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A3 project Enterprise Resource Planning: verbetering 

 

 

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 

Deze interventie betreft het offertetraject en het inzicht in aangenomen werk. In het verleden 

heeft men als administratieve ondersteuning een Enterprise Resource Planning (ERP-) 

softwarepakket ingevoerd. Dit pakket (systeem) is onder hoge druk ingevoerd zonder grondige 

analyse en begrip van de processen en ondersteunende middelen: geen standaardisatie volgens 

Lean. Invoer van gegevens uit offertes is arbeidsintensief en overzicht houden over reeds 

aangenomen werk is lastig door aanvullende handelingen. 

  

Inspiratie: A3 project 

Enterprise Resource Planning 

~ verbetering 
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Huidige situatie 

Veel tijd wordt besteed aan het invoeren en van gegevens naar aan 

leiding van een offerte aanvraag en de acceptatie daarvan. Uit 

onderzoek blijkt dat het aanwezige ERP-softwarepakket niet optimaal 

wordt gebruikt en dat daarbij: 

 naast het ERP-systeem 4 systemen worden gebruikt: 1x 
Word; 3x Excel; 

 naast gegevens in het ERP-systeem dezelfde gegevens 
handmatig in twee ander Excel-systemen worden verwerkt. 

 

Binnen het ERP-systeem wordt de 

planningsmodule niet gebruikt en de 

calculatieplanning niet volledig benut. In 

het volgen van projecten hanteert men op 

een verschillende manier statuscodes en 

is geen lijn in de codes te ontdekken. 

 

Doelen 

 Offertetraject standaardiseren en 
onnodige handelingen identificeren en 

vereenvoudigen van het offertetraject. 
 Inzicht in statuscodes van projecten 
in voorbereiding en in uitvoering. 
 

Analyse 

In het offertetraject zitten 3 extra 

handelingen die te vermijden zijn bij 

optimaal gebruik van het ERP-systeem.  

Statuscodes gebruikt voor het aangeven 

van de status van een project bevatten veel verouderde codes en de opvolging van verschillende 

codes is willekeurig. Hierdoor worden statussen van lopende projecten veelal niet bijgehouden en 

kan niet goed worden bijgestuurd op onderhanden projecten. 

 

Tegenmaatregelen 

 Verkorten traject offerteaanvraag en 
acceptatie door de Excel-systemen te 
verwijderen. 

 Werkinstructies maken ter 
ondersteuning van het nieuwe 
werkproces. Met name aandacht voor 
het bijhouden van statuscodes en het 
betrouwbaar houden van de voortgang 

van projecten. 
 Nieuwe statuscodes aanmaken met een 

logische volgorde (nummering). 
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Figuur: Nieuwe indeling statuscodes 

 

 

Implementatie planning 

Na het informeren van het betrokken personeel moet een planning worden gemaakt en een 

programma van eisen worden opgesteld aan de hand van de reeds ontwikkelde nieuwe manier 

van werken. De planning dient afgestemd te worden met interne betrokkenen en een externe 

partij die de software opnieuw kan inrichten. Belangrijk is dat tijd wordt 

ingepland voor aanpassing en invoer van instructies en dus de nieuwe 

werkwijze. 

 

Monitoring 

Periodiek Werkvoorschriften bespreken in regulier werkoverleg 

Instellen handmatige controle in vastliggende tijdsintervallen en vaste vorm 

van rapportage. 

 

 

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
mailto:regionoord@bouwendnederland.nl
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