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Clean Air 
 
Activiteiten van de organisatie 
Clean Air is een bedrijf dat zich toelegt op de handel in elektrische auto’s en het installeren 
van oplaadpunten door heel Europa. De directeur John van Dijk heeft de onderneming in 
2009 opgericht toen hij op een reis in de Verenigde Staten in aanraking kwam met het 
elektrische rijden. Van Dijk die van oorsprong een taxibedrijf runde zag hier wel brood in. Om 
de noodzakelijke knowhow te verkrijgen, heeft hij in de Verenigde Staten twee maanden 
gewerkt bij een vergelijkbaar bedrijf. Om het elektrische rijden te promoten heeft hij de 
afgelopen jaren flink de publiciteit gezocht. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf een 
behoorlijke groei doorgemaakt. Deze groei was mede mogelijk door de subsidies die hij van 
de locale overheid en Europese Unie wist te verkrijgen. 
 
Cultuur en managementstijl 
De organisatie staat bij klanten en leveranciers bekend als een degelijke no-nonsense 
organisatie. John van Dijk is een door de wol geverfde ondernemer die door zijn directe en 
enthousiaste manier van leiding geven goed in staat is om zijn medewerkers te motiveren. 
Hij gelooft sterk in directe lijnen en heeft een hekel aan bureaucratie. 
 
Strategie 
De missie van Clean Air laat zich het beste omschrijven als “elektrisch rijden heeft de 
toekomst”. Deze is echter nog niet formeel vastgelegd. De directeur is vastbesloten om 
Clean Air tot marktleider in Europa te maken en streeft naar een jaarlijkse stijging van de 
omzet met behoud van de winstgevendheid. 
 
Omvang en structuur van de organisatie 
Op dit moment heeft Clean Air 20 man personeel in dienst verdeeld over de volgende 
afdelingen: 

- Verkoop (4) 

- Planning (1) 

- Installatie (6) 

- Inkoop (4) 

- Magazijn (2) 

- Financiële administratie (3) 

John van Dijk gelooft sterk in de rol van ICT en heeft daarom het hele personeel voorzien 
van laptops en Iphone’s. Op dit moment is het hoofd administratie bezig om te verkennen 
welke mogelijkheden deze hardware voor de bestuurlijke informatieverzorging van Clean Air 
zou kunnen hebben. 
 
Beschrijving van de bedrijfsprocessen 
 
Verkoop 
Clean Air kan zes verschillende modellen leveren. Deze variëren van een elektrische 
sportauto die als imagebuilder beschouwd moet worden tot kleine vrachtauto’s die veel door 
gemeentes worden afgenomen.  
De afdeling Verkoop benadert met name fleet owners waarmee omvangrijke leasecontracten 
voor elektrische auto’s zijn afgesloten. Clean Air biedt deze fleet owners een full service 
contract dat voorziet in het ter beschikking stellen van auto’s als mede het onderhoud. Voor 
de financiering heeft Clean Air goede contacten met een bank die duurzame actviteiten wil 
stimuleren. Het onderhoud van de elektrische auto’s heeft Clean Air uitbesteed aan een 
groot garagebedrijf. 
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Planning van de installatie van oplaadpunten 
De afdeling Installatie verzorgt voor klanten de installatie van zaken als oplaadpunten die het 
elektrisch rijden mogelijk maken. De afdeling Installatie heeft alle benodigde vergunningen 
van het eletriciteitsnetwerkbedrijf verkregen om het installatiewerk te mogen verrichten. De 
planner verzorgt naast de planning ook de voorcalculatie. 
 
Installatie van de oplaadpunten 
Bij de installatie van oplaadpunten wordt vaak gewerkt met hoogspanning. Clean Air stelt  
zich tot doel het creëren van een veilige werkomgeving voor haar werknemers. Voor wat  
betreft het risico dat werknemers onder hoogspanning komen te staan is de ‘risk  
appetite’ van de leiding gemiddeld, de kans dat het voorkomt laag en mocht een werknemer  
toch onder hoogspanning komen te staan dan is de schadevergoeding die Clean Air moet  
betalen hoog. 
 
Inkoop 
De afdeling Inkoop verzorgt zowel de inkoop van de voor de installatie benodigde materialen 
als mede de nieuw te leveren auto’s en de vervangingsonderdelen. De auto’s worden van 
een tweetal fabrikanten betrokken. Clean Air is importeur voor de auto’s van deze 
fabrikanten. 
 
Magazijn en showroom 
In het gebouw bevindt zich tevens een magazijn en een kleine showroom. In het magazijn 
worden de meest voorkomende vervangingsonderdelen op voorraad gehouden. In de 
showroom bevinden zich exemplaren van de elektrische auto’s waarmee ook proefgereden 
kan worden. 
 
Financiële processen 
Onder leiding van het hoofd financiële administratie, die sinds de oprichting van de 
onderneming betrokken is, werken 2 administratieve medewerkers op de afdeling. Deze 
medewerkers zijn voornamelijk belast met het bijhouden van de debiteuren- en crediteuren- 
en de voorraadadministratie, alsmede de bewaking van de installatiekosten. Voorts wordt 
door deze afdeling de jaarrekening en de beperkte periodieke managementrapportages 
opgeleverd aan de directeur. 
Er wordt gebruik van een eenvoudig boekhoudprogramma. De salarisverwerking is 
uitbesteed. 
 
Gevraagd (Alle vragen hebben betrekking op de casus Clean Air): 
 
1 Wat is de relevantietypologie en wat is de betrouwbaarheidstypologie? Geef 

een onderbouwing voor uw keuzes. (10 punten)  

2 Welke managementinformatie is nodig voor het besturen en beheersen van de 
organisatie? Motiveer de keuze door  aandacht te besteden aan de vorm en 
inhoud die past bij genoemde toltype. (20 punten) 

 
Stel dat we inmiddels tien jaar verder zijn. Het elektrische rijden heeft een enorme vlucht 
genomen. Clean Air heeft  de eerste jaren sterk geprofiteerd van deze groei maar de laatste 
twee jaar lijkt het allemaal wat minder te gaan. Het personeelsbestand is verdrievoudigd 
maar John van Dijk heeft moeite met delegeren. Sommigen van de oude garde zeggen dat 
ze hem niet meer terug herkennen en stappen over naar de concurrentie. Het hoofd van de 
administratie die zich inmiddels controller noemt, denkt: “Ach ja de ratten verlaten het 
zinkende schip.” 
 
3 a. Wat is het relevantietype nu en wat zou een logische doorontwikkeling 

kunnen zijn? (5 punten) 
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b. Geef tevens kort aan wat de globale gevolgen voor de vorm en inhoud van de 
managementinformatie kunnen zijn. (5 punten) 

 
Eén van de verkopers is van mening dat behalve elektrisch rijden ook het rijden met 
oldtimers een gat in de markt is. Hij komt met het plan om deze te importeren uit Duitsland 
waar de milieueisen strenger zijn geworden en deze wagens nu uit het straatbeeld worden 
geweerd. 
 
4 a. Noem in het algemeen de levers of control van Simons en beschrijf kort de 

inhoud en onderlinge samenhang. (10 punten) 
 

b. Motiveer met behulp van de theorie van Simons waarom het invoeren van 
oldtimers waarschijnlijk geen goed idee zal zijn. (10 punten) 

 
5 Geef voor wat betreft ‘het onder hoogspanning installeren van oplaadpunten’ 

invulling aan de COSO ERMF onderdelen internal environment, objective 
setting, event identification, risk assessment en risk response. (20 punten) 

 
Clean Air overweegt om in samenwerking met de gemeente Amsterdam elektrische auto’s te 
gaan verhuren waarbij de gemeente een belangrijke bijdrage in de kosten zal geven. Clean 
Air wordt dan verantwoordelijk voor de technische uitvoering. Huurders ontvangen via Clean 
Air een pas waarmee zij zich kunnen inloggen bij de gereed staande elektrische auto. Door 
middel van datacommunicatie wordt het aantal gereden kilometers per huurder 
geregistreerd. Clean Air brengt vervolgens het aantal kilometers tegen een vast basis tarief 
in rekening bij de huurder en mag tevens eventuele negatieve exploitatieresultaten voor deze 
activiteit  in rekening brengen bij de Gemeente Amsterdam. Huurders kunnen zich via de 
website van Clean Air registreren en ontvangen na betaling een pas. Middels ideal kunnen 
zij hun tegoed opwaarderen. 
 
6 Geef aan welke application controls relevant zijn voor de applicatie waarmee de 

kilometers geregistreerd worden en de huuropbrengsten  worden verantwoord . 
Het gaat er daarbij vooral om dat je concrete toepassingen van de genoemde 
controls laat zien. (20 punten) 

 


