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A3 project Enterprise Resource Planning: ontwerp 

 

 

In dit project hebben studenten van de Hanzehogeschool Groningen bij een mkb-bouwbedrijf 

onderzoek verricht aan de hand van de A3-methode. Aan de hand van het A3 format is de analyse 

verricht. 

 
Format A3 methode 

 

 

Achtergrond/Aanleiding 

Veel klachten op het kantoor over incompleet ingevulde formulieren vanaf de werkvloer die op 

kantoor bij de verwerking een hoge werkdruk veroorzaken. De verwerking van orderafrekening 

vraagt veel tijd en controle activiteiten. Het werken met papieren formulieren wil men uit de 

administratieve processen halen in het streven naar duurzaamheid & effectiviteit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie: A3 project 

Enterprise Resource Planning 

~ ontwerp 
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Huidige situatie 

 

 Veel tijd wordt besteed aan het 

omzetten en van gegevens uit 

urenbriefjes naar een digitaal systeem. 

Bij de nacalculatie moet vaak contact 

worden opgenomen met de invullers 

van de urenbriefjes. Gegevens worden 

niet een eenduidig ingevuld of helemaal 

niet ingevuld.  

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

Een programma van eisen om te kunnen digitaliseren waarbij het 

urensysteem wordt gewaarborgd en 

Standaardiseren en digitaliseren administratieve processen 

(urenregistratie). 

 

 

 

 

 

Analyse 

 
Tussen de afdelingen planning en calculatie bestaat in het kader van urenbriefjes geen relatie. 

Daarnaast wordt tijdens de nacalculatie pas weer terug gekeken naar de planning. 

 

 Tegenmaatregelen 

 Vaststellen functionele eisen verantwoording vanuit het werkorder. 
 Standaard formaat in tablet -> met automatische terugkoppeling naar kantoor. 
 Vergelijken aanbod softwarepakketten aan de hand van functionele eisen. 

Project  

Uren 

Medewerker 
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Implementatie planning 

 Opstellen functionele eisen aan de hand van documentatie en interviews. 
 Vergelijking van aanbod softwarepakketten bespreken met opdrachtgever en actoren. 
 Keuze maken uit geschikte software. 
 Afstemming met leverancier van aan te schaffen softwarepakket over integratie met 

tablets 
 

Monitoring 

Tussentijdse afstemming met softwareleverancier over functionaliteit 

 

 

Dit project van de Hanzehogeschool Groningen is uitgevoerd bij een Gronings bouwbedrijf en 

mede mogelijk gemaakt door een MKB Sia-RAAK subsidie. 

 

Zie voor meer informatie over het project de website van het project. 

 

         
 

 

Nadere informatie: 

Bouwend Nederland regio Noord 

Tel: (+31) 050 524 0414 

Email: regionoord@bouwendnederland.nl  

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/onderzoek/lectoraten/human-capital/projecten/projecten-ondernemerschap/bedrijfskundige-innovaties-aardbevingsbestendige-bouw
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