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A3 project A3 project Ontwerp ‘nieuw’ bedrijf 

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 

Een samenwerkingsproject van twee afzonderlijke bedrijven heeft een innovatieve trilling-

bestendige fundering voor in de bouw ontwikkeld en in de markt gezet. Bij een toenemende vraag 

naar aardbevingsbestendig bouwen blijft de huidige organisatorische opzet achter. Op korte 

termijn zal door een groeiende orderportefeuille, de benodigde bedrijfsvoering en inrichting van 

de nieuwe samenwerking als zelfstandig grow-up bedrijf met een eigen werkorganisatie en 

bemensing moeten worden ingevuld. Sterke punten in de huidige opzet van het nieuwe bedrijf 

zijn korte communicatielijnen, weinig coördinatie en grote mate van flexibiliteit. Bij een nieuw te 

ontwikkelen organisatorische opzet, ingericht op groei, willen de eigenaren deze punten blijven 

realiseren.  

 

Huidige situatie 

De samenwerking heeft nog geen vast personeel in dienst. De voorliggende taken worden door de 

twee samenwerkende eigenaren uitgevoerd die weer worden ondersteund door ingehuurd 

personeel voor secretariële en financiële werkzaamheden. 

De jaarlijkse capaciteit aan projecten is 40. De verwachte vraag vanaf 2019 is > 40 per jaar. De 

te bedienen marktsegmenten zijn verschillend, waardoor het bedrijfsproces niet op één 

eenduidige manier volgens het kritieke pad wordt doorlopen. 

Het ondersteunende (bouw)informatiesysteem is gebaseerd op traditionele bouw en heeft leemten 

voor de ondersteuning van nieuwe stadia in het bouwproces van de innovatieve funderingen. 

Inspiratie: A3 project Ontwerp 

‘nieuw’ bedrijf 

file:///C:/Users/vko/Desktop/website%20teksten%20BIAB/Hanzehogeschool%20Groningen


 

1807-53061/VKo 

Pagina 2 van 3  

 

Doelen 

De doelen in het onderzoek zijn zowel diagnostisch alsook ontwerp-gericht: 

 Analyse en vastleggen bedrijfsproces. 
 Ontwerp van de besturing en de organisatorische context. 
 Taakanalyse voor nieuwe functies gekoppeld aan het bedrijfsproces. 
 Analyse huidige en ontwerp toekomstige informatiestructuur (als enabler) 

 

Analyse 

Met behulp van een Actoren Activiteiten Diagram zijn de interne processen in kaart gebracht en 

met een Proces Map het orderverloop inclusief de interactie met de omgeving. Verder is ten 

behoeve van een eerste functieprofiel van een als eerste aan te nemen werknemer een 

taakanalyse van de eigenaren binnen het huidige bedrijf gemaakt. Het gebruikte 

informatiesysteem is geanalyseerd op optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen en vraagt 

om aanpassingen. 

  

Tegenmaatregelen 

De belangrijkste tegenmaatregelen zijn opgesteld: 

 Onderscheiden marktsegmenten. 

 Processen standaardiseren en digitaal ondersteunen. 
 Betere inrichting informatiesysteem: nieuwe stadia bouwproces van funderingen 

toevoegen; verbeteren mappenstructuur. 
 Specificeren takenpakket eerste medewerker binnen het bedrijfsproces. 
 Vaststellen functieprofiel eerste vaste werknemer en aannameprocedure instellen. 
 Trigger (omzet of aantal projecten) ontwikkelen voor aanname van meer personeel. 

 Bij groei qua personeel, cross-training overwegen. 

 Opzet nieuwe marktgerichte organisatie schetsen bij toenemend aantal 
personeelsleden. 

 

Implementatie planning 

Het onderscheiden van marktsegmenten en het beschrijven van gestandaardiseerde 

werkprocessen zijn als eerste afgerond. Vervolgens is op basis van een gespecificeerde 

takenpakket en functieprofiel een concept wervingsadvertentie gemaakt. Een betere inrichting 

van het informatiesysteem is in gang gezet. 

De eerste vaste werknemer zal door de beide eigenaren worden ingewerkt. Triggers voor 

aanname van nieuw personeel moeten nog door de eigenaren in samenspraak met de eerste 

vaste werknemer worden vastgesteld. Cross-training zal in eerste instantie bij aanname van 

nieuw personeel een rol gaan spelen en moeten worden gestandaardiseerd. 

De nieuwe organisatie zal qua opzet marktgericht zijn rond de marktsegmenten en de daarbij 

behorende bedrijfsprocessen.  

 

Monitoring 

Om te volgen of de maatregelen ook het gewenste resultaat houden en om 

verbetermogelijkheden te zoeken zal periodiek overleg plaatsvinden over zowel nieuwe alsook 

lopende projecten. Een visueel dashboard kan hierbij een middel zijn. Ook voor knelpunten op 

product, proces en productieniveau dient een platform te worden gecreëerd. 
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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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