1e Pilot: ‘Vrij maken van Onbenut Vermogen’

De financiële paragraaf
van de pilot binnen een uitvoeringsorganisatie

(Opgemaakt door de Human Resource Accountant dd. 01.04.2010. Versie 1)

Financiële paragraaf bij de onder toezicht van de
financierende partij binnen de Overheid uitgevoerde
Businesscase van een onderdeel van een
uitvoeringsorganisatie van de overheid. Ondanks het gegeven dat
nog weinig meetgegevens aanwezig zijn bij dit onderdeel is met de
beschikbare informatie een inschatting gemaakt van de financiële
opbrengsten die deze pilot heeft opgeleverd.

Conclusie:
Het terugwinnen van wel aanwezig maar zover Onbenut Vermogen in de vorm van Collectief Mentaal Verzuim
en de daarmee samenhangende resultaten & effecten en omslag in de organisatiecultuur, etc.) levert bij 10%
reductie van Collectief Mentaal Verzuim een jaarlijkse meeropbrengst in dit onderdeel op van 143.000 euro.
Bij 20% verbetering zelfs 286.000 euro. Omdat het Collectief Mentaal Verzuim dusdanig hoog was is het terug
winnen van 20% zeer haalbaar. De investering ligt op 76.630 euro (inclusief de berekening van de door
medewerkers aan dit proces bestede uren). Op een levensduur van minimaal vijf jaar is het rendement op
deze investering (bij voldoende steun en borging voor en door het Proces BegeleidingsTeam en het Productie
StroomlijnTeam) op 706%. In deze berekeningen is de grote reductie van het ziekteverzuimpercentage nog
niet eens meegenomen.

Onderbouwing:
De berekening is gebaseerd op de werkzaamheden van drie teams (samengestelde clusters) die nu gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor specifieke uitvoeringswerkzaamheden. Bij deze drie teams werken 10,2 FTE. Totale
afdeling is 27,6 FTE.
De kostprijs van een FTE is als volgt:

Gemiddeld bruto maandsalaris = 2.650 euro
*12 maanden*1,08 vakantiegeld*1,25 pensioen = 42.930 euro

Daarbovenop komt nog een kosten per werkplek en overhead. = 10.000 euro (lage schatting!) Daarmee komt de
kostprijs van een FTE op 52.930 euro per jaar. Omdat een FTE een productiviteitsnorm van 1300 uur heeft komt
de kostprijs per uur uit op 40,70 euro.
Bij deze teams kwamen in een jaar 10.000 verzoeken binnen. De drie teams hebben daar 13.260 uur aan
gewerkt (bij het hanteren van de productiviteitsnorm). Dat is 1,3 uur per verzoek. 18 minuten daarvan zijn
overigens nodig voor een specifieke handeling. Een uur wordt gemiddeld besteed aan de rest van het proces
waar het verzoek betrekking op heeft.
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Daarvan zijn dossiers die direct worden afgewikkeld (in 18 minuten dus!) en er zijn dossiers die dagen werk
vragen. Op dit moment zijn er geen gegevens bekend over aantallen van eenvoudige en meer ingewikkelde
dossiers.
Omdat een uur 40,70 euro kost en een gemiddeld dossier 1,3 uur in het proces is komt de kostprijs per verzoek
tot uitstel op 52,91 euro. Dit is de gemiddelde kostprijs over dit betreffende jaar. Dus inclusief het Collectief
Mentaal Verzuim (Onbenut maar wel aanwezig menselijk Vermogen) van gemeten omvang. Indien de drie teams
10% Onbenut Vermogen weten vrij te maken komt de kostprijs 5,29 euro lager uit. Bij 20% zelfs 10,58 euro
lager! Op 10.000 dossiers is dat 105.800 euro. En dat is alleen voor de drie genoemde teams. De andere
onderdelen van dit organisatie onderdeel zullen, zoals is gebleken, vergelijkbare productiviteitswinst laten zien.
Dat komt totaal neer op 286.000 euro per jaar. De onderhoudskosten van dit Vitalisatieproces zitten in de
overige uren (tussen 1684 en 1300 uur per medewerker). Deze kosten zijn dus niet in mindering gebracht op de
productiviteitswinst.
Deze winst van 286.000 euro kan op twee manieren worden bereikt: minder mensen op de afdeling bij gelijke
productie of meer productie op de afdeling met hetzelfde aantal mensen. Dat laatste is waarschijnlijk het geval.
Er is op dit moment een grote groei van het aantal mensen die aanleiding geven voor een toename van de
verzoeken. Dit zal naar verwachting leiden tot een groei daarvan. Met het beter benutten van het Collectief
Mentaal Vermogen van 20% kan de afdeling dus groeien tot 12.000 verzoeken per jaar met hetzelfde aantal
FTE’s.
De investering van dit Vitalisatieproces is gesteld op 1250 euro per medewerker (out of pocket expense). Bij
deze afdeling werken 32 medewerkers. Daarnaast is er op afdelingsniveau 900 interne uren besteed. Dit zijn
normaal uren die buiten de productiviteitsnorm zouden kunnen vallen maar voor de berekening zijn die uren
ook op 40,70 geprijsd. 1250 * 32 + 900 * 40.70 = 76.630 euro.
Return on Investment: gemiddelde resultaat gedeeld door de gemiddelde investering:
Gemiddelde resultaat is 286.000 euro verminderd met de afschrijving van investering over vijf jaar; netto
resultaat is 270.674 euro.
Gemiddelde investering is 38.315 euro (beginwaarde 76.630, eindwaarde 0)
ROI: 270.674/38315 * 100% = 706%

Tussentijds bewijs van de productiviteitsverbetering:
In de 8 weken dat het Vitalisatieproces heeft geduurd is er 900 uur van de afdeling in het proces gaan zitten.
Ondanks dat is er geen achterstand ontstaan in de verwerking van de verzoeken en administratieve verwerking
daarvan. Dat betekent dat op de afdeling die investering van 900 uur al tijdens het proces is terugverdient.
Vooral aan het einde van het proces vond dit plaats dus het vrijkomen van 6000 tot 9000 uur op jaarbasis blijkt
haalbaar te zijn. Op 35.880 uur is dit 16-25%. In geld is dat 244.200 tot 366.300 euro.

Belangrijke aanvulling!
Deze productiviteitsverbetering vindt niet plaats door op de productiviteit te sturen maar door op een gezonde
en ondersteunende organisatiecultuur te sturen die mogelijk wordt na een Mentale Schoonmaak wat er in een
pilot in deze in essentie gebeurd. In zulke verbeterde arbeidsomstandigheden willen mensen zich met meer
inzetbereidheid in open communicatie begeven en kan leiderschap coachend gaan opereren, sturen en
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ondersteunen. In dat klimaat gaat ruimte ontstaan voor creativiteit, innovatie en slimmer werken. Kortom
sturen op het vrij maken van Onbenut Vermogen en gewenst gedrag. Deze berekeningen zijn dus niet bedoeld
om de medewerkers af te rekenen maar om aan te tonen dat het vrij maken van Collectief Mentaal Vermogen
een rendabele activiteit is.
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