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     Wijsheid begint met verwondering  

  

Socrates, (470 v.Chr.- 399 v.Chr.)  
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Bedrijfsverbeterspel: En dan is er koffie! 

Zeven valkuilen van dashboarding 

  

Lessen 

De eerste les is het herkennen van valkuilen bij de bouw en gebruik van dashboards voor het sturen 

van de organisatie. 

De tweede les van dit bedrijfsspel is om van deze valkuilen te leren en deze valkuilen te omzeilen.  

Speelduur     

Het bedrijfsspel duurt twee dagdelen. 

 

Spelregels  

Er kunnen maximaal tien deelnemers meedoen aan dit bedrijfs verbeterspel. Iedere deelnemer 

krijgt tien koffiebonen. Bij elke valkuil in het verhaal kan de deelnemer een koffieboon verliezen. 

Het verlies van koffiebonen in een valkuil wordt door de docent vastgesteld. 

 

Docent  

Voor de docent bestaat een docenten handleiding. In de docenten handleiding staat ook beschreven 

welke werkvorm bij welke opdracht wordt gekozen. 
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The Coffee Company  

  

Verhaal 1  

Dit verhaal speelt zich aan het einde van de twintigste eeuw. Een internationaal beursgenoteerd 

koffieconcern, The Coffee Corporation, met het hoofdkantoor in Chicago wil expanderen in Europa. 

Als onderdeel van deze expansie strategie heeft deze multinational de lokale koffiefabriek  in 

Arnhem overgenomen. De koffiefabriek in Arnhem is sterk in het Fair Trade/Max Havelaar segment 

en heeft een sterke B2B relatie met de horeca. In acht jaar tijd is deze fabriek met 840 medewerkers 

uitgegroeid tot de top  4  van Europa binnen The Coffee Corporation. De Coffee Company in Arnhem 

heeft de volgende directie: 

 

Rollen  

Jan de Wet           Algemeen Directeur  Arnhem 

Jan heeft Zuid Afrikaanse wortels en is op jonge leeftijd met zijn ouders geëmigreerd naar de 

Verenigde Staten. Na een aantal jaren als Operations Excellence coach heeft hij de 

verantwoordelijkheid gekregen over de koffiefabriek in Arnhem.  Jan houdt van vissen.   

Paul Breithoff     Financieel Directeur  

Paul is afkomstig van de marketing organisatie in Duitsland. Hij kan de koffiefabriek in Arnhem goed 

verkopen in cijfers en zoekt de grenzen van de definities van de corporate rapporten op. 

Ian Smits      Productie Directeur  

Ian werkt op contractbasis  als verbetermanager voor diverse fabrieken van de internationale 

koffiefabriek. Ian werkte drie jaar in Roemenië en daarna drie jaar in Nigeria voordat hij naar 

Arnhem kwam. Zijn gezin woont in Engeland.   

Fons van Laar   HR Manager  

Fons is de stimulerende kracht achter de verspreiding van kunst in de fabriek. Fons is LEAN á la lettre 

en maakt jaarlijks een ronde door de koffiefabriek om de medewerkers te wijzen op overbodige 

zaken. 

Jan Hiddink     Logistiek manager  

Jan speelt de hoorn in de harmonie van Wehl in de Liemers. Jan is slim en kan ontspannen 

communiceren met veel mensen.  

Kees-Jan Broekhuijzen    Kwaliteitsmanager  

Kees-Jan is de zoon van een Groningse onderwijzer. Zijn motto is: Van al diegenen die niets te 

zeggen hebben, zijn de zwijgzamen het aangenaamst.  
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Toekomst  

Het internationale koffiebedrijf ziet de volgende ontwikkelingen:  

Vanuit strenge voedsel richtlijnen moet de Coffee Corporation, toenemende vragen over de  

productie wijze en herkomst van ingrediënten van koffie beantwoorden.  

In de concurrentie met andere Europese fabrieken van de Coffee Corporation moet de koffiefabriek 

in Arnhem beter presteren om te overleven.  

 

Er is een toenemende vraag naar single blend koffie. Dit betekend dat minder melanges worden 

gemaakt, maar dat de koffie naar herkomst wordt verpakt. De herkomst kan een land zijn, een 

streek of in uitzonderlijke gevallen een plantage blend. 

  

Valkuil 1  

Wat voor effect hebben de toekomstige ontwikkelingen op de keuze van de prestatie indicatoren 

binnen de Coffee Company. Geef een presentatie van tien minuten per groep. 

Verhaal 1 

Voor het sturen op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten worden maandelijks de 

productiebedrijven in Europa met elkaar vergeleken.  

Productie ranking Europa 

 

Ranking  Fabriek  Kwaliteit  Leverbetrouwbaarheid  Kosten  

1  Boncourt,  

Zwitserland  

      

2  Bayreuth,Duitsland        

3  Augustów, Polen        

4  Arnhem, Nederland        

  

Sinds 1990 zijn in verschillende Europese landen koffiefabrieken van de Coffee Corporation 

gesloten. In Nederland (4), België (2), Engeland (2) , Duitsland (2) en Zwitserland (1).  
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Door de single blend vraag is het assortiment aan koffie en daarmee de veelheid aan 

koffieverpakkingen enorm toegenomen. Daardoor is het te risicovol om op voorraad te produceren. 

De fabrieken moeten flexibel de marktvraag volgen. Flexibiliteit is de toekomst maar in de huidige 

beoordeling van de fabrieken weegt de prestatie indicator productiekosten per 1000 kg koffie nog 

steeds heel zwaar. Het resultaat is dat fabrieken overblijven die de grote “rood merk” productie 

runs maken. Als je meet wat je deed krijg je wat je kreeg.  

Uw naam is Jan de Wet en u bent algemeen directeur van de Coffee Company in Arnhem. Tijdens 

het vissen heeft u van zakenvriend gehoord over de voordelen van dashboards voor het sturen en 

verbeteren van de fabriek. U wil dat ook. 

Valkuil 2  

Wat zijn uw wensen op het gebied van stuurinformatie? Hoe zou deze stuur informatie eruit zien 

voor de productie directeur Ian Smits?  En voor de logistiek manager Jan Hiddink? 

Verhaal 2  

Er is een stevige ruzie uitgebroken tussen de logistieke manager Jan Hiddink en de productie 

directeur Ian Smit. Ian wordt voorwaardelijk gesteld voor de uitval in productie. De productie 

directeur stelt dat een groot  deel van de productie uitval bij de koffie paklijnen wordt veroorzaakt 

door fouten in het verpakkingsmateriaal. Ian wil geen prestatie verantwoordelijkheid hebben voor 

zaken die hij niet kan beïnvloeden.  

Archimedes 

De fabriek in Arnhem kan moeilijk het hoofd boven water houden. De Engelsman Ian Smits is door 

het hoofdkantoor in Chicago aangesteld om de koffiefabriek in Arnhem te verbeteren. Hij heeft 

hiervoor op koffiefabrieken in Roemenië en Nigeria gewerkt en Ian heeft belangrijke 

verbeterresultaten bereikt.  

Het hoofdkantoor in Chicago heeft de beslissing genomen om een ingrediënten volgsysteem in te 

voeren om aan de toekomstige kwaliteitseisen en integriteiteisen te voldoen. Aansluitend neemt de 

koffiefabriek in Arnhem de beslissing om een  werkvloer informatie systemen voor  de branderij, de 

verpakkingsafdeling en de distributie in te voeren. Doel van het werkvloer informatie systeem is om 

de productiviteit  te verbeteren.   Een Business Intelligence (BI) systeem moet de verbeteracties 

ondersteunen met gerichte stuurinformatie. De stuurinformatie wordt gepresenteerd in 

dashboards. Het project wordt Archimedes  genoemd.  

Tom Visser heeft zijn sporen verdient  in de logistiek bij de Ikea in Duiven. Na een inwerkperiode op 

de ICT afdeling van de koffiefabriek heeft Tom diverse functies vervuld in productie. Door de 

combinatie van ICT en productie kennis is hij de ideale kandidaat als  project leider voor het  

Archimedes project.   

De Coffee Company houdt een Europese  aanbesteding voor het project Archimedes. Een 

samenwerkingsverband tussen ICT Solutions uit Nederland en het bedrijf Innovation.com uit  België 

wint de ICT aanbesteding. 
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Project rollen  

Tom Visser      Project Leider     

Tom is een joviale man die niet vaak problemen maar alleen oplossingen ziet.  

Mark de Vries     Proces Analist  

Mark is humoristisch en kan goed overweg met de mensen aan de machines.  Mark  is een tovenaar 

met MS-Excel.  

Anita Klein Robbenhaar  Shift manager  

De productie operators  gaat door het vuur voor Anita. Anita houdt van competitie en is een fervent 

aanhanger van FC Twente. 

Dirk Dekker      ICT Architect  

Dirk  is creatief en is  sterk gericht op innovatie.  Dirk kan strategisch denken maar hij is zeker niet 

vies van klussen op de werkvloer  

Rob Besselink      Informatie Analist  

Rob heeft binnen de ICT afdeling veel verstand van de praktijk van koffie maken. Hij heeft jaren 

gewerkt op de verpakkingsafdeling alvorens de overstap naar ICT te maken.  

Verhaal 3  

Een belangrijk onderdeel van het BI project is het bewaken van de eenduidigheid van stuur 

informatie.  Iedereen moet sturen op basis van één dezelfde waarheid.  

Gedurende het project blijft de definitie van het productie volume aan koffiepakken onduidelijk. De 

financieel directeur Paul Breithoff hanteert de definitie dat het productie volume gelijk is aan het 

aantal goedgekeurde koffie pakken dat het distributie pakhuis ontvangt van de verpakking afdeling.  

De productie directeur Ian Smits meet zijn productie bij de koffie verpakkings lijnen. Elke maand 

moet de afdeling administratie van Paul Breithoff samen met Mark de Vries van productie in de 

cijfers duiken om de verschillen uit te zoeken.    

Valkuil 3  

Hoe lost u bovenstaande situatie op?  

Verhaal 4  

De werkvloer systemen  en ingrediënten volgsysteem worden gebouwd met behulp van de 

programmeertaal JAVA en de database van Oracle. Als dashboard  gereedschap wordt gekozen voor 

Business Objects.  
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Het wordt de ICT architect Dirk Dekker al snel duidelijk dat  er verschillende  stuurinformatie 

bestaat, voor verschillende doelgroepen. Operationele stuurinformatie om de productie per 

verpakkingsmachine op de korte termijn te sturen door de operator.  Stuurinformatie van een hele 

productie afdeling of shift voor het middenmanagement. Dirk Dikker lijkt het mooi als alle 

operationele en management stuurinformatie op hetzelfde soort dashboard te zien is.   

 

Dirk  informeert bij de externe leveranciers naar een oplossing. Deze leveranciers geven aan dat het 

idee van Dirk mogelijk is. Zowel de operationele stuurinformatie als de management 

stuurinformatie kunnen door Business Objects  geleverd worden. Hiervoor moest wel een nieuw  

stuk  gereedschap van Oracle gebruikt  worden, namelijk Oracle Streams. Oracle Streams zorgt 

ervoor dat de productie database en het data pakhuis voortdurend gesynchroniseerd worden.  

 

 Valkuil  4  

U bent de projectleider Tom Visser. U komt de directeur Jan de Wet tegen in de lift van het 

hoofdgebouw van de koffiefabriek. Vertel in de tijd van de begane grond naar de vierde verdieping 

hoe de gekozen business intelligence architectuur tegemoet komt aan de stuurinformatie 

klantwensen van de directie. 

Verhaal 5  

Door de introductie van Oracle Streams voor real time stuurinformatie werd het project steeds 

complexer. Er ontstaan technische versie afhankelijkheden tussen Business Objects, de Oracle 

database en Oracle streams. Het gevolg was dat het project steeds technischer van aard wordt. De 

productie medewerkers Mark de Vries en Anita Klein Robbenhaar haken af bij technische discussies 

in de wekelijkse project bespreking. 

Uiteindelijk lukt het de externe mensen van ICT- Solutions en Innovation. com om het business 

intelligence systeem technisch te laten draaien. Door de nadruk op techniek  in het Archimedes 

project is de vertaling van de klantenwens naar de Business Objects dashboards op de achtergrond 

geraakt. Uiteindelijk wordt het project afgesloten.    

Een jaar na het afronden van het project Archimedes werken nog weinig mensen met de rapporten 

van Business Objects. Er zijn grote problemen met de kwaliteit van de gegevens. Er zijn fouten in de 

productie database en het data pakhuis waardoor medewerkers de rapporten niet meer 

vertrouwen.  

Valkuil 5  

Geef in een presentatie van tien minuten aan hoe u dit aanpakt. Geef aan wat een  projectmethode 

(bijvoorbeeld Prince 2) kan doen om de kwaliteit van gegevens te borgen.  

Door de directeuren Ian Smits, Jan de Wet en Paul Breithoff wordt besloten om een kwaliteits aktie 

uit te voeren onder leiding van Kees Jan Broekhuijzen, de kwaliteits manager in Arnhem. Samen met 

de Informatie analyst Rob Besselink en de proces analist,  Mark de Vries , worden alle Business 

Objects dashboards nog eens kritisch bekeken.  Het lukt de drie mannen met veel  inspanning om 

het Archimedes systeem weer vlot te trekken. Er worden speciale acties ondernomen om de 
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kwaliteit van de gegevens te verbeteren.  Een kleine groep gebruikers maakt nu  dagelijks gebruik 

van de Business Objects dashboards.  

 

Verhaal 6  

De shift manager, Anita Klein Robbenhaar, is gewend om alle informatie van haar shift zelf te 

verzamelen en te presenteren in de wekelijkse productie vergadering.  Na invoering van Archimedes  

krijgt Anita voortdurend vragen van Ian, de productie directeur. Ian Smits heeft zelf een Business 

Objects dashboard met afwijkende informatie van alle shift managers.  

De proces  analist, Mark de Vries, zit alweer met Rob Besselink rond de tafel. Voor Archimedes kon 

Mark snel veranderingen aanbrengen in zijn productie spreadsheets. Nu is hij voor elke verandering 

afhankelijk van de doorlooptijd van de ICT afdeling en soms van de externe ICT leveranciers. In 

plaats van de man achter de knoppen, is Mark nu voortdurend de man in overleg.  

Valkuil 6  

U bent de productie directeur Ian Smits.  Door de introductie van Archimedus veranderen functies.  

Hoe gaat u om met weerstand van uw medewerkers? 

Verhaal 7  

Het Archimedes systeem  werkt goed. De productie resultaten van de 40 koffie verpakkingslijnen  

worden, op naam van elke medewerker, automatisch doorgegeven aan het data pakhuis. Elke dag 

kijkt men naar de prestatie dashboard. Na een half jaar zijn de prestaties van de koffie fabriek 

echter nog niet verbeterd.   

Valkuil 7  

U bent een extern adviseur. Geef in één A4-tje aan wat de medewerkers beweegt om niet te 

veranderen. Besteed aandacht aan cultuurwaarden en  ongeschreven regels in het bedrijf.  

  

Het verhaal gaat voort  

Uiteindelijk heeft de koffiefabriek The Coffee Company het niet gered in Arnhem.  Het hoofdkantoor 

in Chicago heeft besloten om de koffiefabriek te sluiten op basis van lagere bedrijfsresultaten dan 

de andere drie Europese fabrieken. De belangrijke productiemiddelen worden na sluiting 

overgebracht naar de fabriek in Polen.  
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Dit lesmateriaal is als freeware gratis beschikbaar.  

 

Het bedrijfs verbeterspel “En dan is er koffie” wordt uitgegeven door: 

Nieuweboer – van Dijk B.V. 

The Learning Company 

Callunastraat 25 

6813 ET Arnhem 

Mobiel: ++31 6 17891101 

Mail: zeger.nieuweboer@gmail.com 


