binnen de 

organisatie terwijl de normale activiteit vaak niet bekend is en dus uitgebreide 

berekeningen of onderzoek vereist. 

 

3.8 Fuzzy ABC 
In het ABC-model worden op diverse plaatsen aannames gemaakt. Een personeelslid 

kan bijvoorbeeld met diverse activiteiten op een dag bezig zijn. De loonkosten moeten 

dan over die diverse activiteiten verdeeld worden. Het is vaak onmogelijk nauwkeurig 

vast te stellen hoeveel tijd aan welke activiteit besteed is, dit kan enkel op basis van 

interviews en schattingen. Stel dat een personeelslid schat 30% van zijn/haar tijd 

met activiteit X bezig te zijn, dan kan dit  in werkelijkheid ook 20% of 40% zijn, 
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waardoor de personeelskosten van deze activiteit met een factor 2 kunnen 

verschillen.  

 

Om deze problematiek op te vangen hebben Nachtmann en Needy (2001) een variant 

op het Activity Based Costing model ontworpen: “Fuzzy Activity Based Costing”. 

Bijzonder beknopt samengevat komt dit systeem er op neer dat er naast het getal dat 

in ABC al geschat moet worden (bv. hoeveel procent van de tijd een medewerker aan 

activiteit X besteed) ook geschat wordt hoeveel procent dat maximaal zou kunnen 

zijn en hoeveel procent dat zeker minimaal is. Door deze bandbreedte in de 

berekeningen te verwerken ontstaan nauwkeurigere schattingen. Echter, dit systeem 

kost veel meer tijd en vaak zal het in eerste instantie geschatte percentage toch al in 

het midden van de bandbreedte liggen. We nemen aan dat de voordelen voor Revago 

ten opzichte van de extra tijdsinvestering naar verwachting zeer minimaal zullen zijn 

en zullen dit systeem daarom niet gebruiken. 

 

3.9 ABC binnen kleine productiebedrijven 
In de literatuur is veel geschreven over de ABC-methode, maar veelal zijn deze 

theorieën gebaseerd op implementatie in grote bedrijven.  

 

Needy, Nachtmann, Roztocki, Warner & Bidanda (2003) hebben daarom onderzoek 

gedaan naar de toepassing van ABC in kleine productiebedrijven. Zij stellen dat 

kleine productiebedrijven die voldoen aan de volgende drie kenmerken baat kunnen 

hebben bij het invoeren van een ABC-systeem: 

• Er is een hoge productdiversiteit 

• De vaste lasten zijn hoog in verhouding tot de variabele kosten. (Hiervoor is 

geen strikte grens gesteld maar in de voorbeelden worden bedrijven met 

64% vaste lasten beschreven.) 

• Er is een scheve klantenverdeling: een klein deel van de klanten neemt het 

grootste deel van de afzet voor zijn rekening.  

 

Revago voldoet duidelijk aan deze criteria, en tevens aan het algemeen geschetste 

profiel van kleine productiebedrijven. Daarom wordt deze kostprijsanalyse op basis 

van het ABC-model uitgevoerd. 

 

Needy et al. (2003) beschrijven dat de genoemde kleine productiebedrijven met 

behulp van ABC een reëlere inschatting krijgen van hun kostprijs dan met de 

traditionele methodes die vaak gebruikt worden binnen deze bedrijven. Er blijkt 

onder andere dat de kosten voor kleine opdrachten (en/of kleine batches) in het 

algemeen te laag ingeschat worden, terwijl de kosten voor gemiddelde opdrachten 

juist te hoog ingeschat worden.  
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Ook Baxendale (2001) heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van ABC in kleine 

bedrijven en trekt vergelijkbare conclusies. Baxendale omschrijft met concrete 

getallen de voordelen voor kleine bedrijven. 

 

3.10  Conclusie 
Er zijn grofweg twee methoden om een kostprijs te berekenen: de klassieke methode 

en de ABC-methode. De twee belangrijkste verschillen zijn het verdelen van de 

kosten over activiteiten in de ABC-methode tegenover boekhouden in afdelingen in 

de klassieke methode, en het werken met oorzaak-gevolg kostenveroorzakers in de 

ABC-methode tegenover de meest eenvoudig beschikbare of begrijpbare 

kostenvoorzaker in de klassieke methode.  

 

De belangrijkste voordelen van de klassieke kostprijsmethode zijn de eenvoud en 

overzichtelijkheid. De belangrijkste voordelen van de ABC-methode zijn de 

gedetailleerdheid en daarmee de mogelijkheden tot controle en analyse. Bovendien 

blijkt de ABC-methode veel realistischere uitkomsten te bieden. Nadeel van de ABC-

methode in het algemeen is de hogere kosten voor implementatie en onderhoud.  

 

Gezien het vermoeden van Revago dat er ergens verlies gemaakt wordt, is een 

gedetailleerd en nauwkeurig kostprijsoverzicht wenselijk. Bovendien voldoet Revago 

aan de criteria die zijn opgesteld om als klein productiebedrijf baat te hebben bij de 

ABC-methode. De ABC-methode wordt daarom gebruikt voor de uitvoering van dit 

onderzoek. Het volgende hoofdstuk geeft uitvoering aan het in paragraaf 3.6 

genoemde tien-stappenplan. 
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4 Berekening kostprijs per product 
 

Dit hoofdstuk doorloopt alle stappen die nodig zijn om te komen tot een kostprijs per 

product. De implementatie van Activity Based Costing is uitgevoerd volgens de 10 

stappen van Bharara & Lee (1996), zoals beschreven in hoofdstuk 3. Elk van deze 

stappen beslaat een paragraaf in dit hoofdstuk: 

Paragraaf 4.1: Stap 1: Bepaal de omvang en het doel van het kostensysteem 

Paragraaf 4.2: Stap 2: Breng de activiteiten in kaart 

Paragraaf 4.3: Stap 3: Benoem de gedrags- en organisatorische knelpunten 

Paragraaf 4.4: Stap 4: Selecteer de kostenbasis 

Paragraaf 4.5: Stap 5: Identificeer kostenplaatsen 

Paragraaf 4.6: Stap 6: Bepaal de activiteitenstructuur 

Paragraaf 4.7: Stap 7: Koppel de kosten aan activiteiten en analyseer de 

activiteiten  

Paragraaf 4.8: Stap 8: Identificeer de output 

Paragraaf 4.9: Stap 9: Bepaal de activiteiten-kostenveroorzakers en 

kostenveroorzakerscapaciteiten 

Paragraaf 4.10: Stap 10: Voer het model uit 

 

4.1 Stap 1: Bepaal de omvang en het doel van het 
kostensysteem 

Het doel van dit systeem is op incidentele basis de actuele kostprijs per product te 

kunnen bepalen. Met incidenteel wordt in dit verband bijvoorbeeld bedoeld dat het 

systeem geen historie bijhoudt en geen automatische periodieke product/prijs 

controles uitvoert. Dit systeem functioneert volledig onafhankelijk van overige 

administratie binnen Revago, zoals boekhoudprogramma Exact. Er worden dus geen 

gegevens automatisch overgenomen uit Exact. Het moet echter wel mogelijk zijn het 

systeem eenvoudig bij te werken wanneer er kosten wijzigen. Dit systeem omvat alle 

binnen het bedrijf gemaakte kosten, zodat een allesomvattende kostprijs bepaald 

kan worden. 

 

4.2 Stap 2: Breng de activiteiten in kaart 
Binnen Revago zijn de volgende activiteiten te onderscheiden: 

• Produceren: hieronder vallen alle stappen die met het produceren van het 

product te maken hebben, dus van het breken van vlees tot het plaatsen 

van gereed product in de koelcel. Stappen in dit proces zoals malen en 

bakken worden niet als afzonderlijke activiteiten benoemd omdat alle 

stappen bij elke charge na elkaar in dezelfde volgorde worden uitgevoerd, 

meer activiteiten zou dus geen differentiatie tussen producten opleveren. 



 

 

32 

• Inpakken: hieronder vallen alle stappen van de inpakafdeling, dus van het 

verzamelen van de juiste verpakkingen en stickers tot het naar de expeditie 

rijden van voltooide pallets. 

• Order afhandelen: hieronder vallen alle taken van het kantoorpersoneel  

zoals het aannemen van een order, inplannen van de productie en 

factureren van een order. 

• Inkopen: hieronder vallen alle taken van het kantoorpersoneel die niet voor 

een specifieke order uitgevoerd worden, zoals het inkopen van grondstoffen 

en het bijhouden van de voorraad grondstoffen. 

• Transporteren: hieronder valt het inladen van producten in de vrachtwagen 

tot het uitladen bij de klant, of het klaarzetten en meegeven van producten 

aan een externe transporteur. 

 

4.3 Stap 3: Benoem de gedrags- en organisatorische 
knelpunten 

Er zijn diverse problemen bij onderzoeken als deze bekend uit de literatuur (Bharara 

& Lee, 1996), zoals angst vanuit het personeel voor het invullen van 

tijdsbestedingsformulieren en angst van het management voor het bekend worden 

van diverse informatie onder alle personeelsleden zoals salarisgegevens. Binnen 

Revago heerst een erg open cultuur richting dit onderzoek. Zowel het 

productiepersoneel als het management staan volledig achter een gedegen onderzoek 

naar de kostprijs en verlenen daar volledige medewerking aan. Daarnaast is het 

vaste personeel al lange tijd in dienst en is zij volgens het management erg kundig in 

haar taken. Het was dan ook voor iedereen duidelijk dat dit onderzoek niet bedoeld 

is om het werktempo op te schroeven of banen te schrappen. Er is dan bijvoorbeeld 

ook geen aanleiding om aan te nemen dat het management informatie zal 

achterhouden of dat het productiepersoneel niet de volledige waarheid zal spreken 

als het gaat om het werktempo dat gehaald kan worden. 

 

4.4 Stap 4: Selecteer de kostenbasis 
Het uitgangspunt bij alle berekeningen is gebruik te maken van de werkelijke 

kosten. Waar mogelijk zijn daarom de kosten gebruikt zoals die tijdens het opstellen 

van dit rapport golden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op salarissen, 

verpakkingen en kruiden. Bij dergelijke inkoopproducten dalen de prijzen over het 

algemeen nooit, zij blijven gelijk of stijgen, waardoor een gemiddelde over het 

afgelopen jaar (of zelfs jaren) een te lage inschatting zou geven. In gevallen waar de 

inkoopprijzen erg schommelen, zoals bij de vleesprijzen, is een actuele 

momentopname echter niet relevant voor de kostprijsberekening. In dat geval is een 

over de inkoophoeveelheid gewogen gemiddelde over 2009 gebruikt. Tenslotte zijn er 

‘vaste lasten’ zoals elektra, machineonderhoud en afvalverwijdering, waarvan het 
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totaal per jaar enigszins varieert. Daarvoor is het gemiddelde over de afgelopen vier 

jaren gebruikt. 

 

4.5 Stap 5: Identificeer kostenplaatsen 
De primaire bron van kostendata is het grootboek. Het grootboek heeft al een vrij 

duidelijke indeling in grootboekrekeningen die (zoals te verwachten bij een bedrijf op 

deze schaal) niet per afdeling geordend zijn maar het hele bedrijf overkoepelen. Naast 

het grootboek zijn vele individuele facturen van leveranciers geraadpleegd om de 

directe kosten te bepalen en zijn salarisspecificaties geraadpleegd om de 

personeelskosten te bepalen. 

 

4.6 Stap 6: Bepaal de activiteitenstructuur 
De activiteiten zijn ingedeeld in de volgende hiërarchische structuur: 

• Productontwikkelingsactiviteiten: Hoewel soms testproducten worden 

gemaakt zijn er geen noemenswaardige productontwikkelingsactiviteiten 

• Productniveau activiteiten, worden uitgevoerd voor elk product: inpakken 

• Batchniveau activiteiten, worden uitgevoerd voor elke batch: produceren 

• Bedrijfsniveau activiteiten, worden uitgevoerd om de algemene 

bedrijfsprocessen te ondersteunen: order afhandeling, inkoop, transport 

 

4.7 Stap 7: Koppel de kosten aan activiteiten en analyseer 
de activiteiten 

Naast de inkoopprijzen van grondstoffen die duidelijk voor een specifiek product 

dienen, moeten vrijwel alle kosten binnen het bedrijf nog toegewezen worden aan één 

van de vijf activiteiten. In bijlage 1 zijn alle grootboeknummers toegewezen aan één 

of meerdere activiteiten. Enkele grootboekrekeningen moeten uitgesplitst worden 

naar verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de post transport, waaronder zowel de 

vrachtwagen als de personenauto van één van de kantoormedewerkers blijken te 

staan.  

 

Het type kosten per activiteit staat kort samengevat in onderstaande opsomming.  

• Produceren:  

o Personeelskosten productieafdeling (incl. werkkleding) 

o Machinekosten productieafdeling 

o Huur pand, elektriciteit en water 

• Inpakken: 

o Personeelskosten inpakafdeling (incl. werkkleding) 

• Order afhandelen: 

o Personeelskosten kantoor 

o Verbruiksmaterialen kantoor 
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o Apparatuur kantoor  

• Inkopen: 

o Personeelskosten kantoor 

o Verbruiksmaterialen kantoor 

o Apparatuur kantoor  

• Transporteren: 

o Lease en onderhoud vrachtwagen 

o Brandstof 

o Personeelskosten chauffeur 

 

Niet alle bedragen uit de grootboekrekeningen kunnen één op één overgenomen 

worden in de activiteiten kosten ten behoeve van de kostprijsberekening. 

Bijvoorbeeld bij het rekenen met personeelskosten blijken de vele kosten die bovenop 

het brutoloon komen lastig toe te wijzen. Ook de toerekening van de huur van het 

pand, elektriciteit en water en brandstofkosten en het kantoor verdienen speciale 

aandacht. Hoe er met deze bijzondere kostenposten wordt omgegaan is in de rest van 

deze paragraaf uiteengezet. 

4.7.1 Bijzondere posten: keuzes en aannames  
Kosten personeel: brutoloon maal 1,25 

Het is zeer lastig om binnen redelijke tijd exacte loonkosten te bepalen. De 

brutolonen van de individuele werknemers zijn bekend, maar daar komen allerlei 

kosten bij, zoals sociale premies maar ook kosten voor werkkleding en koffie in de 

kantine. Deze kosten voor 2009 staan in Tabel 4.1. Om het model werkbaar te 

houden gaan we uit van een vaste verhouding tussen het brutoloon en de totale 

personeelskosten. Zoals blijkt uit Tabel 4.1 waren de totale loonkosten in 2009 1,25 

maal de brutoloonkosten. Uit Tabel 4.2 blijkt dat dit een representatief gemiddelde is 

over de afgelopen vier jaar. 
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Personeelskosten 2009   

  
Debet Credit 

 
Bruto loon <xxx> 

 

 
Bruto loon vakantiegeld <xxx> 

 

 
Premies sociale verzekeringen werkgever <xxx> 

 

 
Premies bedrijfspensioenfonds <xxx> 

 

 
Premies pre pensioenfonds <xxx> 

 

 
Bijdrage sociaal fonds <xxx> 

 

 
Bijdrage ziektekostenverzekering <xxx> 

 

 
Zorgverzekeringswet (zvw) <xxx> 

 

 
Ontvangen ziekengelden 

 
<xxx> 

 
Kosten zieken <xxx> 

 

 
Kantinekosten <xxx> 

 

 
Opleidingen <xxx> 

 

 
Ziekengeld  herverzekering <xxx> 

 

 
Werkkleding <xxx> 

 

 
Overige personeelskosten <xxx> 

 
Totaal 

  
Totaal/Brutoloon 1,25  

Tabel 4.1: personeelskosten 2009 

 Jaar Totaal/brutoloon 

2009 1,25 

2008 1,33 

2007 1,23 

2006 1,18 

Gemiddelde 1,25 

Tabel 4.2: Verhouding personeelskosten/brutoloon 

 

Kosten huur pand 

De huur van het pand is een vaste last, onafhankelijk van de productie. Volgens de 

ABC-methode wordt deze kostenpost verdeeld over de verschillende activiteiten naar 

rato van de mate waarin deze activiteiten gebruik maken van het pand, zodat ze 

toegerekend worden aan de individuele producten naar rato van de mate waarin deze 

producten van de activiteiten gebruik maken.  

 

Deze verdeling is in een klein bedrijf bijzonder lastig te bepalen. In het geval van 

Revago zouden de kosten van een dergelijke berekening niet opwegen tegen de baten. 

Bovendien is het bij Revago zo dat – in tegenstelling tot de situatie bij andere 

bedrijven waar het ABC-systeem van uit gaat – alle producten standaard gebruik 

maken van alle afdelingen. De pandhuur van elke afdeling zou dus alsnog aan elk 

product toegerekend worden. De opdeling per activiteit zou slechts minimale 

verschillen veroorzaken op de inpakafdeling waar de doorlooptijd verschillend per 
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product is. Verder veronderstellen we de kosten van het kantoor verwaarloosbaar ten 

opzichte van het productiegedeelte. We rekenen daarom de kosten van het pand 

volledig toe aan de activiteit produceren. 

 

Een extra reden voor deze keuze is dat de capaciteit van de productieafdeling de 

bottleneck van het pand is. Op de inpakafdeling kan wat het pand betreft alles 

ingepakt worden wat geproduceerd wordt: er kan meer of minder personeel in 

dezelfde ruimte ingezet worden wanneer de productie stijgt of daalt en daarmee 

variëren de loonkosten, maar de beslaglegging op het pand blijft gelijk. Ook voor het 

kantoor geldt ditzelfde: veel of weinig orders en facturen hebben geen invloed op het 

gebruik van het pand.  

 

Kosten elektriciteit en water 

De grootste energiegebruikers zijn de vele koel- en vriescellen. Daarnaast verbruiken 

ook de diverse machines op de productieafdeling (waaronder de gaarkasten) een 

grote hoeveelheid energie. De opslag in koel- of vriescellen van gereed product 

(voorraad) kan variëren en sommige producten staan hier langer dan andere, maar 

het elektriciteitsgebruik voor een potentiële extra activiteit “opslag” is onmogelijk te 

achterhalen. Ook het verschil in verbruik tussen een koel- en een vriescel is niet 

binnen redelijke tijd te achterhalen. Om het model werkbaar te houden gaan we er 

daarom van uit dat elke kilo product evenveel energie nodig heeft, wat neer komt op 

een gemiddeld verbruik per charge. 

 

Het elektriciteitsverbruik van het kantoor (drie pc’s, een server en verlichting) is 

verwaarloosbaar ten opzichte van het verbruik van de productie en opslag. Daarom 

worden ook de kosten van de kantoorelektriciteit volledig toegerekend aan de 

activiteit productie. 

 

Voor water geldt eenzelfde redenering als voor elektriciteit, dus ook de waterkosten 

worden gelijkelijk verdeeld over alle producten en volledig toegerekend aan de 

activiteit productie. 

 

Brandstofkosten 

Voor de brandstofkosten van de vrachtwagen gaan we uit van de de gemiddelde 

diesel prijs over mei en juni 2010: 0,985 euro per liter. Dit is de meest recente prijs 

om moment van schrijven. Een jaargemiddelde zou hier een vertekend beeld geven 

aangezien de literprijs in 2009 en begin 2010 aanmerkelijk lager lag dan de huidige 

prijs en het onzeker is of de prijzen dit jaar weer terug zullen zakken naar dat 

niveau. 

 

Voorts zijn bij de garage waar de vrachtwagen in onderhoud is de kilometerstanden 

tijdens de onderhoudsbeurten opgevraagd. Deze zijn naast de tweewekelijkse 
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facturen van Shell gelegd waarop het exacte aantal getankte liters diesel staat. Dit 

resulteert in een verbruik van 0,279 liter per kilometer, oftewel €0,275 per kilometer.  

 

Verdeling kantoorkosten over inkopen en order afhandelen 

De activiteiten inkopen en order afhandelen worden volledig door dezelfde personen 

met dezelfde materialen in hetzelfde kantoor gedaan. In de boekhouding is dus geen 

onderscheid te zien. Toch is de verdeling belangrijk, aangezien de kosten van order 

afhandelen per order berekend worden en dus relatief veel invloed hebben op de 

kostprijs van kleine bestellingen, terwijl de inkoopkosten per charge berekend 

worden en dus op elke kilo product (ongeacht bestelgrootte) even zwaar drukken. 

 

Op basis van interviewvragen aan dhr. Olde Olthof en waarnemingen van de 

onderzoeker gedurende dit twaalf weken durende onderzoek dat plaatsvond in 

hetzelfde kantoor, nemen we aan dat de verdeling 80% orderafhandeling en 20% 

inkoopactiviteiten is. 

 

4.8 Stap 8: Identificeer de output 
Deze stap is voor Revago minder relevant, aangezien de output van het bedrijf voor 

iedereen duidelijk is: dit zijn de producten die naar de klanten gaan. Revago 

produceert vele verschillende producten, elk bekend onder een eigen 

productnummer. 

 

4.9 Stap 9: Bepaal de activiteiten-kostenveroorzakers en 
kostenveroorzakerscapaciteiten 

Per activiteit is de kostenveroorzaker en de normale activiteit van deze 

kostenveroorzaker vastgesteld. In deze paragraaf lichten we deze twee keuzes per 

activiteit toe. 

4.9.1 Produceren 
De productie gebeurt per charge, dat is een batch van ongeveer 380 kilo waarvan er 

gemiddeld 8 of 9 op een dag gemaakt worden. Een enkele keer wordt er een halve 

charge geproduceerd. Wanneer er minder charges geproduceerd worden, is het 

personeel eerder vrij en gebruiken de machines geen stroom meer. De 

kostenveroorzaker is dus het aantal charges. 

 

Over de normale activiteit, het aantal charges per jaar, bestaat enige discussie. In 

2009 zijn gemiddeld 25 charges per week geproduceerd, we nemen aan dat dit een 

representatief aantal is voor de normale activiteit. Dhr. Van Goethem is echter 

voorstander van het rekenen met de beschikbare capaciteit, wat kan oplopen tot 30 

charges per week en met aanpassingen in de personeelsbezetting mogelijk tot 40 

charges per week. Voor Revago is daarom een berekening in Excel gemaakt waarin 
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dit aantal eenvoudig te variëren is. In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk wat in 

de praktijk de verschillen zijn tussen deze twee methodes. 

 

Rekenvoorbeeld verschil tussen normale activiteit en beschikbare capaciteit 

Wanneer er uitgegaan wordt van een normale activiteit van 50 weken per jaar met 25 

charges per week, zijn de kosten van de productieafdeling voor een kilo standaard 

gehakt 0,<xxx> euro. Daarbij komen 0,<xxx> euro aan vaste lasten.  

 

Wanneer er uitgegaan wordt van een beschikbare capaciteit van 51 weken met 30 

charges per week zijn de kosten van de productieafdeling nog maar 0,<xxx> euro en 

de vaste lasten bedragen 0,<xxx> euro per kg. Dat is bijna 17% voordeliger.  

 

Uiteraard is dit ‘voordeel’ slechts boekhoudkundig aanwezig en zal er bij 

kostprijscalculatie op basis van de beschikbare capaciteit wel een grotere kostenpost 

‘onderdekking productiekosten en vaste lasten’ in de boekhouding ontstaan dan bij 

calculatie op basis van normale activiteit indien de werkelijke productiehoeveelheid 

achterblijft op beide schattingen. 

 

Opbrengst charge 

Wanneer het aantal charges als kostenveroorzaker wordt genomen om later een 

kostprijs per kilo te berekenen, is het wel noodzakelijk te weten hoeveel kilo 

eindproduct er uit een charge komt. Wanneer er 380 kilo grondstoffen in charge 

gaan, komt er geen 380 kilo eindproduct uit. Uit paragraaf 2.5 blijkt dat er <x,x>% 

verlies optreedt (exclusief breuk). Daarnaast is er een onbekende hoeveelheid water 

die uit een charge verdampt. Op basis van interviewvragen aan dhr. Van Goethem en 

dhr. Olde Olthof nemen we aan dat dit 10% is. We rekenen daarom met 

chargeopbrengsten van het aantal kilo grondstoffen minus <xx,x>%.  

4.9.2 Inpakken 
Op de inpakafdeling worden de producten in diverse types verpakkingen ingepakt. 

Er zijn verschillen in het aantal kilo dat per uur ingepakt kan worden per type 

verpakking: wanneer het ene type verpakking gekozen wordt, is het personeel langer 

bezig dan bij het andere type verpakking. De kostenveroorzaker is dus het 

verpakkingstype.  

 

Voor de capaciteit nemen we aan dat er altijd voldoende opdrachten zijn om het 

inpakpersoneel in vaste dienst voor hun minimum aantal contracturen aan het werk 

te houden. Daarnaast kan de capaciteit altijd direct worden aangepast aan de vraag 

door overuren en/of uitzendpersoneel in te zetten.  

4.9.3 Order afhandelen 
Op het kantoor moet een order aangenomen worden, vervolgens wordt 

geïnventariseerd hoeveel van het bestelde product nog op voorraad is en wordt de 

resterende hoeveelheid voor de productie ingepland (waarbij nieuwe voorraden 
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kunnen ontstaan doordat alleen hele charges ingepland worden). Vervolgens wordt 

het transport gepland en een pakbon gemaakt. Later wordt er voor deze order een 

factuur verstuurd en tenslotte wordt de betaling daarvan gecontroleerd en ingeboekt. 

Al deze stappen kosten per order ongeveer evenveel tijd, dus bij veel orders is er 

meer kantoorpersoneel nodig. De kostenveroorzaker is dus het aantal orders.  

 

Voor de normale activiteit hanteren we het de gemiddelde van 2009, dat is 35 orders 

per week. 

4.9.4 Inkopen 
De inkoop gebeurt door hetzelfde personeel in dezelfde ruimte als de order 

afhandeling, maar mag niet per order berekend worden. Wanneer een medewerker 

namelijk een kwartier bezig is met de inkoop van 1000 kg vlees en van dat vlees 

uiteindelijk 800 kg naar één order van een grote klant gaat en verder nog naar twee 

klantjes van elk 100 kg, leggen deze niet alle drie een even zware last op de inkoop.  

 

Aangezien voor elke charge afgerond evenveel kilo’s ingekocht moeten worden, is de 

kostenveroorzaker het aantal charges. Zoals bij de productie reeds vermeld, staat de 

normale activiteit hiervan ter discussie. Eenzelfde rekenvoorbeeld als vermeld onder 

productie is hier van toepassing. Onverminderd geldt dat het gemiddelde van 2009, 

25 charges per week, als uitgangspunt voor dit rapport is gekozen.  

4.9.5 Transporteren 
Transport wordt gedeeltelijk uitbesteed en gedeeltelijk met de eigen vrachtwagen 

verzorgd. In het geval van uitbesteden zijn er directe kosten voor een bestelling: de 

factuur van de externe transporteur voor die specifieke transportopdracht. Deze 

kosten vallen dan buiten de ABC-methode. 

 

Wanneer met eigen vrachtwagen geleverd wordt, zijn er de kosten van de 

vrachtwagen, de brandstof en de chauffeur. Al deze kosten worden slechts beïnvloed 

door het aantal kilometers dat de vrachtwagen moet rijden, niet door het aantal 

pallets dat vervoerd wordt. De kostenveroorzaker voor eigen transport is dus het 

aantal kilometers. 

 

De normale activiteit is gebaseerd op het aantal kilometers dat de vrachtwagen 

gereden heeft in de maanden dat deze in het bezit van Revago is (sinds 28-10-2009): 

gemiddeld circa 3500 km per maand. 

 

4.10 Stap 10: Voer het model uit 
In deze paragraaf zullen de resultaten van voorgaande stappen samenkomen per 

activiteit. Allereerst zullen de directe kosten gepresenteerd worden, zodat na 

toevoeging van de (op basis van de ABC-methode verdeelde) indirecte kosten een 

totaalbeeld van de kostprijs ontstaat. 
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4.10.1 Directe kosten: ingrediënten 
De receptuur bepaalt de kostprijs van de ingrediënten. Dit zijn directe kosten en 

vereisen dus geen berekening met de ABC-methode, maar moeten uiteindelijk wel 

meegenomen worden in de totale kostprijs van een product. Om een totaaloverzicht 

van alle onderdelen van de kostprijs in één hoofdstuk te kunnen bieden plaatsen we 

de directe kosten ook in deze paragraaf. 

 

In de administratie van Revago zijn 20 receptuurkaarten aangetroffen. Alle 

bestaande producten worden bereid op basis van één van deze recepturen. Deze 

receptuurkaarten geven exact aan hoeveel gram van welke grondstof in een charge 

gaat. Daardoor kunnen de totaalgewichten van de charges enigszins variëren. Voor 

alle ingrediënten is de actuele kostprijs per kg uit de facturen van de leveranciers 

afgeleid. Tabel 4.3 geeft de resultaten van deze berekening weer. 

Receptuur 
prijs per 

charge 

prijs per 

kg 

kg in 

charge 

<Recept 1>  <xxx> <x.xx> 377,0 

<Recept 2>  <xxx> <x.xx> 378,0 

<Recept 3 <xxx> <x.xx> 385,0 

<Recept 4>  <xxx> <x.xx> 384,4 

<Recept 5>  <xxx> <x.xx> 394,2 

<Recept 6>  <xxx> <x.xx> 394,2 

<Recept 7>  <xxx> <x.xx> 393,4 

<Recept 8>  <xxx> <x.xx> 385,7 

<Recept 9>  <xxx> <x.xx> 230,2 

<Recept 10>  <xxx> <x.xx> 383,2 

<Recept 11>  <xxx> <x.xx> 384,3 

<Recept 12>  <xxx> <x.xx> 383,5 

<Recept 13>  <xxx> <x.xx> 99,5 

<Recept 14>  <xxx> <x.xx> 422,9 

<Recept 15>  <xxx> <x.xx> 353,1 

<Recept 16>  <xxx> <x.xx> 396,4 

<Recept 17>  <xxx> <x.xx> 386,4 

<Recept 18>  <xxx> <x.xx> 399,4 

<Recept 19>  <xxx> <x.xx> 393,2 

<Recept 20>  <xxx> <x.xx> 381,3 

Tabel 4.3: recepturen en hun kostprijs 
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4.10.2 Directe kosten: verpakking 
Van de verpakkingsmaterialen zijn de kosten bekend aan de hand van de facturen 

van leveranciers. Deze kosten staan in Tabel 4.4. 

Verpakkingstype Prijs per stuk 

Van Goethem doos + gekleurde sticker <x.xxx> 

Blanco doos + witte sticker <x.xxx> 

Vacuüm zak Van Goethem <x.xxx> 

Bulk blauwe zak <x.xxx> 

Tabel 4.4: verpakkingskosten 

De verpakkingskosten per kilogram product worden bepaald door de prijs per 

verpakking te delen door het aantal kilogram dat in de verpakking gaat. 

4.10.3 Kosten activiteit ‘produceren’ 
De productiekosten omvatten de loonkosten van het productiepersoneel en 

huisvestingskosten, algemene kosten, afschrijvingen en ontvangen en betaalde rente. 

Het bruto uurloon op de productieafdeling bedraagt 13,23 euro, wat vermenigvuldigd 

moet worden met de factor 1,25 uit paragraaf 4.7.1. Tabel 4.5 geeft de 

productiekosten per kilo weer.  

 

Taak uren per kg euro per kg 

Produceren 0,0054690 0,09041 

Tabel 4.5: personeelskosten productie 

De totale kosten voor huisvesting, onderhoud, productiekosten, afschrijvingen en 

rentelasten en -baten staan in Tabel 4.6.  

 

Jaar 2009 2008 2007 2006 

Totaalkosten (Euro) <xxx.xxx,xx> <xxx.xxx,xx> <xxx.xxx,xx> <xxx.xxx,xx> 

Tabel 4.6: overige kosten productie 

Voor de omrekening van de kosten uit Tabel 4.6 naar kosten per kilo wordt eerst een 

gemiddelde over de vier jaren genomen. Dit wordt gedeeld door het aantal charges 

per jaar (standaard 50 weken à 25 charges, maar zie de discussie onder subkop 

produceren in paragraaf 4.9) en vervolgens gedeeld door het aantal kilo per charge 

(zie Tabel 4.3) 

4.10.4 Kosten activiteit ‘inpakken’ 
Het gemiddelde bruto uurloon van medewerkers op de inpakafdeling blijkt 12,30 

euro te zijn, wat ook weer vermenigvuldigd moet worden met de factor 1,25 uit 

paragraaf 4.7.1. Op basis van het aantal kg per uur dat ingepakt kan worden (zie 

Tabel 2.3: Inpaktijden op basis van model en personeel) resulteert dit in de kosten 

per kg product zoals te zien in Tabel 4.7. 



 

 

42 

Categorie uren per kg euro per kg 

seal zak, op aantal 0,01401 0,215 

seal zak, op gewicht 0,01401 0,215 

krat (met 1 binnenzak), op aantal 0,01268 0,195 

krat (met 1 binnenzak), op gewicht 0,01036 0,159 

doosje (met binnenzak), op aantal 0,01313 0,202 

doosje (met binnenzak), op gewicht 0,01313 0,202 

plastic zak, op aantal 0,00770 0,118 

plastic zak, op gewicht 0,00575 0,088 

Tabel 4.7: kosten inpakken 

4.10.5 Kosten activiteit ‘order afhandelen’  
Op het kantoor vinden de activiteiten ‘order afhandeling’ en ‘inkoop’ plaats. Zoals in 

de alinea “Verdeling kantoorkosten over inkopen en order afhandelen” op pagina 37 

is betoogd, bedraagt de tijdsbesteding van het kantoorpersoneel 80% 

orderafhandeling en 20% inkoop.  

 

Onder orderafhandeling vallen de kosten van het kantoorpersoneel voor 80%. Verder 

zijn er diverse verkoopkosten (zoals kosten voor beurzen en demonstraties, 

relatiegeschenken, etc.), algemene kosten (zoals kantoorbenodigdheden, 

telefoonkosten, printkosten maar ook verzekeringen, advieskosten en 

accountantskosten) en vervoerskosten. 

 

Voor het kantoor wordt niet gewerkt met een uurloon. Personeel krijgt een 

jaarsalaris en werkt niet op basis van overuren. De totale jaarlijkse personeelskosten 

zijn daarom gedeeld door het aantal orders dat zij per jaar uitvoeren om tot een 

bedrag per order te komen. 

 

Zowel de personeelskosten als de overige kosten zijn opgenomen in Tabel 4.8. De 

kosten per order in deze tabel zijn gebaseerd op 35 orders per week, het gemiddelde 

in 2009. 

 

 2009 Totaal per jaar: 
Aandeel orderafhandeling 

in totaal per jaar: 

Kosten per 

order: 

Personeelskosten: <xxx.xxx,xx> <xxx.xxx,xx> <xx,xx> 

Verkoopkosten: <xx.xxx,xx> <xx.xxx,xx> <x,xx> 

Algemene kosten: <xx.xxx,xx> <xx.xxx,xx> <xx,xx> 

Tabel 4.8: order afhandeling kosten 



 

 

 

 

Bachelorscriptie G.H. van der Velde – maart 2011 

 
 

 

43 

4.10.6 Kosten activiteit ‘inkopen’ 
Onder inkoop vallen dezelfde personeelskosten en algemene kosten als genoemd in 

paragraaf 4.10.5: ‘Kosten activiteit ‘order afhandelen’’, maar nu voor 20%. De 

bedragen staan vermeld in Tabel 4.9.  

  Per jaar 
per kg 

eindproduct 

Personeelskosten <xx.xxx,xx> <x,xxxx> 

Vaste lasten <xx.xxx,xx> <x,xxxx> 

Tabel 4.9: inkoop kosten 

4.10.7 Kosten activiteit ‘transporteren’ (eigen transport) 
Revago beschikt over een eigen vrachtwagen. Hiervoor worden leasekosten en 

brandstofkosten gemaakt, maar ook motorrijtuigenbelasting, verzekering, 

onderhoud, etc. moeten betaald worden. Dit alles vatten we samen onder de naam 

‘kilometerkosten’. Deze veelal jaarlijkse kosten zijn gedeeld door 3500 kilometer per 

maand, de gemiddelde afgelegde afstand in de periode oktober 2009 t/m juni 2010.  

 

Onder deze activiteit valt ook het uurloon van de chauffeur. Het gemiddelde bruto 

uurloon voor de chauffeur blijkt 13,89 euro te zijn, vermenigvuldigd met de factor 

1,25 uit paragraaf 4.7.1. We nemen aan dat de chauffeur gemiddeld  80 km per uur 

aflegt en dus ‘uurloon/80’ per kilometer aan kosten heeft. Op basis van een 

vraaggesprek met de chauffeur nemen we daarnaast aan dat de chauffeur gemiddeld 

drie kwartier per klant nodig heeft voor het laden en lossen. De in de vorige alinea 

omschreven kilometerkosten, het uurloon per kilometer en de kosten voor laden & 

lossen zijn opgenomen in Tabel 4.10. In werkelijkheid kan een vrachtwagen niet 

altijd 80 km per uur rijden en staat hij soms zelfs stil voor stoplichten en dergelijke, 

maar deze variatie is verwaarloosbaar ten opzichte van de variatie in wachttijd en 

laad & los tijd bij klanten. 

 

Overigens nemen we net als bij het personeel op de andere afdelingen aan dat er 

altijd voldoende opdrachten zijn om in het minimum aantal contracturen te voorzien. 

Eventueel meerwerk kan opgevangen worden door overuren en/of uitzendkrachten.  

 

Transportkosten 
  

Kilometerkosten: 0,687 euro per km 

Chauffeur per km: 0,217 euro per km 

Chauffeur drie kwartier laden + lossen: 13,022 euro 

Tabel 4.10: kosten transporteren 

4.10.8 Directe kosten: extern transport 
Regelmatig wordt transport uitbesteed in plaats van met de eigen vrachtwagen 

verzorgd. Externe transporteurs rekenen over het algemeen een tarief per 

palletplaats en niet per kilometer. Omdat elke palletplaats direct aan een bestelling 

van een specifieke klant toe te wijzen is zijn dit directe kosten die geen verdeling op 
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basis van het ABC-systeem nodig hebben. Om het totaalbeeld van de kosten 

compleet te presenteren in één hoofdstuk zijn deze hier toch opgenomen. 

 

Externe transporteurs werken vaak met een depot. Men betaalt eerst een bedrag per 

palletplaats om producten bij Revago op te halen en naar het depot te brengen. 

Vervolgens betaalt men een bedrag per pallet voor het transport van het depot naar 

de klant. Afhankelijk van de transporteur worden ook kosten voor de overslag op het 

depot of voor het retourneren van emballage van de klant naar Revago gerekend. De 

kosten voor de huidige koeltransporteur staan in Tabel 4.11 en die voor 

vriestransport in Tabel 4.12. 

 

Koeltransport <xxxxx>:   

Prijslijst:     

  Per pallet Minimum 

Revago -> depot € 7,5 € 35 

 

    

  Aantal Per pallet 

Depot -> klant: 1 € 34 

  2 € 25 

  3 € 22 

  4 € 21 

      

  

 

 per pallet 

Retour emballage 

 

 € 15 

Tabel 4.11: directe kosten koeltransport 

 

Vriesransport <xxxxx>:   

Prijslijst:     

  Voorrijkosten  Per pallet 

Revago -> depot € 30,39 € 10,42 

      

  

Per pallet 

Overslag op depot 

 

€ 3,97 

     Aantal Per pallet 

Depot -> klant: 1 - 2 € 49,49 

  3 - 4 € 45,58 

  5 - 6 € 41,67 

      

  

 

 Per pallet 

Retour emballage 

 

 € 0 

Tabel 4.12: directe kosten vriestransport 
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4.10.9 Excel variabelen 
De uitkomsten van de eerste negen stappen zijn verwerkt in een Excelbestand, waar 

de verschillende activiteiten op verschillende tabbladen te vinden zijn. De directe 

kosten zijn op aparte tabbladen toegevoegd. Op deze wijze is een rekenmodel 

opgesteld. De kostprijs kan nu zeer eenvoudig per product bepaald worden door de 

volgende variabelen te selecteren in het model: 

• De receptuur 

• De taak van de inpakafdeling 

• Het verpakkingstype 

• Het aantal kilo per verpakking 

• Het aantal verpakkingen per bestelling 

• Het soort transport 

Excel telt de bijbehorende prijzen per kilo bij elkaar op waarna de totale kostprijs in 

één oogopslag duidelijk is. 

 

4.11  Conclusie 
In dit hoofdstuk is op basis van de 10 stappen van Bharara & Lee (1996) de ABC-

methode toegepast binnen Revago. Alle kosten uit het grootboek zijn allereerst 

gekoppeld aan activiteiten, vervolgens is op basis van kostenveroorzakers en 

kostenveroorzakers-capaciteiten bepaald in hoeverre een individueel product van 

deze activiteit gebruik maakt. Voor het totaalbeeld van de kostprijsberekening zijn 

ook de directe kosten in dit hoofdstuk gepresenteerd.  
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5 Voorbeelden: concrete resultaten van het model 
 

In hoofdstuk 4 zijn alle kosten van Revago ingedeeld op basis van de ABC-methode. 

Daarmee is van elk product de totale kostprijs te bepalen. In dit hoofdstuk worden 

aan de hand van enkele voorbeelden de resultaten van dit model besproken. 

 

Als voorbeeld wordt in deze paragraaf artikel 99126, ‘gehakbal 125 gram plat’ 

uitgewerkt. Dit product bestaat uit 1,5 kilo gehaktballen in een vacuümzak. De 

huidige verkoopprijs aan een groothandel bedraagt <x,xx> euro per zak. Er zijn geen 

afspraken over bestelgroottes en dergelijke.  

 

Als rekenvoorbeeld nemen we een fictieve groothandel als klant die 100 zakken per 

keer bestelt. We nemen aan dat Revago deze bestelling meegeeft aan het externe 

diepvriestransport. De kosten per kilogram van dit product volgens de ABC-methode 

staan weergeven in Tabel 5.1. 

 

Productnummer: 99126 
 

Aantal: 100 
 

Directe kosten grondstoffen <x,xx> 

Directe kosten verpakking <x,xx> 

Activiteit produceren <x,xx> 

Activiteit inpakken <x,xx> 

Activiteit order afhandelen <x,xx> 

Activiteit inkopen <x,xx> 

Directe kosten transport <x,xx> 

Totaal per kg <x,xx> 

Totaal per verpakking <x,xx> 

Tabel 5.1: Kosten 100 zakken art. 99126 

De kostprijs per verpakking blijkt <x,xx> euro te zijn. De verkoopprijs is <x,xx> euro 

en daarmee komt de winstmarge uit op <xx>%. Ter vergelijking: op dit moment 

bepaalt Revago haar kostprijs aan de hand van een vaste kostprijs per kilo van 

<x,xx> euro. Deze verpakking bevat 1,5 kilo dus zou de kostprijs volgens de huidige 

rekenwijze <x,xx> euro per verpakking zijn. In dat geval zou er bijna <xx>% winst 

gemaakt worden. 

 

Nu zijn er echter ook weken waarin de verkoop wat minder loopt en de groothandel 

slechts 60 zakken bestelt. De kostprijsopbouw voor 60 zakken is weergegeven in 

Tabel 5.2. 
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Productnummer: 99126  
Aantal: 60  
Directe kosten grondstoffen <x,xx> 

Directe kosten verpakking <x,xx> 

Activiteit produceren <x,xx> 

Activiteit inpakken <x,xx> 

Activiteit order afhandelen <x,xx> 

Activiteit inkopen <x,xx> 

Directe kosten transport <x,xx> 

Totaal per kg <x,xx> 

Totaal per verpakking <x,xx> 

Tabel 5.2: kosten 60 zakken art. 99126 

Nu blijkt dat bij 60 zakken de kostprijs al op <x,xx> euro per zak ligt. Met een 

verkoopprijs van <x,xx> euro wordt er dus <x,x>% verlies gemaakt. 

 

In het tijdsbestek van deze opdracht was het niet mogelijk een uitgebreide analyse te 

maken van het klantenbestand van Revago. Na een gesprek met dhr. Olde Olthof en 

een aantal steekproefsgewijze berekeningen van winstgevendheid van klanten, vallen 

wel de volgende kenmerken van klanten op: 

 

Kleine klanten zijn over het algemeen verliesgevend. Bijvoorbeeld: een klant in 

<xxxxx> bestelt geregeld 20 doosjes van artikel 15021. Calculatie volgens de ABC-

methode levert een kostprijs van <xx,xx> euro per doosje op, transport niet 

meegerekend. De standaard detailhandel prijslijst van Revago vermeldt een 

verkoopprijs van <xx,xx> euro, de groothandelsprijslijst vermeldt <xx,xx> euro. Met 

deze klant in <xxxxx> zijn echter speciale afspraken gemaakt waardoor deze <xx,xx> 

euro betaalt. Dat wil zeggen dat zelfs zonder transportkosten al een verlies van 

<x,xx> euro per doosje wordt gemaakt. 

 

Een andere kleine klant zit in <xxxxx>. Deze klant bestelt af en toe vijf doosjes van 

artikel 20175. Omdat de klant redelijk “op de route” van de eigen vrachtwagen 

richting grotere klanten ligt, besluiten we 20 km transportkosten aan deze klant toe 

te rekenen. Daarmee levert de kostprijsberekening volgens de ABC-methode een 

kostprijs van <xx,xx> euro op. De klant betaalt echter <xx,xx> euro per doosje. 

 

Zelfs als een klant dichtbij zit, bijvoorbeeld in <xxxxx>, waar 10 km toegerekend 

wordt aan een klant die telkens 10 doosjes artikel 20150 bestelt, blijkt dat het 

leveren aan kleine klanten niet uit kan. De kostprijs is in dit geval <xx,xx> euro 

terwijl de klant <xx,xx> euro betaalt. 

 

Andere steekproefresultaten doen vermoeden dat de grote klanten, zoals <klant 1>, 

wel winstgevend zijn. Bij de grote klanten blijken winstmarges rond de <xx>% 
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gebruikelijk, wat door Revago als een wenselijk percentage wordt gezien. Hoewel de 

steekproef te klein was om betrouwbare uitspraken te doen, zijn deze resultaten toch 

een indicatie dat de grote klanten ongemerkt de kleine klanten subsidieerden.   
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

Op wetenschappelijk gebied is dit een nieuwe case study waaruit blijkt dat de ABC-

methode, ondanks de grote hoeveelheid werk die er in gaat zitten, bijzonder 

waardevolle informatie kan opleveren voor kleine productiebedrijven. Net als Needy 

et al. (2003) concluderen we dat de kosten van kleine oplages in de praktijk te laag 

ingeschat worden, terwijl de kosten van grotere oplages in tegenstelling tot de 

bevindingen van Needy in de bevindingen van dit onderzoek bij Revago wel 

realistischer ingeschat worden. Zeker wanneer een klein productiebedrijf het 

vermoeden heeft dat er financieel gezien ergens iets mis moet zijn maar er niet de 

vinger op kan leggen waar dat is, kan een ABC-implementatie een investering zijn 

die zichzelf snel terugverdient.  

 

De belangrijkste conclusie voor Revago is dat er enorme verschillen in kostprijs 

tussen de ene en de andere bestelling bestaan. De omvang van de bestelling blijkt 

hierbij een belangrijke factor te zijn. De aanbeveling is dan ook niet langer te werken 

met een vaste kostprijs per kilo, maar gebruik te maken van de in dit onderzoek 

beschreven ABC-methode.  

 

Werken met de ABC-methode zou moeten resulteren in een nieuwe eenduidige 

verkoopprijslijst met prijzen exclusief transport. Deze prijslijst bevat staffelprijzen: 

grotere aantallen in één keer bestellen levert een lagere kostprijs per product op. 

Daarnaast moet per bestelling het transport berekend worden. Om subsidiëring van 

kleine klanten door grote klanten te stoppen en zo de winstgevendheid van Revago 

zeker te stellen moet deze nieuwe manier van kostprijsberekenen in ieder geval 

richting de kleine klanten zo snel mogelijk ingevoerd worden. Een voordeel hierbij is 

dat contacten en contracten met kleine klanten over het algemeen gemakkelijker aan 

te passen zijn dan die met de grote klanten. 

 

Om aan belangrijke klanten tegemoet te komen in onderhandelingen kan eventueel 

een kortingspercentage op deze standaard prijslijst afgesproken worden, uiteraard 

zolang dat percentage niet hoger is dan het in de prijslijst meegenomen 

winstpercentage.  
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Bijlage 1: grootboeknummers toewijzen aan 
activiteiten 
 

Boekstuk:     Kosten toegewezen aan: 

Netto-omzet   

      80100 Verkopen 6% op rekening Buiten beschouwing gelaten 

      80300 Verkopen 19% op rekening Buiten beschouwing gelaten 

      80400 Verkopen 0% op rekening / 

contant 

Buiten beschouwing gelaten 

      80500 Omzet emballage Buiten beschouwing gelaten 

      80900 Retouren <XX> uit bank 6% Buiten beschouwing gelaten 

      80910 Retouren <XX> uit bank 6% Buiten beschouwing gelaten 

      87000 Opbrengst vetten Buiten beschouwing gelaten 

      88000 Verstrekte omzetbonussen Buiten beschouwing gelaten 

      89000 Betalingskortingen Buiten beschouwing gelaten 

     
Kostprijs van de omzet  

      70000 Kostprijs verkopen Buiten beschouwing gelaten 

      95030 Ontvangen 

betalingskortingen 

Buiten beschouwing gelaten 

     
Som der kosten Alle activiteiten:  

Totaal personeelskosten (ex. 

management fee) blijkt 1,25 * 

brutoloon te zijn. Dit is verdeeld 

over alle activiteiten aan de hand 

van waar het personeel werkt en  

aan de hand van de brutolonen 

van de betreffende 

personeelsleden. Managementfee 

wordt als vaste lasten voor 

orderafhandeling en inkoop 

meegenomen. 

 Personeelskosten 

      40000 Bruto loon 

      40030 Bruto loon vakantiegeld 

      41000 Premies sociale 

verzekeringen werkgever 

      43000 Premies 

bedrijfspensioenfonds 

      44000 Premies pre pensioenfonds 

      45000 Bijdrage sociaal fonds 

      46000 Bijdrage 

ziektekostenverzekering 

      46001 Zorgverzekeringswet (zvw) 

      50000 Management fee 

      50002 Ontvangen ziekengelden 

      50003 Tijdelijke krachten / 

inleenkrachten 

      50010 Kosten zieken 
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      50011 Kantinekosten 

      50013 Opleidingen 

      50014 Ziekengeld  herverzekering 

      50017 Werkkleding 

      50018 Overige personeelskosten 

     
 Verkoopkosten  

      50020 Reis- en verblijfkosten Orderafhandeling 

      50044 Porti en vrachtkosten Orderafhandeling 

      50056 Relatiegeschenken Orderafhandeling 

      50058 Giften en bijdragen Orderafhandeling 

      50059 Lidmaatschappen en 

contributies 

Orderafhandeling 

      50063 Reclame- en 

advertentiekosten 

Orderafhandeling 

      50064 Kosten beursen en 

demonstraties 

Orderafhandeling 

      50065 Verkoopondersteuning 

<XXX> 

Orderafhandeling 

      50067 Verkoopondersteuning 

<XXX> 

Orderafhandeling 

      50069 Overige verkoopkosten Orderafhandeling 

      50079 <XXX> promotiebijdrage Buiten beschouwing gelaten 

      50080 <XXX> promotiebijdrage Buiten beschouwing gelaten 

      50081 <XXX> omzetbonus Buiten beschouwing gelaten 

      50082 <XXX> extra promotie 

(uitbreiding) 

Buiten beschouwing gelaten 

      50085 <XXX> logistieke bijdrage Buiten beschouwing gelaten 

      50090 Transportkosten <XXX> Buiten beschouwing gelaten 

      50091 Transportkosten <XXX> Buiten beschouwing gelaten 

      50092 Transpotkosten <XXX> Buiten beschouwing gelaten 

     
 Huisvestingskosten  

      50032 Huur gebouwen Productie 

      50033 Onderhoud gebouwen Productie 

      50034 Schoonmaakkosten 

gebouwen 

Productie 

      50035 Onderzoek en keuringen 

gebouwen 

Productie 
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      50036 Kosten gas, water en electra Productie 

      50037 Zakelijke lasten gebouwen Productie 

     
 Vervoerskosten  

      50022 Onderhoud en reparaties 

vervoermiddelen 

Transport (Vrachtwagen) & 

orderafhandeling (Peugeot) 

      50023 Verzekeringen 

vervoermiddelen 

Transport (Vrachtwagen) & 

orderafhandeling (Peugeot) 

      50024 Huur- en leasekosten 

vervoermiddelen 

Buiten beschouwing gelaten 

      50025 Geldboeten vervoermiddelen Transport 

      50027 Reiskostenvergoedingen Orderafhandeling 

      50028 Brandstoffen 

vervoermiddelen 

Transport (Vrachtwagen) & 

orderafhandeling (Peugeot) 

      50029 Overige kosten 

vervoermiddelen 

Transport (Vrachtwagen) & 

orderafhandeling (Peugeot) 

     
 Algemene kosten  

      50041 Onderhoud invenstarissen en 

machines 

Productie 

      50042 Kantoorbenodigdheden en 

drukwerk 

Orderafhandeling & Inkoop 

      50043 Telefoon-, fax- en datakosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50045 Abonnementen en 

contributies 

Orderafhandeling & Inkoop 

      50046 Kopieer- en printkosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50049 Overige kantoorkosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50050 Accountantskosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50051 Advieskosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50053 Incassokosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50054 Kwaliteitsdienst en - advies Orderafhandeling & Inkoop 

      50055 Bankkosten Orderafhandeling & Inkoop 

      50061 Verzekeringen Orderafhandeling & Inkoop 

     
 Produktie kosten  

      50070 Kosten kleinmateriaal 

produktie 

Productie 

      50071 Afvalverwijdering Productie 

      50072 Ongediertebestrijding Productie 
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      50073 Opslag- en extern vrieshuis Productie 

      50074 Huur machines Productie 

      50075 Verpakkingskosten <XXX> Buiten beschouwing gelaten 

     
 Afschrijvingen op materiele vaste activa  

      50021 Afschrijving vervoermiddelen Buiten beschouwing gelaten 

      50031 Afschrijving gebouwen Productie 

      50040 Afschrijving inventarissen Productie 

     
Financiële baten en lasten  

 Financiële baten  

      92030 Ontvangen rente gelieerden Productie 

      92040 Ontvangen rente 

belastingdienst 

Productie 

     
 Financiële lasten  

      91010 Betaalde rente banken Productie 

      91030 Betaalde rente gelieerden Productie 

      91050 Rente leasing <XXX> Buiten beschouwing gelaten 

      91060 Rente leasing <XXX> Transport 

     
Buitengewone baten en lasten  

 Buitengewone lasten  

      94020 Bijzondere lasten voorgaande 

boekjaren 

Buiten beschouwing gelaten 

      97000 Reken- en koersverschillen Buiten beschouwing gelaten 

     
 Buitengewone baten  

      95010 Bijzondere baten lopend 

boekjaar 

Buiten beschouwing gelaten 
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