Informatie

Tijdstudie Berenschot:
productiviteitsverbetering binnen handbereik

Meer doen met dezelfde mensen. Dat is het
uitgangspunt van productiviteitsverbetering.
Om dit te realiseren, is inzicht nodig in de daadwerkelijke tijdsbesteding van die mensen. De
tijdstudie van Berenschot biedt dat inzicht.

Er heerst een cultuur van continu frustreren in plaats van

Staat uw uitdaging hier ook tussen?

Tijdstudies leiden tot échte verbeteringen

De financiële resultaten blijven achter bij de begroting.

Het succesvol aanpakken van genoemde uitdagingen begint

•• Het budget van onderhoudscontracten wordt overschreden;

met inzicht in de daadwerkelijke tijdsbesteding van medewer-

de nacalculatie is hoger dan gepland.

continu verbeteren.
•• Werkzaamheden stagneren door omstandigheden die te
voorzien zijn.
•• Het lerend effect is niet geborgd; de volgende keer wordt
dezelfde fout gemaakt.

kers. Onze tijdstudie biedt u die mogelijkheid. Gedurende een

•• De output is lastig te verhogen zonder dat operationele
kosten één op één meestijgen.

bepaalde periode wordt via een app gemeten hoeveel tijd wordt
besteed aan welke activiteiten. Zo worden indirecte activiteiten
(verspillingen) in het proces zichtbaar gemaakt en gekwanti-

De uitvoerende organisatie blijkt niet toereikend, terwijl het op

ficeerd. Vervolgens kunnen verbeteracties worden bepaald om

papier had moeten passen.

deze te elimineren. Een tijdstudie is zo een snelle, effectieve

•• De billability van technici is hoog, maar toch wordt niet al

en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de produc-

het geplande werk uitgevoerd. Er wordt veel werk uitbesteed

tiviteit van uw organisatie. En dit inzicht is essentieel om

aan derden dat ook zelf gedaan had kunnen worden.

doeltreffend te verbeteren.

•• Terwijl geschikt technisch personeel zeer schaars is, lukt
het niet om de beschikbare capaciteit efficiënt te plannen.

Berenschot

Dit levert de tijdstudie op
Onze benchmark bevat een groot aantal metingen bij
installatiebedrijven, utiliteitsbedrijven en aannemers. Zo bieden
wij u niet alleen inzicht in uw eigen productiviteit, maar ook
een vergelijking met uw concurrenten. Daarnaast identificeren
we de cruciale verbeteracties voor uw organisatie. Via een persoonlijke terugkoppeling helpen wij u richting te geven aan de
verbetering en benoemen we samen de eerste concrete stappen.

Meer weten?
Bent u benieuwd wat de tijdstudie voor uw organisatie kan

Klant over de tijdstudie
“De productiviteit werd inzichtelijk gemaakt met een
meting op de monteurs in de uitvoering. Voor zaken
die de productiviteit belemmerden, zijn verbeterprojecten bedacht en uitgevoerd. De focus lag hierbij op
de ondersteunende activiteiten (logistiek, planning
en werkvoorbereiding). Het resultaat: Hands-on-Tool
tijdverbetering met 30%. Hierdoor kon de uitvoeringsorganisatie productiever zijn en uitbesteed werk
weer worden ingenomen. Alles bij elkaar leidde dit
tot een substantiële verbetering van de brutomarge.”

betekenen? Lees dan voor meer informatie onze blog en klant-

Berenschot in de industrie

Telefoon: +31 30 291 68 72

Wij helpen organisaties al bijna 80 jaar met het verbeteren van

E-mail: Secretariaat-OPS@berenschot.nl

hun prestaties. Check www.berenschot.nl/operationalexcellence

Website: www.berenschot.nl/operational-excellence

voor meer informatie.
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cases, of neem direct contact op. Wij helpen u graag!
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 325 medewerkers wereldwijd. Al bijna
80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe
inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit.
Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

