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Slim Beveiliging 
 
Ontstaansgeschiedenis 

In het jaar 2000 richt Jochem Slim het bedrijf Slim Beveiliging BV op in Zwolle. De 

onderneming richt zich op de ontwikkeling en productie van installaties voor brand- 

en inbraakbeveiliging. 

Onder leiding van directeur Jochem Slim heeft een enthousiast en klein team van 

medewerkers met goede ideeën van de onderneming  een succes weten te maken. 

De markt voor brand- en inbraakbeveiliging wordt gekenmerkt door snelle innovatie. 

De concurrentie is groot. De onderneming staat in de regio bekend als een bedrijf dat 

kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.  

Jochem Slim probeert in deze beginjaren in de regio rond Zwolle voorop te lopen bij 

de toepassing van nieuwe technologische vindingen. Hij werkt het grootste deel van 

de week mee op de ontwikkelafdeling van het bedrijf. Voor de financiële zaken  

steunt hij sterk op de kennis van zijn boekhouder, Imkje de Boer. Imkje heeft 15 jaar 

ervaring als boekhouder en is sinds de oprichting betrokken bij Slim Beveiliging. Ze 

kent het bedrijf door en door. 

Jochem Slim praat regelmatig met de werknemers en klanten en is daardoor goed op 

de hoogte van alles wat speelt in zijn bedrijf. De medewerkers bewonderen hem 

vanwege zijn succes op het gebied van innovatie en zijn kennis van de markt. Zij 

weten wat Jochem van hen verwacht en zij handelen volgens zijn richtlijnen. Jochem 

Slim heeft ook een goede band met zijn verkopers en weet hen keer op keer 

enthousiast te maken voor de nieuwe vindingen van het bedrijf. Hij  gaat graag mee 

op bezoek bij klanten om deze te informeren over de producten die het bedrijf kan 

leveren. 

Ontwikkelingen vanaf 2008 

Slim Beveiliging maakt na de opstartjaren een snelle groei door. Deze groei is mede 

tot stand gekomen door een aantal overnames van branchegenoten.  Deze bedrijven 

beschikken over één of meerdere interessante technieken of vindingen die een 

mooie aanvulling vormen op het assortiment van Slim Beveiliging. Het aantal klanten 

is door de overnames de afgelopen jaren sterk toegenomen en het aantal 

werknemers  is gegroeid tot 200.  

De groei heeft zijn weerslag gehad op de interne organisatie. In 2012 merkte Jochem 

Slim dat hij de grip op de organisatie begon te verliezen. Ontevreden klanten hielden 

betalingen achter of spanden zelfs rechtszaken aan vanwege technische problemen 

met de geleverde installaties. Het verloop onder het personeel nam toe en steeds 

vaker werden uitgebrachte offertes door potentiële opdrachtgevers niet 

geaccepteerd. Het ontbrak Jochem Slim ook aan een goed inzicht in de 

winstgevendheid van de projecten doordat Imkje de Boer de gewenste informatie 
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over de nacalculatorische kosten van de projecten niet of veel te laat kon opleveren. 

Het geautomatiseerde informatiesysteem bestond uit eilandjes die niet goed op 

elkaar afgestemd waren. Dit kwam omdat de overgenomen ondernemingen bleven 

werken met hun eigen systemen.  

Jochem probeerde nog steeds alle touwtjes in handen te houden en in het centrum 

van de macht te blijven staan. Een aantal medewerkers die kritiek op hem had werd 

ontslagen en steeds meer medewerkers bleven overspannen thuis. Jochem Slim had 

de missie en de doelen van de organisatie niet meer scherp voor de geest. 

 

Ontwikkelingen na 2012 

In 2013 zag Jochem Slim in dat het zo niet verder kon gaan en hij ging in gesprek 

met zijn accountant, Auke Advies. In overleg met Auke besloot Jochem zich meer te 

gaan richten op zijn echte passie, namelijk de technische ontwikkelingen in brand- en 

inbraakbeveiligingssystemen en besloot hij voor de dagelijkse gang van zaken  een 

directeur operations aan te stellen. Jochem Slim bleef wel de algemeen directeur. In 

2013 is Sven van der Berg aangesteld als directeur operations en daarmee 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het hele bedrijf. Daarnaast zal Sven 

zich richten op het verder professionaliseren van het bestuur van de onderneming.  

Naast de aanstelling van een Directeur Operations is in 2013 ook controller Laura 

Vos in vaste dienst getreden. Laura Vos is begonnen met het structureren van de 

financiële huishouding en stuurt tevens de administratie aan. 

Jochem Slim, Sven van der Berg en Laura Vos vormen vanaf juni 2013 samen het 

directieteam van Slim Beveiliging. 

 

Huidige activiteiten in 2014 

Slim Beveiliging heeft in 2014 twee hoofdactiviteiten. De eerste is de installatie van 

nieuwe systemen zoals telefoonsystemen, hulpoproepsystemen, alarmsystemen, 

brandinstallaties, ontruimingsinstallaties en databekabeling. De tweede 

hoofdactiviteit is het verlenen van  service en  onderhoud. Geïnstalleerde systemen 

moeten volgens eisen van de verzekering  jaarlijks gecontroleerd en getest worden. 

Tekortkomingen die uit de controle blijken moeten vervolgens worden hersteld. 

Strategie, missie, doelen en doelstellingen 

Tot 2013 bepaalde Jochem Slim de richting van de organisatie zonder dat hij 

expliciet nadacht over zaken als de visie, missie of andere bedrijfsdoelstellingen.  In 

2014 is het directieteam begonnen met een inhaalslag. De eerste plannen zijn al op 

papier gezet en worden hieronder kort samengevat. 
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De missie van het bedrijf is “Veiligheid door moderne en betrouwbare technieken 

voor iedereen”.  Het directieteam heeft een goed beeld van haar missie en 

doelstellingen. Dit is beschreven in de toekomstnota en vertaald in de doelen en 

doelstellingen zoals hieronder verwoord: 

De belangrijkste doelen die het managementteam nastreeft zijn: 

- Redelijke winsten zodat de ontwikkelactiviteiten uit eigen middelen kunnen 

worden gefinancierd 

- Evenwichtige groei van het bedrijf 

- Kostenbeheersing 

- De geleverde systemen moeten van goede kwaliteit zijn 

- Grote naamsbekendheid 

- Deskundig en ervaren personeel 

- Medewerkers zijn in hoge mate tevreden over de organisatie van het werk 

- Hoge bezetting van de werknemers 

- Hoge klanttevredenheid 

- Uitbreiden van activiteiten op het gebied van beveiligingssystemen voor 

ouderen en zieken 

- Uitbreiding van activiteiten op het gebied van  brand- en inbraakbeveiliging in 

verzorgingshuizen. 

Slim Beveiliging streeft de volgende doelstellingen na: 

- Jaarlijkse omzetgroei van 5% 

- Jaarlijkse kostendaling van 2% 

- 90% van de klanten van Slim Beveiliging is tevreden over de geleverde 

systemen en de dienstverlening 

- 80% van de potentiële klanten van Slim Beveiliging kent de naam van het 

bedrijf en weet waar het bedrijf voor staat 

- 98% van de werknemers doet aan bijscholing 

- Bezetting van de medewerkers is minimaal 80% 

- 85% van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn in het werk 

- Per jaar minimaal 3 nieuwe of vernieuwende vindingen, vooral voor de 

zorgsector 

 

Organisatiestructuur 

De afgelopen twee jaren heeft het directieteam de onderneming geherstructureerd. 

Het hoofdkantoor van Slim Beveiliging is nog steeds gevestigd in Zwolle. In 

Winterswijk, Utrecht, Groningen en Leeuwarden zijn  servicepunten gevestigd. Deze 

servicepunten maken deel uit van Slim Beveiliging en worden niet beschouwd als 

zelfstandige divisies. Op het hoofdkantoor zijn naast het directieteam onder andere 

de volgende afdelingen aanwezig: 
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- Verkoop en commercie (10); 

- Planning (10); 

- Productontwikkeling, waaronder een tekenkamer  (12); 

- Inkoop (5); 

- Magazijn (5); 

- Uitvoering (140); 

- Personeelszaken (4); 

- Financiële administratie (8); 

- Automatisering (5). 

Het getal tussen haakjes geeft het aantal medewerkers aan. 

 

De bezetting op de servicepunten is beperkt en omvat naast een servicepuntleider 

een aantal monteurs die kennis en ervaring hebben op het gebied van onderhoud en 

het oplossen van storingen. Zij kunnen ook worden ingezet voor de projecten. 

 

Beschrijving van de bedrijfsprocessen  

Acquisitie 

Opdrachten voor de installatie van nieuwe systemen of voor service en onderhoud 

komen binnen via de afdeling Verkoop en commercie van Slim Beveiliging of via de 

regionale servicepunten. Slim Beveiliging heeft een website waarop de 

mogelijkheden van de producten worden uitgelegd. De medewerkers van de afdeling 

Verkoop en commercie hebben elk hun eigen technische specialisatie. Op basis van 

informatieaanvragen die rechtstreeks of via de vestigingen of via de website  

binnenkomen, bezoeken zij klanten in de regio. Daarnaast benaderen medewerkers 

van de afdeling Verkoop en commercie potentiële klanten met het aanbod om 

voorlichtingspresentaties te geven over de mogelijkheden van de systemen van Slim 

Beveiliging. Ook worden brochures rondgestuurd aan speciale doelgroepen waarin 

deze organisaties worden geattendeerd op de producten die Slim Beveiliging 

verkoopt. 

De verkopers sluiten na overleg met het directieteam contracten af met klanten 

waarin de te leveren systemen staan omschreven en waarin het onderhoud van de 

systemen is geregeld. Ook worden jaarcontracten afgesloten voor periodiek 

onderhoud aan bestaande systemen. De installaties worden over het algemeen 

verkocht tegen een vaste aanneemsom behalve wanneer het  lastig is om een 

passende voorcalculatie te maken vanwege technische onzekerheden. Dan worden 

de contracten op regiebasis afgesloten.  

Planning 

De afdeling Planning doet de voorcalculatie, de planning  en de voortgangscontrole 

voor de projecten. De planners wijzen per project een projectleider aan en zorgen 

voor een optimale samenstelling van ontwikkelaars en technici. Omdat een groot 

deel van de projecten uniek is wordt maatwerk geleverd door teams die steeds 
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wisselen van samenstelling. Het komt daarbij regelmatig voor dat er externe 

specialisten ingehuurd moeten worden. Deze werkvorm vereist een flexibele 

werkhouding van de medewerkers. Deze werkwijze geldt zowel voor  projecten voor 

klanten als voor interne ontwikkelprojecten. Na de ontwikkelingsfase wordt het 

projectteam vaak aangevuld met medewerkers die zorgdragen voor de installatie van 

de systemen bij de klant.  

Het managementteam is de opdrachtgever voor de interne ontwikkelprojecten die 

mede op initiatief van de medewerkers kunnen worden geïnitieerd. 

De afdeling Planning verzorgt ook de planning van de medewerkers die worden 

ingezet voor de service- en onderhoudswerkzaamheden. 

Productontwikkeling 

De afdeling Productontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van eigen 

vindingen en werkt tevens aan de ontwikkeling van de installaties waar de afdeling 

Verkoop en commercie een verkoopcontract voor heeft afgesloten. De medewerkers 

hebben elk hun eigen technische specialisatie die aansluit op de door Slim geleverde 

productgroepen. 

Inkoop 

De afdeling Inkoop bestelt de materialen die nodig zijn voor de projecten en het 

onderhoud bij gerenommeerde leveranciers over de gehele wereld. De projectleiders 

geven opdrachten aan de afdeling  Inkoop voor de producten die nodig zijn voor de 

uitvoering van hun projecten. De materialen die voor veel projecten worden gebruikt 

worden besteld als het minimumvoorraadniveau is bereikt. 

Magazijn 

Veel voorkomende materialen worden opgeslagen in het Magazijn.  

Uitvoering 

De afdeling Uitvoering bestaat uit vijf subafdelingen met medewerkers die 

specialistische kennis hebben op een bepaald gebied. Die kennis is nodig  voor het 

plaatsen en onderhouden van de installaties.  

De installaties dienen voor de oplevering te worden gekeurd door externe 

keuringsinstanties. Dit laatste in verband met verzekeringseisen. 

De projectleider evalueert de afgeronde projecten met de medewerkers en de 

klanten.  

De werkzaamheden die de medewerkers in het kader van onderhoudscontracten 
uitvoeren zijn het periodiek (jaarlijks) uitvoeren van onderhoud, het updaten van de 
systemen met de nieuwste ontwikkelingen en het verhelpen van storingen. 
 
Personeelszaken  

Jaarlijks worden persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s) overeengekomen tussen de 

afdelingshoofden en de medewerkers van de afdelingen. In de POP’s worden 
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afspraken gemaakt over de te volgen opleidingen, de activiteiten die de medewerker 

gaat uitvoeren en de verbeterpunten van de medewerker. Twee keer per jaar worden 

functioneringsgesprekken gehouden door de afdelingshoofden met de medewerkers. 

In deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van de evaluaties van de projecten door 

projectleiders en klanten. 

Automatisering 

Slim Beveiliging maakt sinds 2013 gebruik van een ERP-systeem. Het beheer van dit 

systeem gebeurt door de afdeling Automatisering. De urenverantwoordingen van de 

medewerkers kunnen  vanaf huis of vanaf de klanten met eigen lap-tops worden 

ingevoerd en via een netwerkkaart in het urenregistratiesysteem van Slim Beveiliging 

worden vastgelegd. 

 

- einde case - 
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Gevraagd: 

Vraag 1 

1a Typeer Slim Beveiliging BV volgens de betrouwbaarheidstypologie zoals de 

organisatie is beschreven onder het kopje ‘Huidige activiteiten in 2014’. 

Motiveer uw antwoord aan de hand van de belangrijkste steunpunten voor de 

volledigheid van de opbrengsten (ofwel aanknopingspunten). (4 punten) 

1b Typeer Slim Beveiliging volgens de relevantietypologie in de situatie aan het 

einde van 2012.  Geef een onderbouwing voor het door u gekozen type op 

basis van de individuele factoren uit het Tolmodel. (8 punten) 

1c Typeer Slim Beveiliging volgens de relevantietypologie in 2014. Geef een 

onderbouwing voor het door u gekozen type op basis van de individuele 

factoren uit het Tolmodel. (8 punten) 

 

Vraag 2 

Welke managementinformatie heeft het managementteam van Slim 

Beveiliging in 2014 nodig volgens het Tolmodel? Geef de rapportage set en 

besteed aandacht aan de vorm en inhoud die passen bij het in vraag 1c door u 

gekozen type. (20 punten) 

 

Vraag 3  

De heer van der Berg heeft in zijn opleiding tot bedrijfseconoom kennis 

gemaakt met de theorie rond beheersing van Robert Simons. Ga hierbij uit van 

de situatie dat het nieuwe directieteam, Slim, van der Berg en Vos, net is 

aangetreden.  (20 punten) 

3a Geef aan of u deze theorie bruikbaar acht voor Slim Beveiliging. 

3b Leg uit hoe de beheersing van de Slim Beveiliging effectief kan plaatsvinden 

door gebruik te gaan maken van de “Levers of control” van Simons.  
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Vraag 4 

Richt het COSO internal control - integrated framework in voor de uitvoering 

van de installatieopdrachten om de doelen klanttevredenheid en 

kostenbeheersing te realiseren. (20 punten) 

NB Volg in uw antwoord voor beide doelen apart de hierna gegeven 

opzet. 

Doel:  

Control environment 

Beloningsbeleid  

Opleiding en 

competenties van 

medewerkers 

 

Voorbeeldgedrag 

van de leiding 

 

Risk assessment 

Risico 1  

Risico 2  

Risico 3  

Control activities 

Top level reviews  

Direct functional 

or activity 

management 

 

Performance 

indicators 

 

Information & communication 

 

Monitoring 
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Vraag 5 

5a Slim Beveiliging heeft in 2013 een ERP systeem aangeschaft om in de 

informatiebehoefte te kunnen voorzien. Beschrijf vier technologische 

voordelen van een ERP systeem en hoe die kunnen leiden tot vier mogelijke 

bedrijfseconomische voordelen voor Slim Beveiliging. (10 punten) 

5b  Sven van der Berg weet dat hij het ERP pakket kan aanpassen door het 

instellen van parameters en eventueel uitbreiden van het ERP pakket met een 

extra module. Het standaard ERP pakket zal zijn afgestemd op de bestaande 

beroepspraktijk. Wanneer de processen van Slim BV afwijken van deze 

beroepspraktijk moeten:  

- de bedrijfsprocessen worden aangepast of  

- door programmeren (maatwerk) moeten de standaardmodules van het ERP 

pakket worden aangepast aan de bedrijfsprocessen van Slim BV. 

Gevraagd: 

I Geef twee voordelen van het aanpassen van de bedrijfsprocessen aan een 

standaard ERP pakket. (5 punten) 

II Geef een mogelijk voordeel en een nadeel van het aanpassen van de 

standaardmodule door programmeren (maatwerk). (5 punten) 

 

 


