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Faalkosten, 
hoe voorkomt u ze?



Faalkosten?



Vraag

• Ik schat de faalkosten in mijn bedrijf in op:
1. 0 tot 2 % van de omzet
2. 2 tot 5 % van de omzet
3. 5 tot 10 % van de omzet
4. 10 tot 15 % van de omzet
5. 15 tot 25 % van de omzet
6. Meer dan 25 % van de omzet



Faalkosten in de schildersbranche?



Faalkosten in de schildersbranche?

• Omzet branche: 3,8 miljard Euro

• Faalkosten: meer dan 380 miljoen per jaar!



Onderwerpen

• Faalkosten: wat zijn het?

• Noodzaak om faalkosten aan te pakken

• Typen verspillingen

• Oorzaken van faalkosten

• Oorzaken achterhalen

• Methoden en instrumenten



Faalkosten: wat zijn het?

• Verspilling: alles wat onnodige én vermijdbare 
kosten aan het product/de dienst toevoegt zonder er 
klantwaarde aan toe te voegen

• Faalkosten: kosten die tijdens het onderhoudsproces 
worden gemaakt, die om welke reden dan ook niet 
gemaakt hadden hoeven worden



Faalkosten: wat zijn het?

• Onderdeel van kwaliteitskosten:



Faalkosten: wat zijn het?

1. Preventiekosten: alle kosten die gemaakt worden om fouten 
te voorkomen (inzet software, opleiden medewerkers etc.)

2. Evaluatiekosten: alle kosten die gemaakt worden voor het 
evalueren en monitoren van de geleverde prestaties op het 
gebied van tijd, kwaliteit en kosten om op basis daarvan de 
prestaties te verbeteren



Faalkosten: wat zijn het?

3. Intern falen: alle kosten die gemaakt worden om problemen 
in het proces op te lossen voordat deze de klant bereiken 
(niet “in één keer goed”)

4. Extern falen: alle schade door problemen in het proces die 
de opdrachtgever bereiken



Faalkosten aanpakken



Grotere risico’s

Eenmalige 
schilderklus

Langjarige 
relaties (b.v. 
RGS)

Integrale 
projecten

RISICO

RISICO



Faalkosten: wat kost dat?

• Stel iemand in je bedrijf maakt een foutje 
(b.v. verkeerde kleur gebruikt)

• Dit foutje kost € 500,-

• Hoeveel omzet moet er gemaakt worden om 
dit foutje terug te verdienen?

– € 500,-

– Ca. € 1.000,-

– Ca. € 3.000,-

– Ca. € 6.000,-



Faalkosten: wat kost dat?

• Stel iemand in je bedrijf maakt een foutje 
(b.v. verkeerde kleur gebruikt)

• Dit foutje kost € 500,-

• Hoeveel omzet moet er gemaakt worden om 
dit foutje terug te verdienen?

Als je uitgaat van een winstmarge van 8% op een

project moet je € 6.250,- omzet maken om dit foutje 

terug te verdienen!



Faalkosten aanpakken

• Juist nu de markt weer (fors) is aangetrokken is het belangrijk 
om daar aandacht aan te besteden 

• Je wilt immers niet alleen een hogere omzet, maar ook een 
hogere winst i.v.m. continuïteit van je bedrijf 

• Beginnen met laaghangend fruit: kosten die je kunt 
vermijden!



Typen verspillingen

Afkeur



Typen verspillingen



Typen verspillingen

• Schade aan materiaal/materieel en onvoldoende resultaatAfkeur

• Onnodig wachten op materiaal/materieel/instructieWachten

• Onnodig transport van materiaal/materieelTransport

• Onnodige handelingen ter compensatie “zwakte” eldersBewerkingen

• Onnodige voorraad met extra kosten tot gevolgVoorraad

• Onnodige beweging van medewerker op werkplekBeweging

• Productie van meer of beter dan gevraagd door klantOverproductie

• Niet gebruikte kennis en vaardigheden medewerkers
Niet gebruikte creativiteit van de 

medewerkers



• Voorbeelden opschrijven

• Samen bespreken

Faalkosten in beeld brengen



Voorbeelden

../../Insector 2015/Insector/OnderhoudNL/Faalkosten/Verspillingen totaal.docx


• Oorzaken kunnen te maken hebben met: 

– Menselijk handelen (onvoldoende bekwaam, onvoldoende 

geïnstrueerd)

– Materiaal (verkeerde materiaal, materiaal slechte kwaliteit etc.) 

– Materieel (is/wordt het juiste materieel gebruikt, worden de juiste 

gereedschappen gebruikt?)

– Methoden (werkmethode niet uitvoerbaar, etc.) 

– Management (geen goede begeleiding , onduidelijke communicatie 

etc.)

Oorzaken voor faalkosten



T   Top 3 oorzaken

1. De communicatie laat te wensen over

2. De aansturing van het werkproces is 
onvoldoende

3. De kennis en houding van de medewerkers kan 
beter



Vraag

• De grootste bron van faalkosten is een slechte 
werkvoorbereiding:

1. Eens
2. Oneens
3. Geen mening



42%

42%

45%

47%

47%

48%

49%

50%

62%

71%

Krijg je voldoende informatie van het bedrijf als je een project gaat uitvoeren?

Zijn er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over opslag van het materiaal, de
schaftruimte, het  toiletgebruik enz.?

Zijn de materialen en gereedschappen aanwezig bij de start van een nieuw
project?

Zijn er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de procedure van opleveren
aan de klant?

Is er voldoende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers binnen het
bedrijf?

Worden nieuwe medewerkers goed geïnstrueerd en is het duidelijk wie deze
taak op zich moet nemen?

Zijn de benodigde klimmaterialen vooraf bepaald en aanwezig op het werk?

Krijg je de informatie/werkinstructie over een nieuw project op tijd?

Wordt er voldoende aandacht besteed aan het opstarten van een nieuw
project?

Wordt het werk na oplevering voldoende geëvalueerd ?

Wat vinden medewerkers?



Acquisitie en 
aanvraag

Werk-
opname

Ontwerp/
bestek

en calculatie

Werkvoor-
bereiding

Uitvoering
Opleveren 
en nazorg

Werkproces algemeen



Kosten en invloed daarop



Oorzaken achterhalen:
5 x Waarom?

• Er is een verkeerde kleur toegepast. Waarom?

• De medewerker had de verkeerde verf meegenomen. 
Waarom? 

• De kleur stond verkeerd op zijn werkinstructie. Waarom? 

• De klant had na opdracht een nieuw kleur gekozen. Dit was 
niet aangepast in de werkinstructie. Waarom?

• Er is niemand verantwoordelijk voor wijzigingen  in de fase 
tussen opdracht en uitvoering. Waarom?

• Proces binnen het bedrijf is onvoldoende beschreven.



• Wat zijn de kritische succesfactoren in het 
werkproces: 

– denken en handelen met oog voor ‘interne klanten’

– ruis voorkomen door aandacht voor 
overdrachtsmomenten

– goed intern communiceren om productief samen te 
kunnen werken

Werkproces algemeen



Effectief samenwerken

Hard

Zacht

Doelen

Duidelijke 
taakverdeling

Slimme methoden en 
goede werkafspraken

Goede onderlinge 
verhoudingen/werksfeer

Persoonlijke uitdagingen en motivatie



Effectief samenwerken

De oplossing van een probleem ligt meestal op een hoger 
niveau:

– Als er geen goede motivatie is dan is werksfeer mogelijk niet 
goed

– Als de werksfeer niet goed is ligt dit mogelijk aan onduidelijke 
methoden en werkafspraken

– Als procedures niet goed worden gevolgd of gehanteerd, ligt 
dit waarschijnlijk aan een onduidelijke rol- en taakverdeling 

– Een goede rol- en taakverdeling is alleen mogelijk als de 
organisatie een duidelijk doel heeft



Slimme methoden en instrumenten in 
verschillende fasen van het 

werkproces



Duidelijke taakverdeling

• Instrument om taak- en rolverdeling helder te 
maken: Taak/functie-matrix

• Aantal activiteiten en functies afhankelijk van 
grootte van het bedrijf en type projecten

• Ook werkwijzen en systemen/formulieren 
vastleggen



Taak/functie-matrix
1. Markt
2. Offertetraject 
3.   Offerte volgen
4. Orderacceptatie
5. Projectplanning
6.   Administratieve projectvoorbereiding         projectgerelateerd
7.   Technische projectvoorbereiding
8. Uitvoering
9. Projectenadministratie
10. Klachten en meldingen 
11. Inkoop en magazijnbeheer 
12. Personele zaken 
13. Financiële administratie
14. Facilitaire zaken
15. Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu
16. Overige administratieve zaken
17. Strategisch beleid



Taak/functie-matrix



Taak/functie-matrix

Waarom taak/functie-matrix gebruiken?

• Algemeen: duidelijk benoemen van 

– wat iedereen doet (de taak- en rolverdeling) 

– hoe iedereen het doet (systemen en formulieren) 

zorgt ervoor dat werkprocessen beheerst verlopen

• Zichtbaar maken van dubbelingen (meerdere mensen zijn 
taakverantwoordelijk) en witte vlekken (niemand is  
taakverantwoordelijk) 



Werkopnameformulier

• Werkopname gaat verder dan technische aspecten (onderdelen 
en hun conditie, kleuren, etc.)

• Ook organisatie (klimmateriaal, inrichting etc.) en faciliteiten 
meenemen in het (advies)gesprek

• Zorgt voor vertrouwen bij de opdrachtgever

• Gelijk alle zaken noteren die voor het proces van belang zijn

• Werkopnameformulier:
– Aandacht voor de opdrachtgever 

– Geeft duidelijkheid vooraf (voor opdrachtgever en intern: 1 op 1 
werkinstructie)



Werkopnameformulier

Werkopnameformulier.docx


Checklist proces

▪ Elke fase in het proces bestaat uit kleine stapjes

▪ Het laten afvinken van de stapjes door de betrokken medewerkers zorgt ervoor 
dat ‘het stokje’ goed wordt overgedragen: interne klant

▪ Checklist verhuist mee

▪ Medewerkers zijn zich meer bewust is van hun aandeel en 
verantwoordelijkheid in het geheel

Checklist proces.docx


Checklist werkvoorbereiding

• Acties i.v.m. de werkvoorbereiding

• Afvinken of een het project goed is voorbereid

• Goede werkvoorbereiding zorgt voor minder faalkosten

Checklist werkvoorbereiding.docx


“Gouden regels“ werkoverdracht Door

Teamleider Projectleider

Uitgebreid, volledig bestek (goede omschrijving van de activiteiten die waaraan 

moeten worden uitgevoerd) in projectmap
√

Verantwoordelijkheid voor het doorgeven van wijzigingen (a.g.v. veranderde 
wensen van de opdrachtgever) aan uitvoering

√

Zelf op tijd “vragen” om nieuw project √

Projectinformatie een week voor aanvang werk beschikbaar (schriftelijke

overdracht)
√

Teamleider zelf eerst goed inlezen/inleven in project √

Project doornemen (mondelinge overdracht) √ √

Vooraf project bekijken a.d.h.v. checklist: faciliteiten, bezetting/team, routing, zo 

nodig gezamenlijke planning met partners, kennismaken OG/afstemmen en vragen 

stellen

√ √

Startwerkoverleg met team √

Gouden regels voor de 
werkoverdracht



▪ Uitgevoerd werk evalueren met de uitvoerende 
medewerkers en verbeterpunten benoemen

▪ Evaluatieformulier

Evaluatieformulier



Evaluatieformulier

Evaluatieformulier.docx



