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Voorwoord 

VOORWOORD 

Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeerproject ter afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Dit project heb ik uitgevoerd bij TNT Post, afdeling ICT Mail AS 
Solutions in Den Haag, waar ik met veel enthousiasme acht maanden heb gewerkt aan een opdracht op het 
grensvlak van bedrijfskunde en IT. 

Ik kan met een goed gevoel terugkijken op deze periode, omdat ik de opdracht inhoudelijk erg interessant vond 
en omdat ik de sfeer bij AS Solutions als erg prettig heb ervaren. Het onderwerp enterprise architectuur spreekt 
me enorm aan en het was fijn het te kunnen toepassen op een actueel probleemgebied binnen TNT. Daamaast 
was het een leerzame periode, met name op het gebied van proces- en architectuurmodellering en IT, maar ook 
heb ik veel geleerd over het postbedrijf en algemene zaken, zoals projectmanagement, communicatie en 
bedrijfspolitiek. Ik wil clan ook Frank Knot bedanken voor het mogelijk maken van dit afstudeerproject, en 
tevens voor de begeleiding. 

Vanuit de universiteit wil ik Remco Dijkman en Hajo Reijers graag bedanken voor hun interesse, uitgebreide en 
frequente feedback en adviezen tijdens het project. 

Verder wil ik alle medewerkers van TNT die hebben bijgedragen aan dit project bedanken en speciaal Ronald 
Bax voor het doorspitten van mijn rapport en het optreden als vervangend begeleider. Daamaast richt ik een 
bedankje aan mijn moeder, Piet en Margriet voor de feedback op mijn rapport. Ten slotte wil ik mijn ouders 
bedanken voor alle support gedurende deze periode. 
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Abstract 

ABSTRACT 

This master thesis describes a project conducted for TNT Post. The project concerns the business-IT alignment 
of the processes 'workforce planning and recording' for the collection, sorting and delivery activities. The 
assignment of the project was to model the business processes and the enterprise architecture and to improve 
the business-IT alignment by developing an enterprise architecture redesign. To fulfil this, a method is 
developed for analysing the current business-IT alignment and the resulting misalignments were used to define 
the basic principles for redesign. The redesigned enterprise architecture is a solution for the discovered 
misalignments and helps increasing the process efficiency en reliability. 
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Samenvatting 

SAMENV ATTING 

Om te kunnen inspelen op de veranderende marktomstandigheden van de binnenlandse post wil TNT Post 
processen helder in kaart brengen en meer inzicht creeren in de samenhang tussen processen en de 
ondersteunende applicaties. In het kader van deze ontwikkelingen richt de opdracht zich op de processen 
'inzetplanning en inzetregistratie' bij de bedrijfsonderdelen 'Bezorging & Collectie' en 'Sortering'. Uit een 
orienterend onderzoek zijn knelpunten naar voren gekomen, die aangeven dat de IT ondersteuning niet 
optimaal aansluit op de processen. Dit heeft geleidt tot de volgende definitieve opdrachtformulering: 

1. Het modelleren van de processen van inzetplanning en -registratie bij Bezorging & Collectie en Sortering en de 
huidige enterprise architectuur, met de door JCT Mail gekozen modelleertaal ArchiMate. 

2. Het herontwerpen van de enterprise architectuur ten behoeve van een betere aansluiting van applicaties op de 
process en. 

De methodiek die voor dit project gebruikt is, bestaat uit een globale methode voor architectuurherontwerp, 
modelleertalen voor het in kaart brengen van de processen (BPMN) en de enterprise architectuur (ArchiMate) 
en een methode voor de analyse van de business-IT alignment. Dit laatste richt zich op de relaties tussen de 
businesslaag en de applicatielaag van een in ArchiMate gemodelleerde enterprise architectuur. Met deze 
methode worden aan de hand van verschillende viewpoints mogelijke misalignments ge'identificeerd en 
vervolgens geclassificeerd en bepaald of het we! of geen misalignment betreft. Er is sprake van een mogelijk 
misalignment wanneer er geen goede aansluiting is tussen dataobjecten en businessobjecten, tussen 
applicatieservices en processen, of tussen businessrollen en autorisatieprofielen. 

Deze methodiek is toegepast op de processen 'inzetplanning en - registratie' bij Bezorging & Collectie en 
Sortering. De verschillende viewpoints zijn in ArchiMate uitgewerkt voor de procesarchitectuur, 
organisatiestructuur, applicatiestructuur, informatiestructuur en de samenhang tussen deze domeinen. Met 
behulp van deze proces- en architectuurmodellen zijn er diverse misalignments ge'identificeerd. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

De basiswerktijdregeling wordt in vijf dataobjecten in drie verschillende applicaties vastgelegd, 
waardoor fouten en inconsistenties kunnen ontstaan. 
Diverse services van Harmony worden niet gebruikt, zoals 'opvragen roostervoorstel' en 
'dienstenrealisatie'. 
De service 'procesplanning' in IPR wordt niet volledig gebruikt: het koppelen van de inzetplanning aan 
de benodigde personele inzet gebeurt niet in IPR, maar in Excel. 

Op basis van de gevonden misalignments, de wensen en eisen van gebruikers en eigen inzichten zijn 
herontwerprichtlijnen opgesteld. Deze zijn vertaald naar de volgende uitgangspunten voor het herontwerp. De 
belangrijkste uitgangspunten zijn: 

Het 'cyclisch rooster' en 'diensten' verdwijnen en een rooster voor medewerkers wordt toegevoegd aan 
de basiswerktijdregeling. De registratie van de inzet gebeurt middels een 'leeg' rooster en met behulp 
van een 'overzicht op te brengen uren per AC code'. 
De functies van de applicaties RAO, Tandem en 'WAP naar Teams' worden ge"integreerd in een 
applicatie. 
Er komt een bron/applicatie voor volume-informatie, die automatisch gegevens ontvangt van alle 
applicaties met actuele volume-informatie. Deze applicatie berekent automatisch de prognose- basis- en 
realisatiecijfers voor vestigingen en verstuurt dit middels een automatische interface naar de 
planningsmodule. 
De planningsmodule berekent automatisch een inzetadvies, gespecificeerd naar AC-codes. 
Er komt een applicatie voor inzetplanning bij sortering, met de gewenste overzichten en betere 
integratie met omringende applicaties. 
De CAO-regels en AC-codes worden uit de procesondersteunende applicaties gehaald en vastgelegd in 
aparte applicaties. 
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Samenvatting 

Het herontwerp is uitgewerkt in overzichtsplaat 2 en in viewpoints voor detailweergaven van de subprocessen 
en applicaties. Daarnaast is de informatiestructuur van het herontwerp weergegeven in overzichtsplaat 3. 
Het implementatieplan beschrijft een voorstel voor een gefaseerde implementatie van de voorgestelde 
veranderingen in de applicatielaag. Deze gefaseerde implementatie bestaat uit de volgorde waarin de 
verschillende implementatieactiviteiten plaatsvinden en wanneer (deels) aangepaste applicaties in productie 
genomen kunnen worden. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan een integrale aanpak van het 
innovatieproject, waarbij onder andere menselijke aspecten, beheer, bedrijfsprocessen, en technische aspecten 
aan bod komen. 

Aan het eind van dit rapport zijn conclusies getrokken over dit project. Een van de conclusies is dat de 
ontwikkelde analysemethode op een structurele en uitputtende manier (mogelijke) misalignments tussen de 
business- en de applicatielaag identificeert, er van uitgaande dat ArchiMate compleet is en de gebruikte 
modellen correct zijn. Verder geeft het modelleren van de enterprise architectuur inzicht in de processen en de 
samenhang met de aangrenzende domeinen en daarmee ook inzicht in de impact van veranderingen op de 
diverse domeinen. De voordelen die te behalen zijn met het herontwerp zijn onder andere een hogere 
procesefficientie, een correctere registratie, een betrouwbaardere sturing op volumefluctuaties en een verhoogd 
gebruikersgemak van de IT ondersteuning. 

Tot slot zijn er enkele aanbevelingen gedaan over proces- en architectuurmodellering. Het is onder andere aan 
te bevelen een procesverantwoordelijke aan te stellen die de proces- en architectuurmodellen continu actueel 
houdt. Ook zijn er diverse praktische tips gegeven voor het gebruik van ArchiMate. 
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Lijst ajkortingen en terminologie 

LIJST AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE 

+/- uren 
AC 
AC-code 
Actiecode 
Actoren 
Allocatieplekken 
AO 
ArchiMate 
Area 
ARIS 
Artifacten 
ATW 
Basiswerktijdregeling 

Bdl 
Beheersconstructies 

Bestelloop 

Bezettingseisen 
BLS 

- het saldo gewerkte uren minus de uren volgens het rooster 
-ArbeidsCapaciteit 
- ACtiviteit-code 
- een code die de aard van een medewerkergebonden wijziging in de planning aangeeft 
- mensen die een processtap uitvoeren 
- de mogelijkheid om mensen aan ingeplande arbeidscapaciteit te alloceren 
-Anders Organiseren; reorganisatie bij TNT Post 
- een modelleertaal voor enterprise architectuur 
- een geografische organisatie-eenheid van TNT Post. Er zijn landelijk 6 area's. 
- Architecture of Integrated Information Systems; architectuurmodelleertaal 
- (in de BPMN-modelleertaal) informatieobjecten die gebruikt worden in een proces 
-ArbeidsTijdenWet 
- het geheel van vastgelegde werktijden, praktijktijden, het basis werkpakket, de basis 
volumecijfers, en AO-afspraken voor een team. 
- autorisatieprofiel voor een bedrijfsleider 
- manieren om in een procesmodel richting te geven aan een proces. Een voorbeeld van 
een beheersconstructie is een splitsing waarbij het proces opgesplitst wordt in meerdere 
parallelle stromen (EN- splitsing). 
- een verzameling afleveradressen die een postbode of -bezorger in een bezorgronde 
kan bedienen. 
- eisen ten aanzien van de uitvoering van een dienst 
- Bedrijfs Locatie Systeem; systeem voor het beheer van masterdata met betrekking tot 
rayons/area's, vestigingen, teams en de processen die op de locaties plaatsvinden 

BPMN - Business Process Modelling Notation; procesmodelleertaal 
Business-IT misalignment 

BPM 
CAO 
Compositieviewpoints 
Cyclisch rooster 

Cyclus 

Dienst 

Dienstregeling 
Emolumenten 

- een situatie waarin elementen in de viewpoints tussen de business- en applicatielaag 
niet goed op elkaar aansluiten en waarbij sprake kan zijn van negatieve consequenties 
- Business Process Management; het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen 
- collectieve arbeidsovereenkomst 
- viewpoints die de structuur van een type element beschrijven 
- het rooster waarin de koppeling wordt gelegd tussen werktijden, diensten en 
medewerkers, aan de hand van het roulatiepatroon. Het cyclisch rooster is geldig tot een 
nieuwe wijziging in de diensregeling doorgevoerd wordt. 
- een structuur bestaande uit minimaal twee elementen die middels twee paden 
verbonden zijn 
- een verzameling van een of meerdere activiteiten die op een dag aan een medewerker 
kan worden toegewezen. In de dienst zijn de begin- en eindtijden van de activiteiten 
vastgelegd. 
- het geheel van diensten, werkplekken en bezettingseisen, vastgelegd in Harmony 
- beloningen die bovenop het salaris van een medewerker worden uitbetaald en zijn 
afgeleid van de inzetregistratie. Deze beloningen bestaan onder andere uit een 
fietsvergoeding en de TOT (toeslag voor werken op ongebruikelijke tijdstippen). 

Enterprise architectuur - een samenhangend geheel van uitgangspunten, methoden en modellen die gebruikt 
worden in het ontwerp en de realisatie van de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, 
informatiesystemen en infrastructuur van een onderneming. 

EPC - Event-driven Process Chains; procesmodelleertaal 
E-sort - systeem dat het aanleveren van voorgesorteerde partijen ondersteunt en registreert 
Events - gebeurtenissen waarmee een proces begint of eindigt 
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Gateways 
Harmony 

HR&O 
IDEF 
Inpinnen 

IPR 

LG 
LP 
LVR 

Metamodel 
Misalignment 
MIS-SP 
MLT 
Multipliciteit 

OGS 
Oorzaakcode 

Org 
PALM 

PLAN 
Plr 
PRS 

PTL 
PZ 
RAO 

Rayon 

RB 
RGP 

Lijst ajkortingen en terminologie 

- zie beheersconstructies 
- het informatiesysteem voor de ondersteuning van de inzetplanning en - registratie bij 
Bezorging & Collectie 
- human resource & organisation 
- ICAM definition Languages; verzameling modelleertalen 
- middels een pas of pincode automatisch de aanvang- en vertrektijden van 
medewerkers registreren. 
- InzetPlanning en Registratie; het informatiesysteem voor de ondersteuning van de 
inzetplanning en - registratie bij Sortering 
- leidinggevende 
- leiding plus 
- Landelijke verkeersregistratie; informatiesysteem voor aangeleverde en verwerkte 
aantallen poststukken 
- een model <lat een model beschrijft 
- zie Business - IT misalignment 
- Management informatiesysteem Sortering Productie 
- middellange termijn 
- (in de UML modelleertaal) een indicatie van hoeveel objecten kunnen participeren in 
een relatie 
- Ongeadresseerd; informatiesysteem voor ongeadresseerde poststukken 
- een code die de aard van een niet-medewerkergebonden wijziging in de planning 
aangeeft 
- autorisatieprofiel voor een medewerker Organisatie 
- Personeel Analyse en Lonen Management; informatiesysteem voor financiele 
salarisgegevens 
- autorisatieprofiel voor een planner 
- planner 
- Planning en Realisatie Sortering; informatiesysteem voor de productieplanning bij 
So rte ring 
- autorisatieprofiel voor een productieteamleider 
- PersoneelsZaken 
- Rekenmodel Anders Organiseren; de applicatie voor het berekenen van een 
inzetadvies ter ondersteuning van de inzetplanning bij Bezorging & Collectie 
- een geografische organisatie-eenheid van het postbedrijf. De organisatie bestond uit 
26 rayons, maar inmiddels is dit veranderd in 6 area's. Rayons bestaan we! nog in 
Harmony, omdat deze verandering niet in het systeem gerealiseerd kon worden. 
- autorisatieprofiel voor een roosterbeheerder 
- Registratie Grote Partijen; informatiesysteem voor de registratie van reguliere grote 
partijen 

Roulatiepatroon - een in de tijd terugkerend patroon van diensten 
Samenhangviewpoints - viewpoints die de samenhang tussen verschillende elementen beschrijven 
Service - een functionaliteit die aangeboden wordt aan en van waarde is voor de omgeving. 
SOA - Service Oriented Architecture; een (software) architectuurconcept <lat het gebruik van 

SMK 
SPIN 

Sterktesta ten 

STSTDB 
STST Mut 

services definieert voor de IT-ondersteuning aan softwaregebruikers. 
- sorteermachine klein; posttype ter grootte van maximaal AS formaat 
- Systeem Personeels InformatieSysteem; bevat medewerkergegevens, ziekteregistratie 
en emolumenteninformatie 
- overzicht met informatie over de uren ingezette arbeidscapaciteit, waarvoor deze 
aangewend was en hoe deze was samengesteld. 
- SterkteStaten DataBase; het informatiesysteem voor stst informatie 
- Sterktestaten Muteren; applicatie om sterktestaten in te voeren in de STST DB 
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SVP 
Swim lanes 
TC 
TL 
TNT 
Triggeren 
UML 
UZB 

Viewpoints 

VMG 
VP 
WAP 

WTR 

Lijst afkortingen en terminologie 

- samenvoegpost 
- horizontale of verticale banen in een procesmodel die actoren representeren 
- autorisatieprofiel voor een teamcoach 
- autorisatieprofiel voor teamleden 
-Thomas Nationwide Transport 
- het doen starten van een proces(stap) 
- Unified Modelling Language; verzameling modelleertalen 
- uitzendbureau 
- specificatie voor het weergeven van een systeem gezien vanuit een bepaald 

perspectief 
- autorisatieprofiel voor een vestigingsmanager 
- autorisatieprofiel voor een volumeplanner 
- Werk Aanbod Prognose; een applicatie voor het raadplegen van volumecijfers voor 
vestigingen 
- werktijdregeling 
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Rapportstructuur 

RAPPORTSTRUCTUUR 

Dit rapport beschrijft de afstudeeropdracht, de ontwikkelde methodiek en de toepassing ervan bij TNT Post. De 
rapportstructuur is in grate lijnen als volgt: 

Hoofdstuk 1 leidt het rapport in met een korte bedrijfsbeschrijving van TNT Post. Dit bestaat uit een beknopte 
geschiedenis van het bedrijf, in hoofdlijnen het productieproces en de recente marktontwikkelingen. Hoofdstuk 
2 gaat verder in op de context en de aanleiding van de opdracht. Hierin komen knelpunten uit een orienterend 
onderzoek aan bod en de definitieve opdrachtformulering. 

In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte methodiek uitgelegd. Deze bestaat uit een globale methode voor 
architectuurherontwerp, de technieken voor proces- en architectuurmodellering en een methode voor analyse 
van de business-IT alignment. 

In hoofdstuk 4 warden de architectuurmodellen van de casestudie bij TNT Post behandeld, die zijn gemaakt 
aan de hand van de ontwikkelde analysemethode. In dit hoofdstuk komt een selectie van alle gemaakte 
modellen aan bod, waarbij verwezen wordt naar de bijlagen voor een totaaloverzicht. Hoofdstuk 5 bevat de 
uiteindelijke resultaten van de analyse, bestaande uit een verzameling misalignments tussen het business- en IT 
domein die zijn ontdekt in de architectuurmodellen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de richtlijnen en requirements voor het herontwerp, die voortvloeien uit de resultaten 
van de analyse, de gesprekken met stakeholders en eigen inzichten. Deze richtlijnen en requirements zijn 
vertaald naar uitgangspunten voor het herontwerp. Op basis van deze uitgangspunten warden in hoofdstuk 7 
vervolgens de herontwerpmodellen opgesteld en uitgelegd. 

In hoofdstuk 8 is een implementatieplan voor het herontwerp uiteengezet. Dit bestaat uit een voorstel voor een 
gefaseerde implementatie en een integrale aanpak voor het implementatieproject. Ten slotte warden in 
hoofdstuk 9 de conclusies van dit rapport samengevat en aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk I TNT Post 

1. TNT POST 

TNT N.V. bestaat uit twee divisies: Express en Mail, de derde divisie - Logistics - is in 2006 verkocht. Een 
onderdeel van TNT Mail is het Nederlandse postbedrijf TNT Post, voor velen bekend als TPG Post. TNT Post 
biedt collectie-, sorterings-, transport- en afleveringsdiensten aan op het gebied van binnenlandse post. 
Hieronder vallen onder meer het bezorgen van brieven, drukwerk en pakketten en distributiediensten voor 
geadresseerde 'direct-mail' en ongeadresseerde post. TNT Post heeft landelijk circa 60.000 werknemers in 
dienst. 

1.1 Geschiedenis 

Het bedrijf is ontstaan in 1799, wanneer de lokale posterijen omgevormd worden tot een nationale 
onderneming: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) . Dit staatsbedrijf wordt in 1989 
geprivatiseerd en omgedoopt tot Koninklijke PTT Nederland (KPN), met de werkmaatschappijen Post 
(werknaam PTT) en Telecom. KPN neemt in 1996 het Australische transportbedrijf Thomas Nationwide 
Transport (TNT) over en voegt dit toe aan de werkmaatschappij Post. Twee jaar later splitsten de twee 
werkmaatschappijen in de TNT Post Groep (TPG) en KPN Telecom. De werknaam PTT verandert in 2002 naar 
TPG Post, omdat de historische associaties met PTT niet meer passen bij het moderne postbedrijf. In oktober 
2006 is het veranderd in TNT Post, om vanuit een, internationaal bekend merk te kunnen opereren. 

1.2 Primair proces 

Het primaire productieproces van TNT Post bestaat achtereenvolgens uit de volgende activiteiten: collectie van 
post bij zakelijke klanten en brievenbussen, transport van de bestellocaties of vestigingen naar het 
sorteercentrum, eerste sortering, transport, tweede sortering, transport naar vestigingen, voorbereiding en 
bezorging. In de eerste sortering wordt de post gesorteerd op area's, in de tweede sortering op vestiging en 
bestelloop . De voorbereiding op de vestigingen bestaat uit activiteiten als het op volgorde zetten van de loop en 
het tussenvoegen van ongeadresseerde post. In figuur 1 is het productieproces in beeld gebracht. 

~ 
Bezorging & Collectie 

~ J------
-------- - Transport ---, 

I 
I 
I 
I 

1 e Sortering 2e Sortering 

figuur 1 Primaire productieproces TNT Post 

1.3 Marktontwikkeling 

Voorbereiding 

Van alle post die TNT Post bezorgt, is 94% van zakelijke klanten, 6% is particuliere post. Jaarlijks daalt de 
hoeveelheid post met gemiddeld 3 a 4%. Deze daling wordt veroorzaakt door het toenemende gebruik van 
internet, e-mail, de verzending van elektronische rekeningen, de verminderde frequentie van bankafschriften, 
en een sterk groeiende concurrentie. Dit laatste wordt veroorzaakt door de internationalisering en liberalisering 
van de postsector. Huidige concurrenten in Nederland zijn Sandd en SelektMail. De groeistrategie van TNT 
Post is gericht op alternatieve producten en diensten, zoals data- en documentmanagement en het beheer van 
informatiestromen, en daarnaast op verdere uitbreiding van internationale acti viteiten. 
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Hoofdstuk 2 Opdracht en aan/eiding 

2. 0PDRACHT EN AANLEIDING 

2.1 Achtergrond 

Door de veranderende marktomstandigheden van het postbedrijf bereidt TNT Post zich voor op afnemende 
postvolumes en meer concurrentie op de Nederlandse rnarkt. De bedrijfsprocessen moeten efficienter ingericht 
worden, er moet klantgerichter gewerkt worden en er moet snel ingespeeld kunnen worden op de 
veranderingen in de markt. Een strategische keuze van TNT Post om dit te realiseren is het invoeren van 
Business Process Management (BPM) en Service Oriented Architecture (SOA). TNT Post wil door het gehele bedrijf 
heen processen helder in kaart krijgen, deze efficienter inrichten en een beter inzicht krijgen in de samenhang 
tussen de processen en de applicatiearchitectuur. Bij de businessunit Productie zijn de primaire 
productieprocessen al grotendeels in kaart gebracht, maar de ondersteunende processen nog niet. 

Focus en stakeholders 
De focus van de opdracht ligt op de processen van inzetplanning en inzetregistratie bij Bezorging & Collectie en 
bij Sortering. Deze processen bevatten de reeks activiteiten van het bepalen van de benodigde arbeidscapaciteit 
tot het verzenden van de informatie over de geregistreerde inzet. Het proces inzetplanning vindt plaats op 
lange termijn, week- en dagbasis. De stakeholders van deze processen zijn: de proceseigenaar, een 
informatiemanager Productie, de functioneel beheerders van de applicaties IPR, Harmony, WAP en RAO, 

roosterbeheerders, de afdeling Organisatie, vestigingsmanagers, teamcoaches, personeelsplanners en 
productieplanners. 

2.2 IT ondersteuning 

De inzetplanning en -registratie wordt ondersteund door diverse applicaties. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste applicaties voor de ondersteuning van de inzetplanning en -registratie kort beschreven. Voor 
Bezorging & Collectie zijn dit de applicaties Harmony, Rekenmodel Anders Organiseren (RAO) en Werk 
Aanbod Prognose (WAP). Voor Sortering is dit de applicatie InzetPlanning en Registratie (IPR). 

Harmony is de applicatie die het proces van inzetplanning en -registratie bij Bezorging & Collectie ondersteunt. 
De applicatie maakt het rnogelijk de inzet te plannen door medewerkers te koppelen aan diensten, activiteiten 
en werkplekken middels een rooster. Ook biedt de applicatie de mogelijkheid door middel van bezettingseisen 
een planningsvoorstel te genereren. Verder is het mogelijk de gewerkte inzet te registreren. De applicatie zet de 
registratie gegevens om in sterktes taten (voor managementdoeleinden) en - aan de hand van de CAO 
regelgeving- emolumenten (voor salarisuitbetaling). 

Harmony is in 2005 gefaseerd op alle rayons ingevoerd . Het systeem is een standaard pakket van Ortec1 en 
wordt veel gebruikt in de ziekenhuiswereld waarbij mensen met diverse competenties in verschillende dag- en 
nachtdiensten ingepland moeten worden. Voor TNT Post is aan Harmony veel maatwerk verricht. De 
dienstregeling is hierin verwerkt en de mogelijkheid van het opknippen van activiteiten en diensten is er 
ingebouwd. Verder is er veel maatwerk verricht voor de diverse interfaces met andere systemen, waaronder 
SPIN (Systeem PersoneelsINformatie) en STST DB (STerkteSTaten DataBase). 

Het Rekenmodel Anders Organiseren (RAO) is ontwikkeld ten behoeve van het reorganisatieproject Anders 
Organiseren (AO). Dit project heeft als doel het verhogen van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 
vestigingsmedewerkers, het verbeteren van de werksfeer op vestigingen en het vergroten van de flexibiliteit 
van teams ten aanzien van veranderingen en fluctuaties in het postvolume. Voor een groot dee! bestaat deze 
reorganisatie uit een cultuurverandering; van een cultuur van de individuele postbode met een strakke 
dienstregeling, naar een flexibel en efficient teamproces. In het kader van het flexibel inspelen op fluctuaties in 
de postvolumes, is het RAO als hulpmiddel ontwikkeld om de inzet beter te sturen. Het RAO rekent de 

1 www.ortec.nl 
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Hoofdstuk 2 Opdracht en aanleiding 

wekelijkse prognoses van postvolumes om naar een inzetadvies in uren inzet per <lag, gebaseerd op de 
arbeidscapaciteit en de gemiddelde werktijden per werkzaamheid, die door de medewerkers zelf bepaald zijn. 

Deze reorganisatie wordt geleidelijk ingevoerd en vestigingen bevinden zich in verschillende fasen van 
volwassenheid in het zelfsturend vermogen van teams. Er zijn pilot-vestigingen die inmiddels ruim drie jaar 
volgens AO werken en het doe) is om in 2007 AO op alle vestigingen ge"implementeerd te hebben. 

Het WAP (Werk Aanbod Prognose) is een van de modules van de webapplicatie ControlRoom, die informatie 
verschaft over postvolumes per vestiging. Deze informatie bestaat onder andere uit een prognose, een realisatie 
en een basis. De realisatie bestaat uit postvolumes die op de sorteercentra zijn verwerkt. De basis bestaat uit een 
gemiddelde voor die periode. 

Voor Sortering wordt de inzetplanning en -registratie voornamelijk ondersteund door de applicatie IPR (Inzet 
Planning en Registratie). Deze applicatie ondersteunt en registreert de geplande inzet van personeel op de 
sorteercentra. In IPR warden de vaste roosters van medewerkers bijgehouden, waarbij op basis van contracten 
en vaardigheden mensen aan processen warden gekoppeld. Het systeem biedt de mogelijkheid een inzetsaldo 
te genereren aan de hand van de benodigde uren inzet. Dit laatste is afkomstig van het systeem voor 
productieplanning: PRS (Planning en Realisatie Sortering). De inzetregistratie gebeurt middels elektronisch 
' inpinnen', dat in IPR wordt geregistreerd. Uitzendbureaus hebben ook toegang tot IPR, om de uitvraag bij te 
houden en de uitzendkrachten er aan te koppelen. 

2.3 Knelpunten IT ondersteuning 

Na het orienterend onderzoek is, op basis van interviews en gesprekken met de stakeholders, een verzameling 
knelpunten ge"identificeerd in de IT ondersteuning van de desbetreffende processen. Deze knelpunten zijn 
hieronder per applicatie benoemd en uitgelegd. 

Knelpunten met betrekking tot Harmony: 
Registratie arbeidsintensief 
De registratie van de inzet wordt door teamcoaches als heel bewerkelijk en arbeidsintensief ervaren. 
Wanneer de werkelijke inzet afwijkt van het cyclisch rooster, moeten individuele diensten en activiteiten 
in het rooster aangepast warden. Dit laatste is erg bewerkelijk, wat het registreren bij veel afwijkingen 
arbeidsintensief maakt. Het gevolg is dat er niet altijd correct geregistreerd wordt, waardoor 
beslissingen op basis van onjuiste informatie genomen kunnen warden. Ook wordt het registreren van 
in- en uitgeleende medewerkers als bewerkelijk ervaren. 
Traagheid 
Het systeem is traag in het opstarten en het verwerken van de dagelijkse handelingen. Een oorzaak 
hiervan is <lat het systeem technisch niet geschikt is voor de schaalgrootte waarin het wordt gebruikt 
(landelijk 2500 gebruikers en 50.000 geregistreerde medewerkers). Dit draagt ook bij aan de 
arbeidsintensiviteit van het registreren. 
Geen voordelen pakket of maatwerk 
Het systeem is een standaardpakket, maar is op grote schaal aangepast aan de specifieke wensen van de 
gebruiker. Hierdoor zijn de voordelen van een standaard pakket - out-of-the-box installatie en 
beproefde functionaliteit - verdwenen. Het voordeel van maatwerk, een perfecte aansluiting op de 
specifieke situatie, is echter ook niet van toepassing. 
Printversie planning onduidelijk 
Teamcoaches en medewerkers ervaren de printversie van de wekelijkse planning, het gepubliceerde 
rooster, als onduidelijk en onoverzichtelijk. 

Knelpunten met betrekking tot WAP: 
Prognosecijfers onbetrouwbaar 
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Hoofdstuk 2 Opdracht en aan/eiding 

Op de vestigingen wordt ervaren dat de weekcijfers van de volumeprognoses relatief betrouwbaar zijn, 
maar de prognoses op dagniveau niet. De dag waarop een grate partij op de vestiging aangeleverd 
wordt is onduidelijk en als de prognose te veel afwijkt kan hier op de dag zelf moeilijk op ingespeeld 
word en. 
Realisatiecijfers onvolledig 
De cijfers over werkelijke postvolumes die aan het begin van de dag bekend zijn, zijn niet volledig. E
sort partijen zijn niet in deze cijfers opgenomen en de beschikbare informatie over E-sort partijen is niet 
volledig en is voor de teamcoach tijdrovend om op te halen. Dit bemoeilijkt het dagelijks sturen op 
afwijkingen in de prognoses. 

Knelpunten met betrekking tot IPR: 
Inzetplanning in Excel 
De inzetplanningen warden niet in IPR maar in een Excel bestand gemaakt. Na afloop wordt de 
opgestelde planning in IPR ingevoerd. 
Geen overzicht meerdere teams 
Het is niet mogelijk om in IPR een overzicht te maken of te bekijken waarin de planning voor meerdere 
teams naast elkaar te zien zijn. 
Ontbreken interfaces 
IPR mist een automatische interface met PRS, waarmee de benodigde arbeidscapaciteit in IPR kan 
warden getoond. Daarnaast mist IPR een automatische interface met SPIN, waarmee 
medewerkergegevens overgezet kunnen warden naar IPR. 

2.4 Afbakening en opdrachtformulering 

Uit de bovengenoemde knelpunten blijkt dat de IT ondersteuning niet optimaal aansluit op de processen. Om 
een goed inzicht te krijgen in de· processen, de IT architectuur en de onderlinge samenhang, wordt de huidige 
enterprise architectuur gemodelleerd. Om de knelpunten aan te pakken en de IT ondersteuning beter te laten 
aansluiten op de processen, wordt een herontwerp gemaakt voor de enterprise architectuur. Het herontwerp is 
gebaseerd op de inzichten die verkregen warden door het modelleren van de huidige enterprise architectuur en 
op de richtlijnen en requirements van TNT Post. 

Lankhorst et al. [19] definieren enterprise architectuur als: 
Enterprise architectuur - een samenhangend geheel van uitgangspunten, methoden en modellen die gebruikt 
warden in het ontwerp en de realisatie van de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en 
infrastructuur van een onderneming. 

De architectuurdomeinen waarop dit project zich richt zijn: de procesarchitectuur, de organisatiestructuur, de 
informatiestructuur en de applicatiestructuur. De technische infrastructuur van de IT ondersteuning blijft 
buiten beschouwing. 

Op basis hiervan is de opdracht geformuleerd als: 
1. Het modelleren van de processen van inzetplanning en -registratie bij Bezorging & Collectie en 

Sortering en de huidige enterprise architectuur in de bovengenoemde domeinen, met de door JCT 
Mail gekozen modelleertaal ArchiMate. 

2. Het herontwerpen van de enterprise architectuur ten behoeve van een betere aansluiting van 
applicaties op de processen. 
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3. METHODIEK 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek voor dit project uiteengezet. Dit bestaat uit een globale methode of 
raamwerk voor architectuurherontwerp, de gebruikte modelleertalen en een methode voor de analyse van de 
business - IT alignment. De globale methode voor architectuur herontwerp bestaat uit de volgende fasen: 
voorfase, procesmodellering, architectuurmodellering, analyse business - IT alignment, architectuur 
herontwerp en implementatieplan. In figuur 2 zijn de projectfasen gevisualiseerd. In de voorfase warden de 
drijfveren en het domein van het project bepaald, die van invloed zijn op alle volgende fasen. In 
' procesmodellering' warden de processen in kaart gebracht, die gebruikt warden in 'architectuurmodellering'. 
'Analyse business - IT' gebeurt aan de hand van de resultaten uit 'architectuurmodellering'. Deze drie fasen 
volgen elkaar op in diverse iteratieslagen. De resultaten uit de analysefase warden gebruikt voor het 
' architectuurherontwerp', waarop de fase 'implementatieplan' volgt. 

Voorfase 

Archltectuur 
herontwerp 

figuur 2 Projectfasen 

De globale methode voor architectuurherontwerp is gebaseerd op het onderzoek van de Bijzondere Opdracht 
[29] naar de geschiktheid van bestaande ontwerpmethoden voor bedrijfsprocessen en architectuur. Dit 
onderzoek heeft geleid tot een nieuwe ontwerpmethode, waarin de IPSO methode (Interactieve, 
procesgeorienteerde systeem ontwikkeling) [1], de TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [27] en 
de Enterprise Architecture Modelling Process [19] zijn gecombineerd. Deze nieuwe methode richt zich op het 
ontwerpen van een procesgeorienteerde enterprise architectuur, waarbij oak aandacht besteed is aan het 
herontwerpen van processen. Dit laatste is voor dit project niet van toepassing en is hier weggelaten. Daarnaast 
is deze methode hier uitgebreid met een methode voor het analyseren van de business - IT alignment van de 
huidige architectuur, die als basis dient voor het architectuurherontwerp. 

3.1 Voorfase 

De voorfase bestaat uit het identificeren van de drijfveren en het domein van het project. Onder drijfveren 
vallen de volgende zaken: bedrijfsdoelen, het doe! en de uitgangspunten van het project, wie de stakeholders 
zijn en wat hun belang is, en wat de problemen (en oorzaken) zijn die in het project aangepakt warden. Onder 
het domein vallen de volgende zaken: de scope van het project (welke bedrijfsonderdelen en aspecten) en de 
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architectuurdomeinen. Binnen de voorfase valt ook het bepalen van de aanpak en het opstellen van een 
planning voor het project. 

3.2 Procesmodellering 

Bij procesmodellering wordt achtereenvolgens de bestaande procesinformatie gevalideerd en op een geschikt 
abstractieniveau gebruikt, aanvullende informatie verkregen, procesmodellen gecreeerd en gevisualiseerd voor 
verificatie en presentatie. 

Procesmodelleertaal BPMN 
In <lit project is gekozen voor de procesmodelleertaal Business Process Modelling Notation (BPMN) [21]. Deze 
modelleertaal is een open standaard, ontwikkeld door het Business Process Management Initiative in 2003 en 
gebaseerd op onder andere notaties als UML activity diagrams, IDEF, en EPC's. Met de BPMN is het mogelijk 
om gebeurtenissen, activiteiten, actoren en informatieobjecten te modelleren en om complexe 
beheersconstructies te gebruiken. BPMN is relatief gemakkelijk om te begrijpen, wat het geschikt maakt voor 
communicatie met stakeholders. 

De basiselementen van de BPMN zijn weergegeven in bijlage 1. Actoren worden gemodelleerd in de vorm 
van swimlanes, waarbinnen de activiteiten weergegeven zijn bij welke de actoren betrokken zijn. 
Informatieobjecten zijn gemodelleerd in de vorm van artifacten, die geassocieerd zijn met de activiteit waarin ze 
gebruikt worden. De processen starten of eindigen met events, of gebeurtenissen en worden gecontroleerd door 
middel van beheersconstructies of gateways, zoals splitsingen en samenvoegingen van stromen. Voor dit project 
zijn voornamelijk de basiselementen gebruikt en enkele eigen notaties toegevoegd. De toegevoegde notaties 
zijn: 

• Alternatieve activiteit: .,,..-----, 
I I 

: Activiteit : 

I I , _____ ,.,,. 

• Samenwerking: 

De alternatieve activiteit is hier toegevoegd, omdat in <lit project processen worden beschreven die op diverse 
locaties plaatsvinden. Het proces verloopt niet op iedere locatie exact hetzelfde, zo zijn er bijvoorbeeld 
activiteiten die op verschillende locaties door verschillende rollen of actoren worden uitgevoerd. In <lat geval 
wordt een alternatieve activiteit door de alternatieve rol uitgevoerd. 

De samenwerking is hier toegevoegd, omdat het in BPMN niet mogelijk was een activiteit door meerdere 
actoren uit te laten voeren. De activiteiten binnen de stippellijn bevinden zich dan binnen twee verschillende 
swimlanes. In figuur 3 is een voorbeeld procesmodel in BPMN weergegeven. Het begint met het event 'start', 
vervolgens vindt 'subproces' plaats, gevolgd door activiteit 1, beiden uitgevoerd door rol 1. Na activiteit 1 vindt 
activiteit 2 plaats, maar dit kan zowel door rol 1, als door rol 2 uitgevoerd worden. Dit is aangegeven door 
middel van 'alternatieve activiteit 2'. Hierna volgt activiteit 'samenwerking', uitgevoerd door beide rollen. Het 
proces eindigt met event 'end'. 
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De architectuurmodellering bestaat uit het verzamelen van informatie over de huidige architectuur, het creeren 
van de architectuurmodellen en het visualiseren ervan voor verificatie en presentatie. 

Voor het creeren van de architectuurmodellen is een geschikte modelleertechniek nodig. Uit onderzoek van 
de Bijzondere Opdracht [29] is gebleken dat de modelleertaal ArchiMate het meest geschikt is voor het 
modelleren van een procesgeorienteerde enterprise architectuur. ArchiMate is hierin vergeleken met andere 
modelleertechnieken voor systeem- of enterprise architectuur, zoals IDEF, ARIS en UML. Het voordeel van 
ArchiMate ten opzichte van de andere technieken is in de eerste plaats de mogelijkheid tot het modelleren van 
actoren, organisatiestructuur, processen, informatiestructuur, en het gedrag en samenhang van ondersteunende 
systemen. Daarnaast is het mogelijk de relatie te modelleren tussen de processen en de systeemarchitectuur. 
Hieronder is de opzet en het gebruik van ArchiMate uitgelegd. 

Architectuunnodelleertaal ArchiMate 
De ArchiMate modelleertaal [19] is ontwikkeld om de samenhang tussen domeinen in een enterprise 
architectuur te kunnen modelleren. ArchiMate is geen vervanging van bestaande modelleertalen, maar een 
aanvulling waarmee relaties gelegd kunnen worden tussen verschillende domeinen. Vee! bestaande 
modelleertalen zijn domein-specifiek en ontwikkeld om specifieke aspecten van een enterprise te modelleren. 
Met ArchiMate is het mogelijk deze domein-specifieke modelleertalen te 'vertalen' naar een taal voor alle 
domeinen, om daarmee relaties tussen de domeinen te kunnen leggen. Hierbij kan we! domeinspecifieke 
detailinformatie verloren gaan, omdat ArchiMate dit niet ondersteunt. Zo gaat de multipliciteit van 
informatiestructuren en de beheersconstructies in procesmodellen verloren wanneer een UML klassendiagram en 
een BPMN model worden 'vertaald' [20] naar ArchiMate-elementen. 

ArchiMate beschouwt de enterprise in drie lagen: de businesslaag, de applicatielaag en de infrastructuurlaag. 
De businesslaag bevat elementen die de fysieke, operationele en organisatorische aspecten van een bedrijf 
beschrijven, zoals mensen, bedrijfsprocessen, organisatorische eenheden en producten. De applicatielaag bevat 
IT-elementen die direct aan de businesslaag grenzen, zoals informatiesystemen, applicaties, data en user 
interfaces. De infrastructuurlaag bevat de fysieke en digitale ICT die niet direct grenst aan de businesslaag, 
zoals middleware, operating systems, hardware en netwerken. 

Naast deze drie-lagenstructuur beschouwt ArchiMate diverse viewpoints, die binnen een laag en over lagen 
heen kunnen bestaan. Lankhorst et al. {19, p. 170-173] hebben de meest bruikbare viewpoints geselecteerd in de 
vorm van een verzameling basis viewpoints. Een basis viewpoint is de selectie van een relevante 
deelverzameling van de ArchiMate elementen en een representatie van een dee! van de architectuur die met 
deze elementen wordt uitgedrukt. In paragraaf 3.4 wordt dieper ingegaan op de viewpoints die voor dit project 
geselecteerd zijn. 

ArchiMate gebruikt in de modelleertaal het concept service, om relaties tussen verschillende domeinen en 
lagen te beschrijven. Er worden drie typen services gedefinieerd: de businessservice, de applicatieservice en de 
infrastructuurservice. De businessservice is een dienst die wordt gerealiseerd door een bedrijfsproces en heeft 
een bepaalde waarde voor een klant of een andere entiteit binnen de organisatie. Een applicatieservice is een 
functionaliteit die wordt gerealiseerd door een applicatie en gebruikt in een bedrijfsproces, of door een andere 
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applicatie in de applicatielaag. Een infrastructuurservice wordt gerealiseerd door een hardware- of 
softwarecomponent in de infrastructuurlaag en gebruikt door een applicatie. 

Metamodel ArchiMate 
In bijlage 2 is het metamodel weergegeven, zoals beschreven door Lankhorst et al. [19]. Voor dit project is op 
basis hiervan een eigen metamodel opgesteld, waarbij concepten zijn aangepast of weggelaten. In figuur 4 is het 
metamodel weergegeven met de ArchiMate concepten die in dit project gebruikt warden en de onderlinge 
relaties. 

Er zijn diverse concepten weggelaten, omdat we deze concepten niet relevant achten voor het modelleren van 
de enterprise architectuur van het inzetplanning-domein van TNT Post, of voor de analyse naar de alignment 
tussen de businesslaag en de applicatielaag. De weggelaten concepten zijn: representation, contract, business 
interface, business collaboration, business actor, application collaboration, artifact, infrastructure interface, en 
communication path. 

Daarnaast zijn er enkele aanpassingen verricht op concepten en relaties. Ten eerste is er een associatie 
aangebracht tussen de concepten 'waarde' en 'afdeling', omdat in de te beschouwen situatie bij TNT de 
producten van de processen waarde hebben voor afdelingen binnen de organisatie. 

Verder is de relatie tussen businessobjecten en dataobjecten volgens ons geen realisatierelatie, maar een 
representatie. De reden hiervoor is <lat bij een realisatierelatie geldt <lat wanneer het realiserende object ophoudt 
te bestaan, het gerealiseerde object geen reden meer heeft te bestaan [5]. Dit is niet het geval bij de relatie tussen 
een businessobject en een dataobject. Wij beschouwen daarom het dataobject als een digitale representatie van 
het businessobject. 

Ten slotte wordt in het metamodel in bijlage 2 de 'access' -relatie weergegeven zonder pijlkop. In de gebruikte 
voorbeelden worden de pijlen inconsistent weergegeven (verschillende kanten op, of zelfs twee pijlkoppen). De 
pijlen zouden een kant op gemodelleerd kunnen worden, namelijk in de richting van de access-relatie. Een 
andere mogelijkheid zou zijn om een extra betekenis toe te kennen aan de richting van de pijl, namelijk de 
manier waarop het object gebruikt wordt. Zo kan een pijl naar een object toe 'muteren' betekenen, en een pijl 
van een object af 'raadplegen'. Omdat de manier waarop het object gebruikt wordt in dit project niet relevant is, 
is hier gekozen voor een pijlrichting; naar het business- of dataobject toe. Strikt genomen heeft een dataobject 
geen 'toegang' (access) tot applicaties of services. 

In het metamodel in figuur 4 is de genoemde drie-lagenstructuur te herkennen. De businesslaag bestaat uit 
bedrijfsprocessen, die getriggerd worden door, en resulteren in events, toegang hebben (access) tot 
businessobjecten en businessservices realiseren. Aan de processen zijn businessrollen toegekend (assign), <lit 
geeft de relatie aan tussen mensen in een bepaalde rol en de processen waarbij ze betrokken zijn. De 
businessservices zijn onderdeel van de producten van het bedrijfsproces, die een bepaalde waarde hebben voor 
een afdeling in het bedrijf. Het begrip afdeling moet hier ruim genomen worden; in de te beschouwen situatie 
zijn de bedrijfsprocessen geen primaire productieprocessen, maar ondersteunende processen waar andere 
bedrijfsonderdelen, afdelingen of groepen medewerkers baat bij hebben. Bedrijfsprocessen kunnen oak 
onderling gebruik maken van businessservices. 

De applicatielaag bestaat uit applicatiecomponenten (<lit kunnen oak op zichzelf staande applicaties zijn), met 
daarbinnen applicatiefuncties. De applicaties realiseren applicatieservices, die weer gebruikt warden door 
bedrijfsprocessen of andere applicaties. Businessrollen maken gebruik van autorisatieprofielen, die onderdeel 
zijn van de applicaties. Applicaties en applicatieservices hebben toegang tot dataobjecten, die businessobjecten 
representeren. Applicaties maken gebruik van infrastructuurservices in de infrastructuurlaag, die gerealiseerd 
worden door 'infrastructure nodes'. Dit zijn ofwel 'system software', ofwel hardware 'devices', waarvan de 
laatste zijn gelinkt aan netwerken. 

Ju /e technische universiteit eindhoven 8 tb <rl!X!} I post 



Business laag 

Applicatie laag 

Applicatie laag 

lnfrastructuur laag 

SystenO 
software 

figuur 4 Eigen metamodel ArchiMate 

Node 

3.4 Definieren Applicatieservices 

Q 
Device 

Afdelin~ 

Business rol 

-0 
Autorisalie 

profiel 

Hoofdstuk 3 Methodiek 

Associatie 

0 Aggregatie 

---- -- - ~ Realisatie 

Is used by 

Triggering 

• Assign 

··· ··············· ············> Access 

Representatie 

• Compositie 

~ Specialisatie 

In de literatuur zijn geen praktische tips gevonden om van een bestaande applicatie de applicatieservices te 
definieren. Het benoemen van de applicatieservices die warden gebruikt in het proces voldoet niet, omdat we 
juist op zoek zijn naar de services die niet gebruikt warden (zie volgende paragraaf, tabel 1). We beschrijven 
hier een manier om tot een zo compleet mogelijke verzameling applicatieservices te komen. Hiervoor maken we 
onderscheid tussen functionaliteiten en services van een applicatie: 

Functionaliteit - is iets dat de applicatie doet, dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een directe waarde te hebben voor 
het proces. 
Applicatieservice - een eenheid van functionaliteit dat een bepaalde waarde heeft voor de omgeving. 

Om een zo compleet mogelijke verzameling services van een applicatie te definieren warden eerst alle 
functionaliteiten van de applicatie verzameld. Vervolgens voor iedere functionaliteit afzonderlijk bepaald of het 
direct van waarde is voor de omgeving. De 'omgeving' bestaat uit alle elementen die gebruik kunnen maken 
van een applicatieservice. Dit zijn processen, applicaties en externe klanten. Brannen die gebruikt kunnen 
warden voor het opstellen van een complete verzameling functionaliteiten zijn onder andere 
gebruikershandleidingen en functioneel ontwerpen van de applicatie. 
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3.5 Analyse business - IT alignment 

Deze fase bestaat uit het analyseren van de huidige architectuur naar de business - IT alignment. We richten 
ons hier op de samenhang tussen de business- en applicatielaag. Hieronder is de methode uitgelegd voor de 
analyse. 

Viewpoints 
In [19] wordt een manier ge"introduceerd om viewpoints te identificeren door vanuit vier richtingen de 
relevante elementen voor een viewpoint te definieren: 
• Inwaarts: richting de interne compositie van het element 
• Naar boven: richting de elementen die door het element worden ondersteund, gerealiseerd of 

gerepresenteerd 
• Naar beneden: richting de elementen die het element realiseren, ondersteunen of representeren 
• Zijwaarts: richting de elementen waarmee het element samenwerkt. 

De viewpoints die ge"identificeerd worden aan de hand van de inwaartse richting, worden compositieviewpoints 
genoemd. Deze viewpoints beschrijven de structuur van een type element. De structuur van bijvoorbeeld het 
element 'afdeling' is de organisatiestructuur. Naast de compositieviewpoints onderscheiden we 
samenhangviewpoints, die vanuit de andere drie richtingen ge"identificeerd worden. Deze viewpoints beschrijven 
de samenhang tussen elementen. Hieronder zijn de gebruikte viewpoints uitgelegd, met ernaast de 
bijbehorende elementen uit het metamodel. 

Compositieviewpoints 
De belangrijkste elementen uit het metamodel zijn opgenomen in de 
volgende compositieviewpoints (zie figuur 5): 

Binnen de businesslaag: 
Organisatieviewpoint: hierin wordt gemodelleerd wat de plaats is 
van afdelingen en rollen binnen de organisatiestructuur van bedrijf. 
Bedrijfsprocesviewpoint: hierin wordt de structuur van het 

bedrijfsproces weergegeven, inclusief de businessobjecten die in het 
proces worden gebruikt. 

Binnen de applicatielaag: 
Applicatiestructuurviewpoint: hierin worden de applicaties, de 
applicatiecomponenten, autorisatieprofielen en de 
informatieoverdracht tussen applicaties gemodelleerd. De stippellijn 
is hier handmatige informatieoverdracht en de doorgetrokken lijn 
automatische informatieoverdracht. Dit komt niet overeen met de 
relatiedefinities uit het metamodel. 
Informatiestructuurviewpoint: hierin wordt de structuur en 
samenhang tussen dataobjecten gemodelleerd. 

Omdat de analyse zich richt op de samenhang tussen de businesslaag en de 
applicatielaag, is het compositieviewpoint 'infrastructuur' hier niet 
opgenomen. 

Samenhangviewpoints 
De samenhangviewpoints zijn onderverdeeld in de samenhang binnen en 
tussen de business- en applicatielaag. De viewpoints binnen de lagen dienen 
als basis voor het modelleren van de viewpoints tussen de lagen. De analyse 
naar de business - IT alignment richt zich op de laatstgenoemde viewpoints. 
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In de uitleg hieronder is aangegeven wat de belangrijkste relaties zijn die de 
samenhang bepalen. 

Binnen de businesslaag: 
Product & service realisatie viewpoint (zie figuur 6): hierin wordt de 
samenhang tussen de organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen 
gemodelleerd. De belangrijkste relaties die deze samenhang bepalen 
zijn de realisatierelatie tussen de processen en de businessservices en 
de assignrelatie tussen de processen en de rollen/actoren/afdelingen. 

Binnen de applicatielaag: 
Applicatie data-access viewpoint (zie figuur 7): hierin wordt de 
samenhang tussen de applicaties en de informatiestructuur 
gemodelleerd. De belangrijkste relaties die deze samenhang bepalen 
zijn de access-relatie tussen de applicatieservices en de dataobjecten, 
en de realisatierelatie tussen de applicatie en de applicatieservices. 

Tussen de business- en de applicatielaag: 
Proces - informatie gebruik viewpoint (zie figuur 8): hierin wordt de 
samenhang tussen de bedrijfsprocessen en de informatiestructuur 
gemodelleerd. De belangrijkste relatie die deze samenhang bepaalt is 
de representatierelatie tussen de businessobjecten en de 
dataobjecten. 

Proces - applicatie gebruik viewpoint (zie figuur 9): hierin wordt de 
samenhang tussen de bedrijfsprocessen en de applicaties 
gemodelleerd. De belangrijkste relatie die deze samenhang bepaalt is 
de 'is used by' relatie tussen de processen en de applicatieservices. 

Businessrol & applicatie viewpoint (zie figuur 10): hierin wordt de 
samenhang tussen de businessrollen en de applicaties gemodelleerd. 
De relatie die deze samenhang bepaalt is de ' is used by' relatie 
tussen de rol en het autorisatieprofiel. 

Cyclische samenhang: 
De cyclische samenhang is ge'inspireerd door de 'cycle chasing' 
techniek [11]. Een cyclus is een structuur bestaande uit minimaal twee 
elementen die middels twee paden verbonden zijn. Een pad bestaat uit 
een relatie of een samenstelling van relaties. 'Cycle chasing' is het 
volgen van verschillende paden tot een cyclus is gevonden. Binnen het 
metamodel dat we hier gebruiken zijn twee cycli te ontdekken, namelijk 
de samenhang tussen een bedrijfsproces en een dataobject en de 
samenhang tussen een businessrol en een applicatieservice. 

Deze techniek kan hier gebruikt worden om misalignments in de 
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cyclische samenhang op te sporen. Daarnaast is het een manier om de figuur 11 Proces data ci;clus 

consistentie van gemaakte modellen te checken. Door het volgen van 
paden kan bijvoorbeeld het bestaan van bepaalde businessobjecten aan 
het licht komen, die anders niet ge'identificeerd waren. Ook is het een 
extra controle of de relaties gemodelleerd in de samenhangviewpoints 
kloppen. Dit is van belang omdat deze relaties de basis zijn voor de 
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analyse naar de business - IT alignment. 

In figuur 11 is de eerst genoemde cyclus weergegeven. Een 
bedrijfsproces heeft toegang tot een businessobject en het 
businessobject wordt gerepresenteerd door een dataobject. Hetzelfde 
bedrijfsproces maakt gebruik van een applicatieservice dat toegang 
heeft tot het eerder genoemde dataobject. 
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In figuur 12 is de tweede cyclus weergegeven. Een businessrol is 
toegekend aan een bedrijfsproces dat gebruik maakt van een 
applicatieservice. Dezelfde businessrol maakt gebruik van een 
autorisatieprofiel dat toegekend is aan dezelfde applicatieservice. 

figuur 12 Businessrol applicatie cyclus 

Mogelijke misalignments 

Onze definitie van een business - IT misalignment is: 
Business - IT misalignment - Een situatie waarin elementen in de viewpoints tussen de business- en 
applicatielaag niet goed op elkaar aansluiten en waarbij sprake kan zijn van negatieve consequenties. 

In de eerste plaats wordt er gekeken of de elementen in de desbetreffende viewpoints niet goed op elkaar 
aansluiten; in dat geval is er sprake van een mogelijke misalignment. Er kan bijvoorbeeld een misalignment 
ontstaan wanneer een element is veranderd, uitgebreid of verwijderd, waardoor het element wat daarmee 
samenhing, niet meer aansluit op het eerste. Deze benadering van misalignments is ge·inspireerd door het 
onderzoek naar 'change impact' [5]. In dit artikel is een analysetechniek gepresenteerd waarmee voor 
ArchiMate modellen de impact wordt geanalyseerd van een verandering van een element op een gerelateerd 
element. Voor verschillende ArchiMate relaties is bekeken wat de onderlinge afhankelijkheid van gerelateerde 
elementen is en welke impact dat heeft in het geval van een verandering. 

Voor de analyse naar de business - IT alignment worden de drie samenhangviewpoints tussen de 
businesslaag en de applicatielaag beschouwd. Zoals hierboven beschreven zijn er drie relaties die deze 
samenhang bepalen. Ten eerste is er de 'representatie' relatie, waarbij het dataobject een bepaald aspect van een 
businessobject representeert. Oaarnaast is er de 'is used by' relatie, die modelleert dat een applicatieservice 
wordt gebruikt door een bedrijfsproces, en ten slotte is er de 'is used by' relatie tussen een businessrol en een 
autorisatieprofiel. Wanneer deze relaties zijn verstoord, is er sprake van een mogelijk misalignment, omdat de 
applicatielaag dan niet optimaal aansluit op de businesslaag. Deze verstoringen kunnen bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden door slechte functionele specificaties, een verkeerde pakketkeuze, veranderde processen of 
organisatie, of veranderde behoefte aan IT ondersteuning. In tabel 1 is voor de drie samenhangviewpoints en 
voor de twee cycli beschreven welke relaties een rol spelen en welke mogelijke misalignments er bestaan. 

bl 1 v: . /" ta e zewvoznts en mzsa z~nments 

Nr. Viewpoint Relatie Mogelijke misalignment 
1 Proces - informatie gebruik Representatie Er is geen dataobject dat het businessobject 

viewpoint representeert. Er is bijvoorbeeld een misalignment 
als bij een geautomatiseerd betalingsproces het 
businessobject 'rekeningnummer klant' geen 
dataobject heeft. 

2 Proces - informatie gebruik Representatie Er zijn meerdere dataobjecten die het 
viewpoint businessobject representeren. Een voorbeeld 

hiervan is als bij een transactieproces het 
businessobject 'transactie A' meerdere 
dataobjecten heeft. 
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3 Proces - informatie gebruik Representatie Er is geen logische relatie tussen het 
viewpoint businessobject en het dataobject dat het 

representeert. Een voorbeeld hiervan is als het 
businessobject 'klant' wordt gerepresenteerd door 
het dataobject 'leverancier'. 

4 Applicatie gebruik viewpoint Is used by De service wordt niet - of niet volledig - gebruikt 
door het proces. Er is bijvoorbeeld een 
misalignment als een betalingsproces wordt 
ondersteund door een applicatie 
'internetbankieren', maar de service 'maken 
overboeking' wordt niet gebruikt. 

5 Businessrol & applicatie Is used by Het autorisatieprofiel komt niet overeen met de 
viewpoint rol die het gebruikt. Er is bijvoorbeeld een 

misalignment als een accountmanager van een 
bank voor het klantensysteem slechts een 
autorisatieprofiel 'inkijk' heeft. 

6 Proces - informatie gebruik Access Er bestaat mogelijk een misalignment wanneer het 
viewpoint en Is used by 'access -representatie pad' en het 'is used by-
Applicatie gebruik viewpoint Rep resen ta tie access pad' niet dezelfde processen (of 

activiteiten) en dataobjecten met elkaar 
verbinden. Een voorbeeld van een misalignment 
is wanneer bij proces 'betaling doen', 2 
businessobjecten (rekening A en B) betrokken zijn. 
Deze warden beiden gerepresenteerd door een 
dataobject. De gebruikte service 'overboeking' 
heeft echter geen toegang tot een van de 
genoemde dataobjecten. 

7 Applicatie gebruik viewpoint, Assign Er bestaat een misalignment wanneer deze paden 
Applicatiestructuurviewpoint en Is used by niet leiden tot dezelfde applicatieservice. Een 
Product & service realisatie voorbeeld van een misalignment is wanneer een 
viewpoint medewerker van een bank met autorisatieprofiel 

'inkijk' toegang heeft tot de service 'overboeken 
betalingen klanten'. 

Wei of geen misalignment 
Zoals gedefinieerd, is er sprake van een misalignment wanneer in de bovenstaande situaties sprake is van 
eventuele negatieve consequenties. Voor de eerste vier mogelijke misalignments is in tabel 2 een classificatie 
gemaakt van situaties waarin het we! of geen misalignment betreft: 

tabel 2 Classi catie situaties misali nments 

Nr. 
1 een dataob ·ect) 

2 (meerdere 
dataob ·ecten) 

Situatie Misali nment? 
Er is een dataob"ect, maar het is wel ewenst in het races. Ja 

Het is niet direct in het proces gewenst, maar het ontbreken Ja 
van een dataobject leidt tot risico's op fouten en/of 
inconsistenties, bijvoorbeeld omdat informatie niet centraal 
is vast ele d. 

Er is geen dataobject, maar er is oak geen behoefte aan en er Nee 

Er zijn meerdere dataobjecten, terwijl een ZOU volstaan. Er is Ja 
dan s rake van overbodi ebruik van ca aciteit. 

T e 

lA 
1B 

lC 

2A 
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Er is sprake van een risico op fouten en/of inconsistenties, Ja 28 
omdat dezelfde informatie in verschillende dataobjecten 
wordt vastgelegd. 

Er zijn meerdere dataobjecten, van welke een het origineel is, Nee 2C 
en de overige zijn een kopie die niet muteerbaar is. 

Er zijn meerdere da taobjecten, waarbij de dataobjecten Nee 2D 
verschillende aspecten van een businessobject representeren. 

3 (geen logische Er is een niet-Iogische relatie die voor de gebruiker Ja 3A 
relatie) verwarrend of onduidelijk kan zijn. 

Er is een niet-logische relatie, maar dit heeft geen negatieve Nee 38 
consequenties 

4 (service niet Er is behoefte aan de service, maar het wordt niet op de Ja 4A 
~ebruikt) gewenste manier gerealiseerd. 

Er is in het verleden behoefte geweest aan de service, maar Ja 48 
die is - bijvoorbeeld door procesverandering - verdwenen. 
Een mogelijke negatieve consequentie is dat (componenten 
van) de realiserende applicatie overbodig zijn geworden. 

Een service wordt niet gebruikt, maar er wordt wel actief Ja 4C 
capaciteit (bijvoorbeeld arbeid of opslag) gebruikt om de 
service te realiseren. 

De service wordt in het proces niet gebruikt, maar er is toch Nee 4D 
behoefte aan de service (bijvoorbeeld in andere processen of 
uitzonderlijke situaties). 
Er is geen behoefte aan de service, maar er zijn oak geen Nee 4E 
negatieve consequenties aan het feit dat het gerealiseerd 
wordt. 8ijvoorbeeld extra functies als een onderdeel van een 
standaard pakket. 

3.6 Herontwerp architectuur 

Het herontwerpen van de architectuur begint met het identificeren van de richtlijnen en requirements voor het 
herontwerp en die om te zetten naar uitgangspunten voor het herontwerp. Het identificeren van de 
herontwerprichtlijnen gebeurt op basis van de resultaten uit de analysefase en op basis van eigen inzicht. Met 
betrekking tot de misalignments uit de analysefase kunnen de volgende vuistregels voor herontwerprichtlijnen 
gesteld warden: 
Type IA en 18: een dataobject creeren voor het businessobject. 
Type 2A en 28: de overbodige dataobjecten uit de datastructuur verwijderen, of de dataobjecten moeten in het 
herontwerp een kopie zijn van een origineel. 
Type 3A: de datastructuur aanpassen door het vervangen van dataobjecten of door het herstructureren van 
relaties. 
Type 4A: de service op de juiste manier realiseren. 
Type 48 en 4C: de service verwijderen. 
De requirements zijn wensen en eisen van de gebruikers en andere stakeholders, die door middel van 
interviews en gesprekken ge"identificeerd warden. 
Wanneer de richtlijnen en requirements zijn ge"identificeerd en omgezet naar uitgangspunten, kan een 
architectuurherontwerp gemaakt warden die aan de uitgangspunten voldoet. Oak de herontworpen 
architectuur wordt gemodelleerd in ArchiMate. 

technische universiteit eindhoven 14 m~ l post 



Hoofdstuk 3 Methodiek 

3.7 Implementatieplan 

Deze fase bestaat uit het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie van de doelarchitectuur. Dit plan 
van aanpak bestaat uit een globale planning met in grate !ijnen de implementatieactiviteiten en uit een voorstel 
voor een integrale aanpak van het realisatieproject. Hiervoor wordt de Regenboogaanpak [15] gebruikt, 
bestaande uit zeven invalshoeken waarmee de organisatorische en technische veranderingen op elkaar worden 
afgestemd. 
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4. ENTERPRISE ARCHITECTUUR 

In dit hoofdstuk worden de viewpoints, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3, gemodelleerd voor de processen 
'inzetplanning en -registratie' bij TNT Post. Gezien het grote aantal modellen is in dit hoofdstuk voor ieder 
viewpoint een of enkele modellen in dit hoofdstuk opgenomen, de overige modellen zijn in de bijlagen te 
vinden. 

Allereerst worden de compositieviewpoints en de samenhangviewpoints binnen de business- en 
applicatielaag gemodelleerd in paragraaf 5.1 en 5.2. Deze modellen dienen als basis voor het modelleren van de 
samenhangviewpoints tussen de business- en applicatielaag in paragraaf 5.3. Deze worden vervolgens gebruikt 
voor de analyse van de business - IT alignment in het volgende hoofdstuk. 

4.1 Compositieviewpoints binnen de businesslaag 

Binnen de businesslaag vallen de compositieviewpoints: 'organisatieviewpoint' en 'bedrijfsprocesviewpoint'. 
Hieronder zijn beide viewpoints weergegeven en toegelicht. 

In het organisatieviewpoint wordt gemodelleerd wat de plaats is van afdelingen en rollen binnen de 
organisatiestructuur van het bedrijf. In figuur 13 is de organisatiestructuur voor zover relevant weergegeven. 
TNT Post is verdeeld in diverse stafafdelingen, gegroepeerd onder 'Staven & Services', en de businessunit 
'Productie'. De relevante stafafdelingen zijn ICT Mail, PZ Nederland en Finance & Control. Binnen ICT Mail 
valt de afdeling Application Services, welke verantwoordelijk is voor onder andere het (technisch) beheer van 
Harmony. Het functioneel beheer valt binnen Finance & Control. De businessunit Productie heeft ook een 
aantal stafafdelingen, op centraal- en areaniveau. Er zijn 6 area's, welke bestaan uit een sorteercentrum en een 
aantal vestigingen. Binnen de stafafdelingen bevinden zich de afdelingen 'Organisatie' en 'Roosterbeheer'. 
Binnen een sorteercentrum zijn de volgende rollen betrokken bij het inzetplanningsproces: bedrijfsleider, 
volumeplanner, personeelsplanner, productieteamleider en het team. Binnen de vestigingen zijn de 
vestigingsmanager, de teamcoach, de planner en het team betrokken bij de inzetplanning. 
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In het bedrijfsprocesviewpoint wordt de structuur van het bedrijfsproces weergegeven, inclusief de 
businessobjecten die in het proces worden gebruikt. Deze processen zijn 'vertaald' (20] vanuit de BPMN 
modellen in bijlage 3. Omdat de BPMN modellen en de ArchiMate modellen in verschillende iteratieslagen zijn 
gemodelleerd, kan het voorkomen dat de BPMN modellen niet volledig overeen komen met de ArchiMate 
modellen. De processen bij Bezorging & Collectie en bij Sortering worden hier afzonderlijk behandeld. 

Bezorging & Collectie 
In figuur 14 zijn de subprocessen van inzetplanning en -registratie voor Bezorging & Collectie weergegeven: 
'basiswerktijdregeling aanpassen', 'beheren cyclisch rooster', 'wekelijkse inzetplanning', 'dagelijkse aanpassing 
en registratie', en 'wekelijkse controle en afsluiting'. Het proces 'beheren cyclisch rooster' wordt getriggerd door 
het proces 'basiswerktijdregeling aanpassen' . Verder zijn de subprocessen wat betreft start- en eindevents 
onafhankelijk van elkaar. 
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In deze paragraaf is het bedrijfsprocesviewpoint van het subproces 'wekelijkse inzetplanning' uitgewerkt. De 
volledige uitwerking van alle subprocessen is terug te vinden in bijlage 4. 

In figuur 15 is het subproces 'wekelijkse inzetplanning' weergegeven. Dit proces start bij het aanbreken van 
een nieuwe week met het verzamelen van vooraf bekende verstoringen (vbv's) . Dit bestaat voornamelijk uit het 
bekijken van de verlofagenda' s en het contact opnemen met de zieke medewerkers. In een teamoverleg warden 
de voorkeuren van de teamleden doorgesproken, waarna de planner de planninglijst invult. De planninglijst is 
een overzicht voor de planner met welke bestellopen aan welke medewerkers zijn gekoppeld. Aan de hand van 
de volumeprognose uit W AP wordt een inzetadvies berekend door de applicatie RAO, welke wordt gebruikt bij 
het bepalen van de in te zetten uren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de +/- uren van de teamleden. 
Indien nodig wordt de planninglijst aangepast en de inzetplanning naar het team gecommuniceerd. 
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Sortering 
In figuur 16 zijn de subprocessen van inzetplanning en -registratie voor Sortering weergegeven: 'maken MTL 
(middellange termijn) planning', 'weekplanning', 'dagplanning', en 'inzetregistratie'. De laatste wordt 
getriggerd door 'dagplanning', verder zijn de subprocessen wat betreft start- en eindevents onafhankelijk van 
elkaar. 

MakenM~ 
planning 
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Weekplanning 

9 
Dagplanning lnzetregistratie 

figuur 16 Subprocessen inzetplanning en -registratie Sortering 

Hieronder is het bedrijfsprocesviewpoint van het subproces 'weekplanning' uitgewerkt. De volledige 
uitwerking van de alle subprocessen is terug te vinden in bijlage 5. 

In figuur 17 is het subproces 'weekplanning' weergegeven. Dit proces start wekelijks met het ophalen van de 
beschikbare en benodigde arbeidscapaciteit (AC) voor die week. De productieteamleider maakt een overzicht 
van de beschikbare AC voor de personeelsplanner, die zelf een totaaloverzicht van alle teams maakt. 
Vervolgens wordt de weekplanning gemaakt en de behoefte aan uitzendkrachten (uzk) bepaald en verzonden 
naar de uitzendbureaus. Gedurende de week wordt eventuele in- en uitleen naar andere teams overgeboekt in 
IPR. 
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Binnen de applicatielaag vallen de compositieviewpoints: ' applicatiestructuurviewpoint' en 
'informatiestructuurviewpoint' . Hieronder zijn beide viewpoints weergegeven en toegelicht. 

In het applicatiestructuurviewpoint worden de applicaties, de applicatiecomponenten, autorisatieprofielen en 
de communicatie tussen applicaties gemodelleerd . De applicaties die gebruikt worden bij Bezorging & Collectie 
en Sortering worden hier in een figuur gemodelleerd. 

In figuur 18 is deze applicatiestructuur weergegeven. In de structuur zijn de applicaties getoond die direct 
informatie uitwisselen met de applicaties voor inzetplanning en -registratie, Harmony en IPR, en de applicaties 
die anderzijds het proces van inzetplanning en -registratie ondersteunen. De gebruikte pijlen komen niet 
volledig overeen met de relaties volgens ArchiMate: de gestippelde pijlen geven een (handmatige) 
informatiestroom weer, de doorgetrokken pijlen geven een automatische informatiestroom weer, middels een 
interface. Onder het figuur zijn alle applicaties en de onderlinge structuur kort toegelicht. Voor de betekenis 
van de afkortingen zie pagina IX. 
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PALM 

MIS-S 

Harmony is de applicatie die gebruikt wordt voor de inzetregistratie bij Bezorging & Collectie. De applicatie 
bestaat uit twee componenten: 'centraal' en 'rayon'2. 'Centraal' wordt gebruikt voor het beheer van onder 
andere arbeidsvoorwaarden en locatiegegevens, en levert deze gegevens aan 'rayon'. 'Rayon' wordt gebruikt in 
het proces 'inzetplanning en -registratie' . De autorisatieprofielen die voor Harmony gebruikt worden zijn 
achtereenvolgens 'PLAN', 'VMG', 'Org' en 'RB'. Harmony heeft ook een component waar historische 
planningsinformatie van rayons geraadpleegd kan worden; 'Harmony Historie' . Harmony levert verder 
gegevens aan 'PALM' (een informatiesysteem voor financiele salarisgegevens) en aan 'SPIN' (een 
informatiesysteem voor personeelsadministratie en voor gegevens ten behoeve van salarisuitbetaling). SPIN 
levert personeelsgegevens aan Harmony. Ten slotte levert Harmony automatisch gegevens aan 'STST DB' (een 
informatiesysteem voor ingezette arbeidscapaciteit per activiteit). Het component Harmony Centraal ontvangt 
locatiegegevens van 'BLS' en gegevens over aangepaste werktijdregelingen van de Excelapplicatie 'Tandem'. 
Deze laatste worden handmatig in Harmony ingevoerd. 

BLS levert daarnaast ook locatiegegevens aan OGS, WAP en LVR Klaver 4. OGS is een webappl icatie voor 
landelijke registratie en planning van ongeadresseerde poststukken. W AP is een van de modules van de 
webapplicatie ControlRoom voor informatie over postvolumes per vestiging. L VR is een applicatie voor de 
registratie van aangeleverde en verwerkte aantallen poststukken. W AP ontvangt prognose- en 
realisatiegegevens handmatig vanuit OGS en realisatiegegevens via een automatische interface van LVR en het 
managementinformatiesysteem 'MIS-SP'. 

Het RAO is een webapplicatie die gebruikt wordt bij het bepalen van de hoeveelheid in te zetten 
arbeidscapaciteit op de vestigingen. Het wordt handmatig gevoed met volumecijfers uit WAP, OGS en L VR en 

2 Een paar jaar terug is de organisa tiestructuur van de businessunit Productie veranderd van 26 rayons in 6 area's. Deze verandering kan 
niet gerealiseerd worden in Harmony. 
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berekent een inzetadvies. De cijfers uit WAP worden eerst omgerekend naar teamniveau met behulp van 'WAP 
naar Teams'. De informatie uit Tandem wordt gebruikt voor het aanpassen van de basisgegevens in RAO en 
van de diensten in Harmony. 

'E-sort Raadplegen' (Elektronisch Sorteren) is een webapplicatie die de middels E-Sort aangemelde partijen 
registreert en beschikbaar stelt voor andere applicaties. E-sort stelt klanten in staat grote partijen volgens het 
TNT-systeem gesorteerd aan te leveren. Deze informatie wordt handmatig aangeleverd aan L YR en RGP. RGP 
registreert informatie over reguliere grote partijen en levert informatie aan PRS, een applicatie die de in te 
zetten productiemiddelen en arbeidscapaciteit plant voor Sortering. PRS bevat de autorisatieprofielen BL, PTL 
en VP. PRS ontvangt inzetinformatie van IPR. 

IPR is de applicatie voor het plannen en registreren van de personele inzet bij Sortering. IPR heeft onder 
andere de autorisatieprofielen PP, IPR en UZB. De registratie van personeel vindt plaats aan de hand van 
inpinnen met een kaartlees-applicatie. Daarnaast ontvangt IPR gegevens van de decentrale applicatie, die wordt 
gebruikt voor onder andere de middellange termijnplanning. Deze applicatie gaat in de toekomst vervallen. IPR 
ontvangt ook (handmatig) personeelsgegevens van SPIN, en het levert gegevens aan SPIN over gerealiseerde 
inzet voor salarisdoeleinden. Verder levert IPR informatie via STST Mut (muteren) aan STST DB, en aan MIS-S, 
een systeem dat uitgebreide analyses en rapportages over personele inzetgegevens mogelijk maakt. 

Informatiestructuur viewpoint 
In het informatiestructuurviewpoint wordt de structuur en samenhang tussen dataobjecten gemodelleerd. De 
informatiestructuren van Bezorging & Collectie en van Sortering worden hier afzonderlijk behandeld. De 
datastructuur is per applicatie gemodelleerd met een UML klassendiagram, in plaats van met ArchiMate, 
omdat UML de mogelijkheid biedt attributen van objecten te modelleren en multipliciteit van associaties weer te 
geven, en ArchiMate niet. Deze mogelijkheden creeren meer begrip over de inhoud en onderlinge relaties van 
de dataobjecten. De relaties tussen de datastructuren van verschillende applicaties zijn gemodelleerd in een 
ArchiMate diagram. 

Voor bezorging en Collectie zijn de voor het proces relevante datastructuren gemodelleerd, binnen de 
applicaties Harmony, RAO, Tandem, WAP, OGS en LVR. In deze paragraaf is de datastructuur binnen 
Harmony uitgelegd en de samenhang tussen de datastructuren van de verschillende applicaties. In bijlage 6 
komen de datastructuren binnen de overige applicaties aan bod. 

Voor Harmony is de datastructuur weergegeven in figuur 19. Een groot dee! van de dataobjecten 
representeren de oude 'dienstregeling', bestaande uit diensten met activiteiten en bezettingseisen. Activiteiten 
hebben een bepaalde AC-code (ACtiviteit code, niet te verwarren met ArbeidsCapaciteit) en zijn gekoppeld aan 
werkplekken. In het cyclisch rooster zijn medewerkers binnen een roostergroep gekoppeld aan diensten. In het 
voorlopig rooster wordt het cyclisch rooster uitgerold en aangepast. Het voorlopig rooster heeft een bepaalde 
status (planning, gepubliceerd, verantwoord of geaccordeerd). Aanpassingen worden gekenmerkt door 
actiecodes of oorzaakcodes. Diverse rapporten worden afgeleid van het 'voorlopig rooster', waaronder de 
sterktestaat, het voorhangrooster, ziekteregistratie en afwezigheidsrechten. In Harmony zijn ook de 
arbeidsvoorwaarden vastgelegd, bestaande uit ' arbeidstijdenregels' en 'bezoldigingsregels', voor respectievelijk 
het signaleren van schendingen van de Arbeidstijdenwet en het afleiden van emolumenten. 
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Dienstregeling 

figuur 19 Datastructuur Harmony 

In figuur 20 is de samenhang gemodelleerd tussen de datastructuren van de verschillende applicaties. De 
relevante UML klassen zijn vertaald naar ArchiMate dataobjecten en gegroepeerd naar applicaties. Het 
weektotaal van de 'WAP Prognose' is gerelateerd aan 'WAP naar Team', die weer gerelateerd is aan de 
'planning' in RAO, net als 'planning OGS'. 'Planning' is gerelateerd aan 'Basis', die een relatie heeft met 
'Volume LVR' en 'Registratie OGS', en de 'functionele verdeling' in Tandem. Het laatste is gerelateerd aan 
'invoeren Harmony'. 'Basis' heeft een relatie met 'roostergroep' in Harmony, de 'dienstregeling' met 'invoeren 
Harmony' en het 'cyclisch rooster' met 'Roulatiepatroon '. 
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figuur 20 Samenhang datastructuren B&C 

Voor Sortering zijn de voor het proces relevante datastructuren binnen de applicaties 'IPR Centraal', 'IPR 
Decentraal' en PRS gemodelleerd. Daarnaast is de structuur van de gebruikte dataobjecten in Excel 
gemodelleerd. In deze paragraaf wordt de datastructuur van IPR Centraal uitgelegd, in bijlage 7 zijn de overige 
datastructuren weergegeven. 

In figuur 21 is de datastructuur binnen IPR Centraal gemodelleerd. Medewerkers zijn gekoppeld aan een 
team en bestaan uit TNT medewerkers of uitzendkrachten. TNT medewerkers hebben een toegangspas, 
gekoppeld aan een pincode, uitzendkrachten hebben alleen een pincode. Middels de pincode wordt de 
'werktijd' geregistreerd, voor uitzendkrachten wordt ook een aanwezigheidsregistratie bijgehouden. 
Uitzendkrachten worden via 'allocatieplekken ' aan de inzetplanning gekoppeld. De inzetplanning is gekoppeld 
aan de procesplanning en medewerkers zijn met een persoonlijk 'roostercyclus' gekoppeld aan de 
procesplanning. Daarnaast hebben medewerkers 'vaardigheden' voor een bepaald 'subproces'. IPR leidt diverse 
rapporten af van de planningen en registraties, waaronder de ' presentielijst', 'emolumenten' en 'sterktestaten'. 
De bezoldigingsregels worden gebruikt voor het afleiden van emolumenten voor TNT medewerkers en de 
'salaristabel uzk' wordt gebruikt bij het afleiden van facturen voor de uitzendkrachten (in het figuur aangeduid 
als 'werkgever'). 
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figuur 21 Datastructuur IPR 

In figuur 22 is voor Sortering eveneens de samenhang gemodelleerd tussen de datastructuren van de 
verschillende applicaties. Het 'overzicht AC Team' is gerelateerd aan de 'inzetplanning' in IPR. De 'MTP' is 
gerelateerd aan de 'uitzetplanning' en de 'berekende personele inzet' uit PRS. De laatste is ook gerelateerd aan 
de 'weekplanning' en aan de 'dagplanning' . De 'dagstaat UZK' is gerelateerd aan de 'allocatieplekken' in IPR. 
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Dagplanning 

Binnen de businesslaag wordt de samenhang gemodelleerd in het 'product & service realisatie viewpoint' . In 
dit viewpoint warden de afdelingen binnen de organisatiestructuur middels business producten - en de waarde 
die dit voor de afdeling heeft - gerelateerd aan het bedrijfsproces. Daamaast zijn de businessrollen gekoppeld 
aan het bedrijfsproces waarin ze een rol spelen. In deze paragraaf wordt dit viewpoint weergegeven voor 
Bezorging & Collectie. Voor Sortering is het viewpoint te vinden in bijlage 8. 

In figuur 23 is het 'product & service realisatie viewpoint' voor Bezorging & Collectie weergegeven. Het 
subproces 'basiswerktijdregeling aanpassen' realiseert de services 'update teamnormen en basisefficiency' en 
'update werk- en pauzetijden service' . Deze services vormen het product 'werktijdregeling', waarbij de 
vastlegging van werk- en pauzetijden van waarde is voor de OR en de productiemedewerkers. Het subproces 
'wekelijkse inzetplanning' realiseert 'aanpassing planning naar verwacht volume', die het product 
' inzetplanning' vormt. Dit is van waarde voor ' productie', namelijk dat er voldoende arbeidscapaciteit 
beschikbaar is. Het subproces 'dagelijkse aanpassing en registratie' realiseert 'flexibele aanpassing inzet naar 
volume', <lat het product 'inzet' vormt. Een efficiente productie is van waarde voor 'productie'. Het subproces 
'wekelijkse controle en afsluiting' realiseert de 'voorhangrooster service' en de 'werktijden registratie service' . 
Deze vormen de 'inzetregistratie', die van waarde is voor de productiemedewerkers, HR&O en Control. De 
medewerkers hebben er belang bij <lat er een correcte registratie is voor de salarisuitbetaling en dat ze op de 
hoogte zijn van hun +/- uren. HR&O heeft belang bij een correcte emolumentenberekening en Control heeft 
belang bij correcte detailinformatie over de gerealiseerde inzet per type werkzaamheid. In het figuur is ook 
gemodelleerd welke rollen aan welke subprocessen zijn gekoppeld. Aan welke processtappen de rollen zijn 
gekoppeld is terug te vinden in de BPMN modellen in bijlage 3. 
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figuur 23 Product & service realisatie viewpoint B&C 

4.4 Samenhangviewpoint binnen de applicatielaag 
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Binnen de applicatielaag wordt de samenhang tussen het informatiestructuurviewpoint en het 
applicatiestructuurviewpoint gemodelleerd in het 'applicatie data-access viewpoint'. Hierin wordt de re la tie 
gelegd tussen de applicaties, de applicatieservices die ze realiseren, en de dataobjecten waar de services toegang 
tot hebben. In Bijlage 9 is uitgelegd hoe we tot de verzameling gerealiseerde services per applicatie zijn 
gekomen. De viewpoints voor Bezorging & Collectie en Sortering worden hieronder afzonderlijk behandeld. 

Voor Bezorging & Collectie wordt in deze paragraaf het viewpoint uitgelegd voor de applicatie Harmony. De 
applicaties RAO, Tandem, OGS, L VR, 'W AP naar Teams' en W AP komen terug in bijlage 10. 

In figuur 24 is het 'applicatie data-access viewpoint' voor Harmony weergegeven. Voor alle services die 
Harmony realiseert is de access-relatie gelegd met het desbetreffende dataobject. De services binnen de groep 
'beheren van roosters en diensten' hebben toegang tot de 'dienstregeling' en het 'cyclisch rooster' . De services 
'wijzigen status' en 'in- en uitplannen diensten' hebben toegang tot 'voorlopig rooster'. De laatste service heeft 
daarnaast, net als 'overzicht op te brengen diensten' en 'aanpassen van diensten' toegang tot het object 'dienst'. 
De service ' signaleren ATW schendingen' heeft toegang tot het 'cyclisch rooster', het 'voorlopig rooster' en de 
'arbeidstijdenregels'. Het 'melden ziekte en herstel' gebeurt in 'ziekteregistratie' en 'in- en uitlenen 
medewerkers' in ' in- en uitleen'. De 'werkplekplanning' heeft toegang tot dataobject 'werkplek', en de services 
'vastleggen kaarten', 'rapporteren' en 'rapport trigger' hebben toegang tot 'rapporten'. De service voor het 
afleiden en export van emolumenten/afwezigheid en sterktestaten hebben toegang tot 'ziekteregistratie', 
'bezoldigingsregels', 'emolumenten' en 'sterktestaten'. Er zijn enkele applicatieservices die geen access-relatie 
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hebben met een dataobject uit het informatiestructuur viewpoint. De reden hiervoor is <lat de services niet 
worden gebruikt en er dus ook geen informatie voor wordt vastgelegd in het systeem. In paragraaf 4.3.2 wordt 
hierop teruggekomen. 
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figuur 24 Applicatie data-access viewpoint Harmony 

Het 'applicatie data-access viewpoints' wordt in deze paragraaf voor IPR weergegeven, in bijlage 11 zijn de 
overige applicaties weergegeven. 

In figuur 25 is het viewpoint voor IPR weergegeven. De services 'overboeken medewerkers' en 
'inzetplanning' hebben beiden toegang tot dataobject 'inzetplanning'. De service ' procesplanning' gebruikt het 
gelijknamige object, ' alloceren medewerkers' gebeurt met 'allocatieplekken', en de service 'diverse rapportages' 
heeft toegang tot 'rapporten'. 'Aanwezigheid registeren' gebeurt in 'aanwezigheidsregistratie' en de services 
'inzet pinnen' en 'beheer werktijd' hebben toegang tot dataobject 'werktijd'. De service 'afleiden en export 
emolumenten/afwezigheid' heeft toegang tot de objecten 'inzetplanning', 'werktijd', en 'emolumenten'. De 
service ' afleiden export en sterktestaten' heeft ook toegang tot 'werktijd' en tot 'sterktestaten'. 
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4.5 Samenhangviewpoints tussen de applicatie- en de businesslaag 

Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, wordt de relatie tussen de applicatie- en de businesslaag gemodelleerd in de 
volgende drie viewpoints: het 'proces-informatie gebruik viewpoint', het 'proces-applicatie gebruik viewpoint' 
en het 'businessrol & applicatie viewpoint'. 

In het 'proces-informatie gebruik viewpoint' wordt de samenhang tussen het bedrijfsprocesviewpoint en het 
informatiestructuur viewpoint gemodelleerd. In dit viewpoint wordt de representatie relatie gelegd tussen de 
businessobjecten die gebruikt worden in de processen en de dataobjecten uit de informatiestructuur. Ook hier 
worden Bezorging & Collectie en Sortering afzonderlijk behandeld, waarbij voor beide processen een subproces 
is weergegeven. Aile subprocessen zijn terug te vinden in bijlage 12. 

In figuur 26 is het viewpoint voor het subproces 'wekelijkse inzetplanning' bij Bezorging & Collectie 
weergegeven. Diverse businessobjecten zijn niet gerepresenteerd door een dataobject, zoals 'vooraf bekende 
verstoringen'. Wei wordt 'volumeprognose' gerepresenteerd door de dataobjecten 'planning OGS' en 'WAP 
prognose' en WAP naar Teams. Het 'inzetadvies' wordt gerepresenteerd in 'planning'. De inzetplanning, 
waarmee wordt bedoeld de aanpassing van de inzet volgens het rooster op basis van het inzetadvies, wordt niet 
vastgelegd in een dataobject. 
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figuur 26 Wekelijkse inzetplanning 
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In figuur 27 is het viewpoint voor het subproces 'weekplanning' bij Sortering weergegeven. De 'beschikbare AC 
team' wordt gerepresenteerd door ' inzetplanning' en 'overzicht AC team'. 'Berekende personele inzet' 
representeert de 'benodigde AC'. De 'beschikbare AC teams' is vastgelegd in het 'overzicht AC totaal'. 
'Weekplanning' heeft een gelijknamig dataobject, de behoefte aan uitzendkrachten wordt gerepresenteerd door 
de 'weekuitvraag' en de ' in- en uitleen' is vastgelegd in de inzetplanning. 
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figuur 27 Weekplanning 

In het 'proces - applicatie gebruik viewpoint' wordt weergegeven welke services door welke applicaties 
gerealiseerd worden en welke daarvan door het proces gebruikt worden. Dit viewpoint is te modelleren per 
applicatie en per subproces. Er is hier gekozen om het viewpoint per applicatie te modelleren, maar tevens is in 
bijlage 13 voor ieder subproces in detail weergegeven bij welke activiteit welke applicatieservice gebruikt 
wordt. In overzichtsplaat 1 is het totale overzicht weergegeven van de subprocessen van Bezorging & Collectie 
en Sortering en de relatie met de applicaties. 

Bij Bezorging & Collectie wordt het viewpoint weergegeven voor de applicatie Harmony, in bijlage 14 worden 
de overige applicaties behandeld . In figuur 28 zijn alle applicatieservices weergegeven die Harmony realiseert 
en welke er door het proces worden gebruikt. figuur 28 laat zien welke services wel en niet in het proces 
gebruikt worden. De services die niet gebruikt worden zijn: 

• 'Plannen in kalender': hiermee kunnen op lange termijn activiteiten en bijzonderheden vastgelegd 
word en. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

'Roosteren van wensen': hiermee kunnen wensen van medewerkers worden vastgelegd . 
'Opvragen roostervoorstel ': het genereren van een inzetplanning op basis van onder andere de 
vaardigheden en wensen van de medewerkers. 
'Signaleren A TW schendingen': het signaleren (door middel van een rode omkadering) van het 
schenden van de arbeidstijdenwet in het rooster. 
'Werkplekplanning': het inplannen van diensten op werkplekken 
'Aanpassen diensten Realisatie': de realisatie van een dienst vastleggen . 
'Urenverantwoording': het registreren van afwijkingen van de diensten . 
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Voor Sortering wordt hier het viewpoint voor IPR weergegeven, de overige applicaties zijn terug te vinden in 
bijlage 15. Ook voor Sortering is in bijlage 13 het viewpoint per detailproces weergegeven en is in 
overzichtsplaat 1 het totaaloverzicht te zien. In figuur 29 is het viewpoint voor IPR weergegeven. De services 
die niet gebruikt warden zijn: 'genereer UZB interface bestand' en 'procesplanning', de rest wordt we! gebruikt. 
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figuur 29 Proces - applicatie gebruik viewpoint IPR 
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In het 'businessrol & applicatie viewpoint' wordt de relatie gelegd tussen de businessrollen en de 
autorisatieprofielen van de applicaties. Van de in het proces gebruikte applicaties hebben Harmony, RAO, IPR 
en PRS autorisatieprofielen. In dit viewpoint worden alleen de profielen weergegeven die relevant zijn voor het 
proces. Profielen voor functioneel beheer, systeembeheer, inkijk, en dergelijke zijn achterwege gelaten. In deze 
paragraaf is het viewpoint weergegeven voor Bezorging & Collectie. Voor Sortering is het viewpoint 
weergegeven in bijlage 16. 

In figuur 30 is het viewpoint voor Bezorging & Collectie weergegeven. Harmony heeft vier relevante 
autorisatieprofielen: PLAN, VMG, ORG en RB, hiervoor gelden de volgende gebruik-relaties met de 
businessrollen: 
PLAN wordt gebruikt door de Planner en de Teamcoach 
VMG wordt gebruikt door de VBG- of vestigingsmanager 
ORG wordt gebruikt door de medewerker Organisatie 
RB wordt gebruikt door de Roosterbeheerder 

RAO heeft ook vier relevante autorisatieprofielen: Staf Ops, VMG, TC en TL, hiervoor gelden de volgende 
relaties: 
Staf Ops wordt gebruikt door de medewerker Organisatie 
VMG wordt gebruikt door de VBG- of vestigingsmanager 
TC wordt gebruikt door de Planner en de Teamcoach 
TL wordt gebruikt door de teamleden 
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figuur 30 Businessrol & applicatie viewpoint B&C 
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5 ANALYSE BUSINESS - IT ALIGNMENT 

In dit hoofdstuk komt de analyse van misalignments tussen de business- en applicatielaag aan bod. Voor de 
analyse wordt per samenhangviewpoint tussen de business- en applicatielaag bekeken welke mogelijke 
misalignments er kunnen zijn en welke daarvan werkelijk een misalignment zijn. 

5.1 Analyse Proces - infonnatie gebrnik viewpoint 

Zoals in tabel 1 is weergegeven, bestaan er zeven verschillende typen mogelijke misalignments. De typen die 
behoren tot het 'proces-informatie gebruik viewpoint' zijn de volgende: een businessobject wordt niet 
gerepresenteerd door een dataobject, een businessobject wordt gerepresenteerd door meerdere dataobjecten, of 
er bestaat een onlogische representatie relatie tussen een businessobject en een dataobject. Hieronder is er voor 
ieder van deze situaties bij TNT geanalyseerd of er sprake is van een misalignment, en voorzien van een 
toelichting. 

De mogelijke misalignments, ontdekt in de relatie tussen het proces en de informatiestructuur, zijn voor 
Bezorging & Collectie en Sortering afzonderlijk weergegeven, in tabel 3 en tabel 4. De tabellen tonen voor iedere 
situatie het proces waarin het zich voordoet, het desbetreffende businessobject en de eventuele dataobjecten die 
het representeert. In de tabel is aangegeven of het wel of niet een misalignment betreft, het type misalignment 
en een toelichting. 

tabel 3 MoRelijke misaliRnments Proces - informatie Rebruik B&C 

Nr. Proces Business Data Mis- Toelichting 
ob ject object( en) alignment 

1 Basiswerktijd Rouleerschema - Roulatiepatroon Ja Het dataobject 'roulatie' in 
regeling - Cyclisch rooster Type2A Tandem wordt in het proces 
aanpassen - Roulatie niet gebruikt en is overbodig. 

Het object ' roulatiepatroon' is 
nodig om het rouleerschema 
vast te leggen voor 
Roosterbeheer, die het 
verwerken in het 'cyclisch 
rooster'. 

2 Basiswerktijd Basis volume - WAP realisatie Ja LVR en OGS worden in dit 
regeling productie - Registratie OGS Type2A proces gebruikt, de 'W AP 
aanpassen - Volume LVR realisatie' is voor dit proces 

overbodig. 

3 Basiswerktijd Basiswerktijd - Invoeren taken Ja De basiswerktijdregeling is 
Regeling regeling - Invoeren Harmony Type 2B vastgelegd in 5 verschillende 
Aanpassen - Basis dataobjecten binnen 3 

- Werktijden verschillende applicaties. Dit 
- Dienstregeling kan leiden tot fouten en 

inconsistenties. 

4 Wekelijkse Vooraf - Nee 'Vooraf bekende verstoringen' 
inzetplanning bekende Type lC worden genoteerd in de 

verstoringen agenda, er is geen behoefte aan 
IT ondersteuning in dit proces. 

5 Wekelijkse Voorkeuren - Nee Voorkeuren worden in het 
inzetp lanning teamleden Type lC teamoverleg doorgegeven, de 
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planner/teamcoach bepaalt of er 
rekening mee gehouden wordt. 

6 Wekelijkse Planninglijst - Ja De planner vult de lijst uit zijn 
inzetplanning Type 1B hoofd in. Wanneer hij weg valt, 

is het risico groot dat er fouten 
gemaakt worden. 

7 Wekelijkse Volume - Planning OGS Ja De 'OGS prognose' wordt ook 

inzetp lanning prognose - W AP prognose Type2A in de 'W AP prognose' 
- W AP naar Team vastgelegd, maar niet gebruikt 

en is dus overbodig voor dit 
proces. 'WAP naar Teams' is 
het volume omgerekend van 
vestiging naar team en dus niet 
overbodig. 

8 Wekelijkse Inzetplanning - Nee De gedetailleerde planning 
inzetplanning Type lC wordt niet vastgelegd, omdat er 

op dagniveau veel flexibiliteit 
van de medewerkers gevraagd 
wordt. De indruk is dat 
wanneer de detailplanning 
vooraf bekend is, mensen 
minder flexibel zijn. 

9 Dagelijkse Werkelijke -LVR Ja De vestigingen gebruiken L VR 
aanpassing volumecijfers - Registratie OGS Type2A en OGS om de werkelijke cijfers 
en registratie - W AP Realisatie op te halen, de 'W AP Realisatie' 

wordt niet gebruikt. 

10 Dagelijkse Inzet - Nee Het businessobject ' inzet' is een 

aanpassing Type lC abstract begrip, een koppeling 
en registratie van mensen aan activiteiten die 

ze op dat moment uitvoeren. Er 
is geen noodzaak om de 
feitelijke inzet actueel vast te 
leggen. Dit gebeurt achteraf in 
een inzet registratie. 

11 Dagelijkse Registratie lijst - Nee Het is praktisch gezien niet 

aanpassing Type lC wenselijk dat de registratie lijst 
en registratie digi taal is. 

12 Dagelijkse Registratie - Voorlopig rooster, Ja Het is niet logisch dat het 

aanpassing status: planning Type 3A en rooster met status 'planning' in 

en registratie - Ziekte registratie Type2D Harmony de inzetregistratie 
- In- en uitleen representeert. Dit kan tot 

verwarring leiden, omdat 
voorheen de registratie werd 
gerepresenteerd door het 
rooster met status 
'gepubliceerd' . De overige 
representaties zijn geen 
misalignment. 

technische universiteit eindhoven 33 ID (fX8X!) J post 



Hoofdstuk 5 Analyse business - IT alignment 

Voor Sortering zijn de gevonden mogelijke misalignments in de relatie tussen het proces en de 
informatiestructuur weergegeven in tabel 4. 

tabel 4 Mo5lelijke misali$lnments Proces - informatie ~ebruik Sorterin~ 

Nr. Proces Business Data Mis- Toelichting 
object object( en) alignment 

1 Week Beschikbare - inzetplanning Ja De gegevens worden 
planning AC team - overzicht AC team Type2B gerepresenteerd door twee 

dataobjecten in twee 
applicaties. Dit kan leiden tot 
fouten en inconsistenties. 

2 Inzet Presentielijst - Nee De presentielijst aftekenen is 
registratie afgetekend Type lC een handmatige controle op de 

pingegevens. Om deze reden is 
hier geen dataobject die het 
represen teert. 

5.2 Analyse Proces - applicatie gebruik viewpoint 

Zoals in tabel 1 is weergegeven, bestaan er in het 'proces-applicatie gebruik viewpoint' mogelijk misalignments 
wanneer een service niet - of niet volledig - wordt gebruikt door het proces. Hieronder zijn de niet gebruikte 
services, zoals gemodelleerd in paragraaf 5.3.2 voor iedere applicatie kort samengevat, aangegeven of het we! of 
niet een misalignment betreft en een toelichting. 

De mogelijke misalignments in de relatie tussen het proces en de applicaties zijn voor Bezorging & Collectie en 
Sortering afzonderlijk weergegeven, in tabel 5 en tabel 6. De tabellen tonen de applicatie die de service 
realiseert, de desbetreffende service, een omschrijving van de service, of het we! of niet een misalignment 
betreft en van welk type en een toelichting. 

t b 15 M /"'k . /" t p a e o~e 17 e mzsa 1~nmen s r t" b 'k B&C races - app, zca ze $lC ruz 

Nr. Applicatie Service Omschrijving Misal? Toelichting 

1 Harmony Plannen in Het vastleggen van Nee Deze service is een onderdeel 
kalender activiteiten en Type4E van het pakket Harmony, maar 

bijzonderheden voor lange er is in <lit proces geen behoefte 
termijn aan deze service. 

2 Harmony Roosteren van Het vastleggen van de Nee Wensen worden in overleg 
wensen wensen van medewerkers Type 4E doorgegeven en het is ook niet 

met betrekking tot de nodig voor het roostervoorstel 
inzetplanning (zie hier onder) 

3 Harmony Opvragen Het genereren van een Ja Het RAO genereert een 
roostervoorstel inzetplanning op basis van Type4A inzetadvies dat beter aansluit bij 

onder andere de de wensen van de gebruikers. 
vaardigheden en wensen Omdat de werkelijke inzet 
van de medewerkers regelmatig veel afwijkt van de 

inzetplanning, is er geen 
behoefte aan een gedetailleerde, 
vooraf vastgelegde planning. 

4 Harmony Signaleren Het signaleren (door Nee Deze service wordt niet in het 
ATW middel van een rode Type4D reguliere proces gebruikt, maar 
schendingen omkadering) van het wordt we! in bijzondere 

schenden van de omstandigheden (bijvoorbeeld 
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arbeidstijdenwet bij het de kerstperiode) geraadpleegd. 
roosteren. 

5 Harmony Werkplek- Het inplannen van Ja Het plannen van de inzet 
planning diensten op werkplekken Type4B gebeurt niet meer aan de hand 

van diensten en er is geen 
behoefte bij de planners 
/teamcoaches aan IT 
ondersteuning op dit gebied. 

6 Harmony Aanpassen Het vastleggen van de Ja Omdat niet de planning, maar 

di ens ten realisatie van een dienst Type4B de realisatie van de 

realisatie werkzaamheden wordt 
vastgelegd in het voorlopig 
rooster, wordt er geen gebruik 
gemaakt van deze service. 

7 Harmony Uren Het registreren van Ja Het plannen van de inzet 
verantwoording afwijkingen van de Type 4B gebeurt niet meer aan de hand 

diensten van diensten, dus er zijn oak 
geen afwijkingen hierin. 

8 Tandem Administratie Het weergeven van de Nee Deze informatie is niet van nut 
verdeling van het totale Type 4E voor dit proces. 
aantal uren over de typen 
medewerkers 

9 Tandem Roulatiepatroon Het vastleggen en Ja Het rouleerschema wordt voor 
weergeven van het Type4C Roosterbeheer vastgelegd in het 
rouleerschema van het Excel-format. De afdeling 
team Organisatie maakt geen gebruik 

van de informatie over het 
rouleerschema. 

10 WAP Prognose Het weergeven van de Ja Van de prognosecijfers wordt 
volumecijfers prognosecijfers per Type4C alleen de weekcijfers van SMK 

vestiging op week- en en SVP gebruikt in het proces. 
dagbasis voor de De cijfers OGS warden niet 
postsoorten SMK, SVP en gebruikt omdat de vestigingen 
OGS dit rechtstreeks vanuit de OGS 

applicatie ontvangen. De cijfers 
per dag warden niet gebruikt 
omdat deze als onbetrouwbaar 
ervaren en omdat in RAO alleen 
het weektotaal ingevuld kan 
warden. Het RAO berekent 
vervolgens we! het inzetadvies 
op dagniveau. 

11 WAP Realisatie Het weergeven van de Ja De realisatiecijfers warden op de 

volumecijfers realisatiecijfers per Type4C vestiging direct ontvangen uit 
vestiging op week- en LVRenOGS. 
dagbasis voor de 
postsoorten SMK, SVP en 
OGS 

12 WAP Basis Het weergeven van de Ja De basis volumecijfers warden 
volumecijfers basis volumecijfers per Type4C direct opgehaald uit LVR en 

vestiging op week- en OGS. 
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dagbasis voor de 
postsoorten SMK, SVP en 
OGS 
Het berekenen van de 
percentages van de 
prognoses en realisaties 
ten opzichte van de basis 
en het geven van een 
indicatie van de werkdruk 

Hoofdstuk 5 Analyse business - IT alignment 

Ja 
Type 4C 

Het is een relatief grove 
indicatie en er wordt op de 
vestigingen weinig waarde aan 
gehecht. 

Voor Sortering zijn de mogelijke misalignments in de relatie tussen het proces en de applicaties weergegeven in 
tabel 6. 

tabel 6 Mo~elijke misali~nments Proces - applicatie ~ebruik B&C 

Nr. Applicatie Service Omschrijving 

1 IPR Genereer UZB Het automatisch genereren 

2 IPR 

3 PRS 

interface bestand van een bestand voor 
uitzendbureaus met de 
definitieve uitvraag 

Procesp tanning 

Geplande 
personele inzet 
(plan) 

Het koppelen van de 
inzetplanning aan de 
berekende personele inzet 
uit PRS 

Het weergeven van de 
berekende personele inzet 
op basis van productie, de 
ingeplande uren uit IPR, 
en de berekende 
hoeveelheid benodigde 
uitzendkrachten 

5.3 Analyse businessrol & applicatie viewpoint 

Misal.? 

Nee 
Type 4E 

Ja 
Type4A 

Nee 
Type 4E 

Toelichting 

De definitieve uitvraag wordt 
nu per email doorgegeven. Hier 
is geen aanwijsbare reden voor, 
behalve dat de behoefte en de 
uitvraag van uitzendkrachten 
berekend wordt in Excel. 
Er geen automatische interface 
van PRS naar IPR en planners 
maken deze koppeling liever in 
Excel. 

De berekende personele inzet 
wordt we! gebruikt, het 
weergeven van de berekende 
personele inzet en de 
berekening van de hoeveelheid 
benodigde uitzendkrachten 
niet. 

Er zijn geen misalignments tussen de rollen en de autorisatieprofielen gevonden, afgezien van het feit dat er 
aannames gemaakt moesten worden voor de autorisatieprofielen voor IPR (zie bijlage 16). De 
autorisatieprofielen voor IPR komen namelijk niet overeen met de benamingen van de rollen, behalve voor het 
uitzendbureau en de partier. Per sorteercentrum wordt op area niveau beslist welke rollen welke 
autorisatieprofielen krijgen. 

5.4 Analyse cyclische samenhang 

Zoals in de methodiek is beschreven, bestaan er bij cycli mogelijk misalignments wanneer twee paden vanuit 
een element niet beide leiden tot hetzelfde element. Tussen de business- en applicatielaag zijn twee cycli te 
onderscheiden. Ten eerste is er de 'proces - data cyclus', met de paden 'proces - businessobject - dataobject' en 
'proces - applicatieservice - dataobject'. Ten tweede is er de 'proces - autorisatieprofiel cyclus', met de paden 
'proces - businessrol - autorisatieprofiel' en 'proces - applicatieservice - autorisatieprofiel' . Voor beide typen 
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zijn alle cycli van het proces inzetplanning en -registratie onderzocht op misalignments. Hieronder wordt het 
resultaat behandeld. 

Proces - data cyclus 
Voor Bezorging & Collectie is in het 'proces - data cyclus' een misalignment ontdekt, weergegeven in figuur 31. 
De activiteit 'AC-codes koppelen in Tandem' is een onderdeel van het proces 'basiswerktijdregeling aanpassen'. 
De activiteit maakt gebruik van de service 'koppelen AC-codes ', gerealiseerd door Tandem. De service heeft 
toegang tot dataobject 'invoeren Harmony'. 'AC-codes' is het businessobject dat bij de activiteit gebruikt wordt, 
en dit wordt we! gerepresenteerd door een dataobject in Harmony, maar niet door een dataobject in Tandem. 
De AC-codes worden handmatig in Tandem ingevoerd. Er is dus geen relatie tussen het business object 'AC
codes' en het data-object 'invoeren Harmony'. Daarnaast kan het handmatig invoeren van AC-codes leiden tot 
fouten, waardoor in deze cyclus een misalignment is. 

AC mie<O ___ ~ AC rod" I 
koppelen in 

Tandem 

lnvoeren 
···· ·) Harmony 

figuur 31 Misalignment Proces - data cyclus 

Dit misalignment is niet direct af te leiden uit het proces-informatie gebruik viewpoint, omdat businessobject 
'AC-codes' we! gerepresenteerd wordt door een dataobject 'AC-codes'. Dit dataobject bestaat binnen de 
applicatie Harmony, maar niet binnen Tandem. Er is dus geen relatie tussen dataobject 'Invoeren Harmony' en 
businessobject 'AC-codes' . 

Voor Sortering zijn geen misalignments in cycli ontdekt. 

Proces - autorisatieprofiel cyclus 
De analyse naar misalignments binnen deze cyclus is voor dit project buiten beschouwing gelaten. De reden 
hiervoor is dat voor het modelleren van deze cyclus ook de relatie tussen de applicatieservice en het 
autorisatieprofiel gemodelleerd zou moeten worden. De autorisatieprofielen bestaan uit de verzameling 
functionaliteiten waar de gebruiker toegang tot heeft en met welke rechten (inkijk, mutatie). Op deze wijze is 
een autorisatieprofiel gerelateerd aan een verzameling services. 

Het is voor Bezorging & Collectie we! opmerkelijk dat de applicatie Tandem we! twee invoerschermen heeft -
een voor de teamcoach en een voor de afdeling Organisatie -, maar hier geen autorisatieprofielen voor heeft. 
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6. RICHTLIJNEN EN REQUIREMENTS 

In dit hoofdstuk worden de richtlijnen en requirements voor het herontwerp uitgelegd. In paragraaf 6.1 worden 
de richtlijnen behandeld die gebaseerd zijn op de misalignments uit de analyse. In paragraaf 6.2 worden de 
wensen en eisen van de gebruikers en andere stakeholders behandeld en paragraaf 6.3 bevat enkele overige 

richtlijnen. Aan de hand van de richtlijnen en requirements worden in paragraaf 6.4 de uitgangspunten voor het 
herontwerp bepaald. 

6.1 Richtlijnen op basis van de misalignments 

Op basis van de geconstateerde misalignments uit het vorige hoofdstuk en de vuistregels uit paragraaf 3.5 is 

een verzameling richtlijnen voor het herontwerp opgesteld. Hieronder zijn voor de misalignments uit tabel 3 

(nr. 1, 2, 3, 6, 7, 9 en 12) en tabel 4 (nr. 1) de herontwerprichtlijnen bepaald: 

Nr. 1: Rouleerschema 
Voor het rouleerschema zijn geen herontwerprichtlijnen bepaald, omdat het alleen wordt vastgelegd voor de 

verwerking in het cyclisch rooster en dit rooster wordt in het herontwerp achterwege gelaten (zie paragraaf 6.2). 
Nr. 2, 7 en 9: Volumecijfers Basis productie, Prognose en Realisatie 
Voor deze misalignments zijn geen herontwerprichtlijnen bepaald, omdat in paragraaf 6.3 een overkoepelende 

richtlijn is opgesteld voor de volumecijfers. 
Nr. 3: Basiswerktijdregeling 
De dataobjecten 'invoeren Harmony' en 'dienstregeling' kunnen verwijderd worden, de dataobjecten 'invoeren 

taken', 'basis', en 'werktijden' kunnen samengevoegd worden tot een dataobject. 

Nr. 6: Planninglijst 
Er kan een dataobject gecreeerd worden voor de planninglijst. 

Nr. 12: Registratie 
De registratie kan vastgelegd worden in een registratierooster, in plaats van in een planningsrooster. 
Nr. 1 (tabel 3): Beschikbare AC team 

De inzetplanning voor Sortering kan in een applicatie en een dataobject gemaakt en vastgelegd worden. 

Op basis van de misalignments uit tabel 5 (nr. 3, 5, 6, 8, en 10 t/m 14) en tabel 6 (nr. 2) en de vuistregels uit 
paragraaf 3.5 zijn de volgende herontwerprichtlijnen opgesteld: 

Nr. 3: Opvragen roostervoorstel 
De vuistregel is hier: 'de service op de juiste manier realiseren'. Dit gebeurt in de huidige situatie al door de 

applicatie RAO, dus in dit geval is de richtlijn: deze service achterwege laten in het herontwerp. 
Nr. 5, 6 en 8: Werkplekplanning, aanpassen diensten realisatie en urenverantwoording 

Deze services kunnen in het herontwerp achterwege gelaten worden. 

Nr. 10: Roulatiepatroon 
Deze service kan in het herontwerp achterwege gelaten worden. 
Nr. 11 t/m 13: Volumecijfers (prognose, realisatie en basis) 
De vuistregel is: 'de services verwijderen'. Van de prognosecijfers worden alleen de weekcijfers van SMK en 

SVP gebruikt. De cijfers op dagbasis worden niet gebruikt, deze kunnen verwijderd worden. Voor de cijfers die 
we! gebruikt worden, maar ontvangen vanuit een andere applicatie (OGS en L VR), zijn in de volgende 

paragrafen extra richtlijnen opgesteld. 
Nr. 14: Scenario's 

Deze service kan in het herontwerp achterwege gelaten worden. 

Nr. 2 (tabel 6): Procesplanning 
Er kan een automatische interface komen tussen PRS en IPR, zodat de 'berekende personele inzet' uit PRS in 
IPR gebruikt kan worden. Verder kan de service 'procesplanning' de gewenste overzichten tonen. 
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Voor de cyclische misalignment geldt de richtlijn: AC-codes vastleggen in de applicatie waarin de AC-codes 
warden gekoppeld aan de werkzaamheden in de Basiswerktijdregeling. 

6.2 Wensen en eisen gebruikers/stakeholders 

Op basis van interviews met de gebruikers en andere stakeholders is een aantal requirements voor het 
herontwerp vastgesteld. 
Uit de interviews met diverse teamcoaches van verschillende vestigingen (in totaal 11 interviews) zijn de 
volgende requirements naar voren gekomen: 

Er moet een digitale ondersteuning komen voor de planninglijst, zodat oak de niet-reguliere planners 
weten welke bestellopen en welke medewerkers gekoppeld dienen te warden. 
Het cyclisch rooster met diensten moet achterwege gelaten warden in de registratie, de registratie kan 
aan de hand van een ' leeg' rooster. 
De registratie moet gebeuren aan de hand van 'op te brengen uren', in plaats van 'op te brengen 
diensten' waarin activiteiten aangepast moeten warden. 
Het 'overzicht op te brengen uren' moet overeen komen met de geplande inzet, zodat direct te zien is 
waar is afgeweken van de planning. 
Er is behoefte aan betrouwbaardere volumecijfers op dagniveau voor Prognose en Realisatie, het liefst 
gespecificeerd naar AC-codes. Een probleem hierbij is <lat de benodigde uren capaciteit niet alleen 
afhangt van het aantal poststukken en het type post, maar oak van het formaat en het gewicht. 
Wanneer deze informatie verwerkt kan warden in de prognose- en realisatiecijfers kan een 
betrouwbaarder inzetadvies gegenereerd warden. 

Uit interviews met 'Business Control' is de volgende requirement naar voren gekomen: het registratieproces 
moet resulteren in correct geregistreerde uren per medewerker en per AC-code. 

Uit interviews met personeelsplanners bij diverse sorteercentra zijn de volgende requirements naar voren 
gekomen: 

De inzetplanning moet overzichten kunnen bieden van beschikbare arbeidscapaciteit per team, proces, 
<lag en per week, en overzichten waarin de verschillende teams, processen, dagen en weken naast 
elkaar getoond kunnen warden. 
De applicatie voor inzetplanning moet geschikt zijn voor het maken van een MLT planning. 
De inzetplanning moet naast de beschikbare- oak de benodigde arbeidscapaciteit tonen, en daarmee de 
benodigde hoeveelheid uitzendkrachten kunnen berekenen. 
De planning- en registratie applicatie moet automatisch medewerkergegevens ontvangen van SPIN. 

Uit interviews met applicatiemanagers is de volgende richtlijn naar voren gekomen: IPR zou direct aan STST 
DB sterktestaten-gegevens moeten leveren, in plaats van via STST Mut. 

CAO richtlijnen 
De volgende CAO regels geven extra restricties aan de architectuur: 

+ I - uren warden berekend aan de hand van de werktijden vastgelegd in de basiswerktijdregeling. 
Indien, om redenen van bedrijfsbelang, de werkelijke inzet afwijkt van de werktijden vastgelegd in de 
basiswerktijdregeling, moet het mogelijk zijn om de emolumenten af te leiden van de vastgelegde 
werktijden. 
Per medewerker moeten de werkdagen en -tijden vastgelegd zijn in een rooster. 

6.3 Overige richtlijnen 

Spreeuwenberg [25] vermeldt de volgende richtlijn voor architectuur: "Regels, en met name de mogelijkheid die 
op effectieve wijze te kunnen wijzigen, zijn essentieel voor het verbeteren van de wendbaarheid van een bedrijf. 
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Het dupliceren van regels binnen of tussen softwareapplicaties is een bran van inefficientie als deze regels 
moeten wijzigen". 

Hiervan is de volgende richtlijn voor het herontwerp afgeleid: voor de CAO regelgeving voor het berekenen 
van emolumenten (salarisschalen en bezoldigingsregels) en het signaleren van schendingen van de ATW en 
voor de AC-codes dienen binnen een applicatie vastgelegd te zijn. 
In de huidige situatie liggen de CAO regels vast in de applicaties IPR en Harmony. 

Er zijn diverse activiteiten in het proces die in de huidige situatie handmatig warden gedaan, maar die volgens 
ans volledig in de applicatielaag kunnen plaatsvinden: 
Bij Bezorging & Collectie: 

AC-codes kunnen automatisch gekoppeld zijn aan typen werkzaamheden 
De applicatie voor het berekenen van het inzetadvies kan automatisch gevuld warden met de 
aanpassingen aan de basiswerktijdregeling, die ingevoerd zijn door de teamcoach. Hier geldt wel: mits 
de medewerker Organisatie en de OR de beslissingsbevoegdheid over de aanpassingen behouden. 
De volumecijfers (basis productie, prognose en realisatie) kunnen automatisch omgerekend warden 
van vestigingsniveau naar teamniveau. 
De volumecijfers kunnen automatisch verwerkt warden in de basiswerktijdregeling (basis productie), 
het inzetadvies (prognose en realisatie) en de realisatie (realisatiecijfers). 
De planningsapplicatie kan aan de hand van de volumecijfers automatisch inzetadviezen op week- en 
dagniveau genereren. 

Bij Sortering: 
De planningsapplicatie kan automatisch allocatieplekken genereren, wanneer de definitieve uitvraag 
digitaal wordt geaccordeerd. 

In de huidige situatie komen de gebruikte volumecijfers die WAP beschikbaar stelt rechtstreeks uit de systemen 
L VR en OGS. De prognosecijfers zijn gebaseerd op historische gegevens. De actuele vooraanmeldingen en 
informatie over aangekondigde partijen warden hier niet in verwerkt. Aangenomen dat de volumecijfers 
'prognose' en 'realisatie' betrouwbaarder warden bij verwerking van deze actuele informatie, is de volgende 
richtlijn gesteld: 
Alie (digitaal) in het bedrijf aanwezige relevante volume informatie moet - indien mogelijk - automatisch 
verwerkt warden in de berekening van de volumecijfers 'prognose' en 'realisatie', die aan de vestigingen 
beschikbaar gesteld warden. 

6.4 Uitgangspunten herontwerp 

De hierboven genoemde richtlijnen en requirements zijn omgezet naar uitgangspunten voor het herontwerp. In 
deze paragraaf warden de uitgangspunten samengevat. 

In het herontwerp verdwijnen de diensten uit het cyclisch rooster en het cyclisch rooster wordt niet meer 
gebruikt bij de registratie. Wat overblijft van het rooster zijn de werkdagen en -tijden per medewerker. Deze 
warden vastgelegd in de 'werktijden' binnen de basiswerktijdregeling. De basiswerktijdregeling bestaat dan uit: 
'werktijden', 'afspraken', 'praktijktijden', 'werkpakket' en 'basis productie'. 

Het registreren gebeurt op basis van een 'leeg' rooster en met behulp van een overzicht op te brengen uren, in 
plaats van diensten. Hierdoor wordt de registratie minder arbeidsintensief en wordt er correcter geregistreerd. 
Het proces 'beheren cyclisch rooster' en de processtap 'Harmony invullen' komen hiermee te vervallen. Het 
'overzicht op te brengen uren' wordt gekoppeld aan de 'geplande in te zetten uren', zodat de afwijking tussen 
de planning en de werkelijke inzet direct zichtbaar is. Het 'overzicht op te brengen uren' is gespecificeerd naar 
AC-codes, zodat de werktijden per AC-code warden geregistreerd. 

technische universiteit eindhoven 40 m (!X!X!) I post 



Hoofdstuk 6 Richtlijnen en requirements 

De 'geplande in te zetten uren' is het wekelijkse inzetadvies, dat eventueel door de teamcoach is aangepast 
naar eigen inzicht. Dit inzetadvies bestaat uit de verwachte in te zetten uren per AC-code, per dag voor een 
team. Het inzetadvies wordt automatisch berekend aan de hand van de volumecijfers 'prognose' of 'realisatie'. 
Omdat het inzetadvies per AC-code wordt berekend, kan de teamcoach de inzet beter afstemmen op de 

volumeprognose. 

De functies van de bestaande hulpmiddelen bij de planning - RAO, Tandem en 'WAP naar Teams' - warden 
ge"integreerd in een applicatiecomponent, zodat er geen informatie meer overgetypt hoeft te warden. Er komt 
een bran voor volumecijfers die als input dienen voor de inzetplanning, de basiswerktijdregeling en de 
realisatie. Hierdoor wordt de juiste informatie gebruikt en is het niet meer nodig om diverse applicaties te 
raadplegen. Deze volumecijfers warden automatisch omgerekend naar teamniveau en verwerkt in de 
verschillende functies, zodat ook hiervoor geen informatie overgetypt hoeft te warden. 

Deze volumecijfers warden gegenereerd door middel van een applicatie die automatische interfaces heeft met 
alle applicaties die relevante volume-informatie genereren. Deze levert naar verwachting betrouwbaardere en 
actuelere volumecijfers aan de vestigingen. Dit laatste maakt een betere sturing op volumefluctuaties mogelijk, 
wat een hogere productie-efficiency tot gevolg heeft. Daarnaast worden de volumecijfers uitgebreid met 
factoren voor het gewicht en formaat van de poststukken, waardoor de berekening van het inzetadvies per AC
code betrouwbaarder wordt. 

De inzetplanning voor Sortering gebeurt in een applicatie, met de gewenste overzichten. Hierdoor hoeft er geen 
informatie meer overgetypt te warden in Excelbestanden. Daarnaast komt er een betere integratie met de 
applicaties SPIN en PRS, zodat hiervan geen informatie meer overgetypt hoeft te warden in IPR. Tenslotte 
wordt het mogelijk de uitvraag naar uitzendkrachten in het systeem te accorderen, waarna automatisch 
allocatieplekken warden gecreeerd. 

Voor de processen bij zowel Bezorging & Collectie als bij Sortering geldt dat bedrijfsregels uit de 
procesondersteunende applicaties warden gehaald, om de flexibiliteit ten aanzien van veranderingen in de 
regelgeving te vergroten. Daarnaast is het een voordeel dat andere bedrijfsprocessen of applicaties in de 
toekomst gebruik kunnen maken van de 'CAO services' en AC-codes. 
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7 HERONTWERP ARCHITECTUUR 

In dit hoofdstuk zijn de richtlijnen en requirements voor het herontwerp verwerkt in ArchiMate modellen voor 
de informatiestructuur, de processen, de applicatiestructuur en de samenhang daartussen. In de eerste 
paragraaf is het proces - applicatie gebruik viewpoint gemodelleerd voor de gedetailleerde processen, in de 
tweede paragraaf worden de applicaties, of modules, in detail gemodelleerd in relatie tot de processen. In 
paragraaf 7.3 is de applicatiestructuur gemodelleerd en in paragraaf 7.4 de informatiestructuur in relatie tot de 
applicaties. In overzichtsplaat 2 is het totaaloverzicht van de subprocessen van Bezorging & Collectie en 
Sortering in relatie tot de applicatiestructuur weergegeven. 

7.1 Proces - applicatie gebruik viewpoint 

In dit viewpoint worden de processen in detail weergegeven, gerelateerd aan de services en applicaties waar ze 
gebruik van maken. De modellen in deze paragraaf zijn te vergelijken met de modellen van de huidige situatie 
in overzichtsplaat 1 en bijlage 13. 

In dit herontwerp zijn een aantal veranderingen in de processen doorgevoerd. Zo is er een aantal 
processtappen dat niet meer handmatig wordt uitgevoerd, maar binnen de applicatielaag plaats vindt. Een 
grote procesverandering bij de inzetplanning voor Bezorging en Collectie is dat het subproces 'beheren cyclisch 
rooster' is komen te vervallen. Voor Sortering is de belangrijkste procesverandering dat diverse overzichten niet 
meer handmatig gemaakt hoeven worden. Hieronder worden per subproces de veranderingen in het 
herontwerp behandeld. 

Bezorging & Collectie 
In figuur 32 is het subproces 'basiswerktijdregeling aanpassen' weergegeven. De aanpassingen aan de 
basiswerktijdregeling worden direct ingevoerd door de teamcoach in de Module Inzetplanning B&C. Er wordt 
geen roulatiepatroon verzonden en er worden niet meer handmatig AC-codes gekoppeld aan de activiteiten. 
Het bepalen van de 'basis productie' gebeurt niet meer handmatig. 

Na de stap 'controleren tijdsduur activiteiten' door de medewerker Organisatie, welke gebeurt aan de hand 
van de afspraken en de 'oude' praktijktijden, wordt de nieuwe basiswerktijdregeling 'overgezet' naar de 'Basis' 
in de module. De controle en het overzetten van aanpassingen worden ondersteund door de service 
'raadplegen I aanpassen Basis', die is opgebouwd uit deelservices voor het beheer van de 'praktijktijden', de 
'basis productie', de 'werktijden' en de 'afspraken'. De processtap 'Harmony aanpassen' is verwijdert uit het 
proces, omdat het niet meer nodig is de wijzigingen te verwerken in de diensten. De keuring van de wijzigingen 
door de OR blijft in het proces onveranderd. 
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In figuur 33 is het subproces 'wekelijkse inzetplanning' weergegeven. De werktijden en werkdagen van de 
medewerkers zijn hier vastgelegd in het onderdeel 'werktijden' binnen de basiswerktijdregeling. Deze warden 
in de huidige situatie vastgelegd in het cyclisch rooster. Het proces 'wekelijkse inzetplanning' begint hier met 
de processtap 'raadplegen werktijden mdw'. In de huidige situatie weet de teamcoach wie wanneer moet 
werken, maar bij twijfel kan hij het cyclisch rooster raadplegen. Om fouten te voorkomen is dit als eerste 
processtap toegevoegd. 

De eerste drie stappen van het huidige proces zijn onveranderd gebleven. De daaropvolgende processtappen 
'ophalen volumeprognose' en 'berekenen inzetadvies' vinden niet meer in de businesslaag plaats en zijn dus uit 
het proces gehaald. De services 'invullen planninglijst' en 'aanpassen planninglijst' warden hier ondersteund 
door de service 'beheer planninglijst'. Een toevoeging aan het proces is de stap 'invullen in te zetten uren', 
waarmee de teamcoach naar eigen inzicht aanpassingen kan aanbrengen op het gegenereerde inzetadvies. 

Er wordt in dit subproces gebruik gemaakt van de services 'raadplegen werktijden', 'beheer planninglijst', 
'inzetadvies week' en 'invullen in te zetten uren', gerealiseerd door de Module Inzetplanning B&C. 
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In figuur 34 is het subproces 'dagelijkse aanpassing en registratie' weergegeven. Aan de eerste processtap is het 
bekijken van het inzetadvies toegevoegd, omdat de Module Inzetplanning B&C ook op dagbasis automatisch 
inzetadviezen genereert aan de hand van de realisatiecijfers. De processtap 'ophalen cyclisch rooster' is 
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vervallen en de laatste processtap is veranderd van 'registratie invoeren in Harmony' in 'registratie verwerken'. 
De rest van het subproces is onveranderd gebleven. 

De laatste processtap wordt ondersteund door de service 'registreren', welke bestaat uit de volgende 
deelservices: 'koppelen uren aan medewerkers', 'overzicht op te brengen uren per AC-code', 'ziekteregistratie', 
en 'in- en uitleen'. Deze services worden gerealiseerd door de Module Registratie B&C. Het verwerken van de 
registratie gebeurt hier in een leeg rooster, waarin medewerkers een hoeveelheid uren per AC code toebedeeld 
krijgen. De module bevat in plaats van een 'overzicht op te brengen diensten' een 'overzicht op te brengen uren 
per AC-code'. De uren in het overzicht worden dan verminderd met de hoeveelheid uren die zijn toebedeeld 
aan een medewerker. 
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jiguur 34 Dagelijkse aanpassing en registratie 
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In figuur 35 is het subproces 'wekelijkse controle en afsluiting' weergegeven. De processtap 'verantwoorden 
registratie' is komen te vervallen, omdat er geen rooster meer is met de status 'planning'. Het printen van de 
registratie en het controleren ervan worden ondersteund door de service ' rapporteren' en het accorderen door 
'wijzigen status', beiden gerealiseerd door de Module registratie B&C. 
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figuur 35 Wekelijkse controle en afsluiting 

Sortering 
In figuur 36 is het subproces 'maken MLT planning' weergegeven. Processtappen die zijn komen te vervallen 
zijn: 'ophalen verwachte beschikbare AC' en 'ophalen verwachte benodigde AC', omdat deze informatie zich in 
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een applicatie bevind. De stap 'maken MLT planning' wordt ondersteund door de services 'overzicht MLT 
planning' en 'berekening behoefte uitzendkrachten', gerealiseerd door de Module Inzetplanning en Registratie 
Sortering. 

Nieuwe MLT 
planning nodig 

Maken middellange tennijn planning 

0 Controle enQ 
tekenen voor 

akkoord 

Maken MLT 
planning 

I 
I 
I 
- - -- --- --- -- "T'" -- ... 

Module lnzetplanning & 
Registratie Sortering 

figuur 36 Maken middellange termijnplanning 

0 
Verzenden MTP 1---+--- Ml T planning 

naar UZB verzonden 

In figuur 37 is het subproces 'weekplanning' weergegeven. Processtappen voor het ophalen van informatie en 
het maken van overzichten zijn komen te vervallen. De stap 'maken weekplanning' wordt ondersteund door de 
deelservices 'overzicht AC team', 'overzicht week alle teams' en 'overzicht weekplanning', binnen de service 
'inzetplanning' . 
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In figuur 38 is het subproces 'dagplanning' weergegeven. De processtap 'maken dagplanning' wordt 
ondersteund door de services 'overzicht dagstaat' en 'overzicht dagplanning'. De derde processtap is veranderd 
van 'controle en tekenen voor akkoord' in 'controle en accorderen uitvraag', ondersteund door de deelservices 
'genereren definitieve uitvraag' en 'accorderen definitieve uitvraag'. De volgende processtappen zijn komen te 
vervallen: 'overzicht AC omzetten naar dagstaat', 'ophalen benodigde AC', 'maken dagstaat' en 
'allocatieplekken vrijmaken' . 
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Voor het subproces 'inzetregistratie' bij Sortering zijn geen veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. 
Het viewpoint voor dit subproces is gelijk aan de 'inzetregistratie' in bijlage 13. 

7.2 Modules, functies en services 

In deze paragraaf warden de applicatiemodules, de interne functies en de gerealiseerde services behandeld. We 
praten hier over modules, omdat we niet willen impliceren dat het per definitie losse applicaties betreft. Of de 
modules binnen een applicatie of als aparte applicaties warden gerealiseerd, is een implementatiekeuze die 
buiten de scope van dit herontwerp valt. 

Module Inzetplanning B&C 
In figuur 39 is de Module Inzetplanning B&C weergegeven. Deze module bevat onder andere (delen van) 
functies van de applicaties Tandem, RAO en 'WAP naar Teams'. Van Harmony komen hier geen functies in 
terug. In het figuur zijn oak de services weergegeven die de functies realiseren. 'Aanpassen Basis' is een functie 
die de teamcoach de mogelijkheid biedt de aanpassingen aan de basiswerktijdregeling direct in het systeem in 
te voeren en vervangt in dit opzicht de Tandem. In deze functie zijn de AC-codes vastgelegd en automatisch 
gekoppeld aan de werkzaamheden. 

In de functie 'beheren Basis' warden (de aanpassingen aan) de basiswerktijdregeling vastgelegd en beheerd. 
Deze functie is onderdeel van het huidige RAO en wordt door de afdeling Organisatie gebruikt om de nieuwe 
aanpassingen te kunnen controleren en ze in de 'basiswerktijdregeling' vast te leggen. Dit laatste gebeurt niet 
meer handmatig, maar door middel van de processtap 'overzetten aanpassingen' (figuur 32), ondersteund door 
de service 'overzetten aanpassingen naar Basis'. De teamcoach heeft geen autorisatie voor deze service. 

De functie 'planninglijst' is een nieuwe functie, waarmee de teamcoach bestellopen kan toewijzen aan 
medewerkers. Deze functie bevat een actuele verzameling van de medewerkers en de bestellopen van het team. 

De functie 'planning uren inzet' realiseert de services 'inzetadvies week', 'invullen in te zetten uren' en 
'inzetadvies dag' . Deze functie is onderdeel van het huidige RAO. Een ander onderdeel van het RAO die 
terugkomt in deze module is de functie 'realisatie'. Deze realiseert de service 'raadplegen volume realisatie' 
voor het bepalen van de dagelijkse inzetplanning. 'Realisatie' genereert daarnaast informatie over gerealiseerde 
efficiency. Dit laatste valt buiten het domein van inzetplanning en -registratie, maar is wel van grate waarde 
voor de teamcoaches en is daarom meegenomen in het herontwerp. De functie gebruikt hiervoor onder andere 
de geregistreerde inzet. 

De functie 'berekenen volume naar team' vervangt de applicatie 'WAP naar Teams' en hoeft niet handmatig 
ingevuld te warden; de volumecijfers warden automatisch doorberekend naar teamniveau. Deze volumecijfers 
warden binnen de module gebruikt voor de 'basis productie' (binnen 'beheren Basis'), voor het berekenen van 
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het inzet advies op week- en dagniveau (binnen 'planning uren inzet') en voor het bepalen van de efficiency 
(binnen 'realisatie'). 
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In figuur 40 is de Module Registratie B&C weergegeven. Deze module bevat een aantal functies van de 
applicatie Harmony, maar deels op een andere manier ingericht. De functies 'roosterbeheer', 
'werkplekplanning' en 'registreren' zijn weggelaten. De functie ' roosteren' is heringericht tot de functie 
'registreren inzet'. Deze functie biedt de mogelijkheid de inzet te registreren in een leeg dag- en weekrooster; er 
is geen sprake meer van een cyclisch rooster met diensten. Deze functie toont een 'overzicht op te brengen uren 
per AC-code', in plaats van een 'overzicht op te brengen diensten'. De 'op te brengen uren' krijgt de module 
automatisch door van de module 'inzetplanning'; dit zijn de 'in te zetten uren' . Dit overzicht wordt automatisch 
aangepast wanneer een 'stuk tijd' aan een medewerker gekoppeld wordt. Ziekte en in- en uitleen van 
medewerkers wordt ook in deze functie geregistreerd. De functie biedt daarnaast de mogelijkheid de registratie 
te accorderen middels 'wijzigen status'. Hiermee wordt direct een automatische overdracht van sterktestaat 
gegevens naar STST DB gegenereerd. 
De rapportagefunctie blijft behouden, maar de CAO functies zijn uit de registratiemodule gehaald, hier wordt 
in de volgende paragraaf op teruggekomen. 
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Module Inzetplanning & Registratie Sortering 
In figuur 41 is de Module I&R Sortering weergegeven. Deze module bevat grotendeels dezelfde functies en 
services als IPR. Een belangrijke toevoeging is dat de functie 'inzetplanning' hier diverse overzichten biedt die 
in de huidige situatie aan de hand van Excel verkregen warden. Het gaat met name om 'overzicht week alle 
teams' - het overzicht van de beschikbare arbeidscapaciteit per team voor de gehele week - en 'overzicht 
dagstaat' - het overzicht van de beschikbare arbeidscapaciteit per team op dagniveau. 

Een andere aanpassing is dat de module automatisch de berekende personele inzet (prognose) van PRS 
ontvangt, zodat de functie 'inzetplanning' automatisch dag- en weekplanningen genereert en de behoefte aan 
uitzendkrachten berekent. Verder kan de functie hier de definitieve uitvraag aan uitzendkrachten genereren, 
die geaccordeerd kan warden door de bedrijfsleider. Met de accordering creeert de module automatisch 
allocatieplekken. De overige functies en services zijn gelijk voor het huidige IPR. 
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figuur 41 Module I&R Sortering 
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7.3 De applicatielaag 

In figuur 42 zijn de modules, applicaties en onderlinge services weergegeven binnen de applicatielaag. De 
modules Inzetplanning B&C, Registratie B&C en l&R Sortering zijn in de bovenstaande paragrafen behandeld, 
in deze paragraaf komen de Module CAO Services, de Module AC-codes en de Module Postvolumes 
Vestigingen aan bod. Daarnaast warden de applicatieservices tussen de applicaties kart uitgelegd. 

De Module CAO services is een nieuwe module die services met betrekking tot CAO regelgeving realiseert. 
Deze module bestaat uit de functies: 'berekenen verlofsaldi', 'berekenen +/- uren', 'signaleren schendingen 
ATW', 'berekenen tarieven uzk'en' en 'afleiden emolumenten'. Voor deze functies gebruikt de module de 
volgende services: 'inzetgegevens B&C', 'werktijden (basis WTR)', de 'inzetgegevens S' en 'roostergegevens'. 
Deze services warden gerealiseerd door de drie procesondersteunende applicaties. De Module CAO services 
bepaalt aan de hand van de CAO regelgeving of de emolumenten warden afgeleid van de geregistreerde 
inzetgegevens, of op basis van de roostergegevens. De roostergegevens zijn voor B&C vastgelegd in 
'werktijden'. Ook de berekening van de+/- uren gebeurt aan de hand van deze roostergegevens. 

De AC-codes warden in de huidige situatie vastgelegd in Harmony, in het herontwerp in Module AC-codes. 
Met deze module kunnen AC-codes warden beheerd en veranderingen aan AC-codes warden automatisch 
doorgezet naar de modules voor inzetplanning en registratie. 

Het doe) van de Module Postvolumes Vestigingen komt grotendeels overeen met het huidige WAP. Het 
verschil met de huidige situatie is dat hier alle services van applicaties die informatie leveren over toekomstige 
en gerealiseerde aantallen poststukken automatisch in de module verwerkt warden tot volume-informatie per 
posttype op vestigingsniveau. Deze volume-informatie wordt gebruikt door de Module Inzetplanning 
Bezorging voor het genereren van de basisproductie, de inzetplanning en de realisatie. Omdat in dit project 
geen uitputtend onderzoek is gedaan naar alle applicaties en informatie over postvolumes binnen TNT, is de 
verzameling applicaties en services onder de Module Postvolumes Vestigingen in figuur 42 mogelijk niet 
compleet. 

Tussen de procesondersteunende modules bij Bezorging & Collectie warden twee services uitgewisseld. Van de 
module 'inzetplanning' naar de module 'registratie' wordt de service 'in te zetten uren' uitgewisseld. Dit is de 
door de teamcoach bepaalde inzet, aan de hand van het inzetadvies en eigen inzicht. Deze uren komen in de 
registratiemodule terug in het 'overzicht in te zetten uren per AC-code'. Van de module 'registratie' naar de 
module 'inzetplanning' wordt de service 'geregistreerde inzet' uitgewisseld. Deze wordt gebruikt in de functie 
'realisatie' voor het berekenen van de gerealiseerde efficiency. 
De applicatie SPIN realiseert de service 'medewerker gegevens', die gebruikt warden door de drie modules 
voor inzetplanning en registratie. De Module Registratie B&C en de Module I&R Sortering realiseren beiden de 
service 'sterktestaten', voor de applicatie STST DB. 
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figuur 42 Modules, applicaties en onderlinge services 

7.4 Informatiestructuur viewpoint 
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In figuur 43 is het informatiestructuurviewpoint in ArchiMate weergegeven. De volledige datastructuur in 
UML is te vinden in overzichtsplaat 3. In deze plaat zijn de dataobjecten binnen de verschillende applicaties en 
modules in verschillende kleuren weergegeven. In figuur 43 is de samenhang tussen de datastructuren van de 
verschillende applicaties en modules weergegeven. 

De belangrijkste veranderingen in deze structuur zijn de relaties tussen 'medewerker' en 'basis WTR', tussen 
'volumerealisatie' en 'inzetadvies dag' en tussen 'AC-codes' en de basiswerktijdregeling, de inzetadviezen en 
de 'op te brengen uren'. De relaties tussen de objecten binnen de applicaties zijn hier buiten beschouwing 
gelaten, hiervoor wordt verwezen naar overzichtsplaat 3. 
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8. IMPLEMENT ATIEPLAN 

In dit hoofdstuk wordt in grote Iijnen het implementatieplan voor het realiseren van de ontworpen 
doelarchitectuur uiteengezet. In paragraaf 8.1 wordt ingegaan op concrete implementatiekeuzes voor de diverse 
modules in het herontwerp, in paragraaf 8.2 wordt een plan voor een gefaseerde implementatie voorgesteld en 
in paragraaf 8.3 wordt ingegaan op een integrale aanpak, waarin diverse invalshoeken en deelprojecten van het 
innovatietraject aan bod komen. 

8.1 lmplementatiekeuzes 

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende implementatiekeuzes die van invloed zijn op de invulling 
van dit implementatieplan. 

Ten eerste kan er gekozen worden voor het aanpassen van de bestaande applicaties, of voor het ontwikkelen 
van nieuwe applicaties of modules. Voor dit implementatieplan is aangenomen dater gekozen wordt voor de 
eerste mogelijkheid, omdat daarmee veel bestaande applicatiefuncties hergebruikt kunnen worden en omdat 
gebruikers dan niet hoeven te leren met een nieuw systeem om te gaan. 

Ten tweede kan er gekozen worden voor een totaalproject voor de implementatie van de doelarchitectuur, of 
voor een gefaseerde implementatie met deelopleveringen. Voor dit implementatieplan is aangenomen dat er 
gekozen wordt voor een gefaseerde implementatie, omdat daarmee in een vroeg stadium geprofiteerd wordt 
van de winsten in efficiency en flexibiliteit. Een ander voordeel van een stapsgewijze invoering is dat de 
verandering geleidelijker plaatsvindt, waardoor er minder weerstand in de organisatie zal zijn. 

Daarnaast kan er gekozen worden welke modules als losse applicatie ge'implementeerd worden en welke 
samengevoegd in een applicatie. Gezien de richtlijn voor bedrijfsregels en het feit dat meerdere applicaties er 
gebruik van maken, worden de Module CAO Services en de Module AC-codes als losse applicaties 
ge'implementeerd. De procesondersteunende applicaties van Bezorging & Collectie (de Module Inzetplanning 
en Module Registratie) zouden zowel als losse applicaties als in een applicatie ge'implementeerd kunnen 
worden. Omdat in de eerstgenoemde implementatiekeuze is aangenomen dat bestaande applicaties worden 
aangepast, wordt hier aangenomen dat het twee losse applicaties blijven. Een ander voordeel bij het scheiden 
van deze modules in twee losse applicaties, is de mogelijkheid tot het (her)gebruik ervan in andere 
organisatieonderdelen. In dat geval is het wenselijk dat de Module Inzetplanning los staat van de Module 
Registratie. Voor de Module Postvolume Vestigingen (nieuwe WAP) en de Module Inzetplanning B&C geldt 
ook dat deze als losse applicaties worden ge'implementeerd, vanwege de eerstgenoemde aanname . 

Overige implementatiekeuzes, zoals uitbesteding versus zelf ontwikkelen en de te gebruiken technologie 
worden hier buiten beschouwing gelaten. 

Wanneer er in dit hoofdstuk gesproken wordt over 'interfaces' tussen applicaties, wordt daarmee de 
implementatie van een - binnen de applicatielaag gebruikte - applicatieservice bedoeld. De keuze van de 
manier waarop de communicatie tussen twee applicaties wordt gerealiseerd en met welke technologie ligt 
buiten de scope van dit project. 

8.2 De gefaseerde implementatie 

De realisatie van de doelarchitectuur is grofweg opgesplitst in twee fasen. In fase I worden de eerste 
aanpassingsslagen aan de bestaande applicaties gemaakt, waarna deze in productie genomen kunnen worden. 
Daarnaast wordt in deze fase de Module CAO Services ontwikkeld. In fase II worden voor deze module de 
interfaces ontwikkeld, waarna het in productie genomen kan worden. In deze fase vindt voor de bestaande 
applicaties een tweede aanpassingsslag plaats en ten slotte zal de Module AC-codes, inclusief interfaces 
ontwikkeld worden. Hieronder wordt per fase dieper ingegaan op de activiteiten per applicatie of module. In 
figuur 44 is de gefaseerde implementatie in grote lijnen weergegeven. 
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Fase I 
In deze fase worden de applicaties RAO, Harmony, IPR en WAP aangepast en wordt de Module CAO services 
ontwikkeld. 

Het RAO wordt uitgebreid met de functies 'aanpassen Basis', 'berekenen volume naar team' en 
'planninglijst'. De eerste twee functies bestaan nu in de applicaties Tandem en 'WAP naar Teams', en kunnen 
grotendeels hergebruikt worden. 'Aanpassen Basis' moet hierbij de huidige basiswerktijdregeling tonen, 
uitgebreid met de werkroosters van medewerkers, en de werkzaamheden moeten gekoppeld zijn aan de AC
codes. De aangepaste basiswerktijdregeling moet automatisch overgezet kunnen worden naar 'beheren Basis' 
door de medewerker Organisatie. Daarnaast moet de functie 'planning uren inzet' zo aangepast worden dat het 
inzetadvies op AC-code niveau berekend kan worden en dat het inzetadvies met realisatiecijfers op de dag zelf 
berekend kan worden. Vervolgens kan de aangepaste applicatie - RAO+ - in productie genomen worden. 

Harmony wordt aangepast ten behoeve van de registratie. De functie 'roosteren' wordt aangepast tot een 
functie voor het registreren, genaamd 'registreren Inzet'. Het rooster toont dan het 'overzicht in te zetten uren 
per AC-code', in plaats van de 'op te brengen diensten'. De rapportagefunctie blijft behouden, tevens blijven de 
CAO functies in deze fase behouden. De functies 'werkplekplanning' en 'registreren' (huidige functie) komen te 
vervallen, en daarmee ook de diensten, activiteiten en werkplekken. Vervolgens kan de aangepaste applicatie -
Harmony R (registratie) - in productie genomen worden en begonnen worden aan de interface tussen Harmony 
en RAO+. 

In IPR wordt de functie 'inzetplanning' aangepast ten behoeve van de wensen van de gebruikers. De functie 
'inzetplanning' wordt uitgebreid met de diverse overzichten en berekeningen. Ook wordt IPR uitgebreid met 
de services voor het digitaal accorderen en automatisch genereren van allocatieplekken. Vervolgens kan de 
aangepaste applicatie - IPR+ - in productie genomen worden. 

Voor WAP moet in fase I allereerst onderzoek gedaan worden naar de informatiestromen in het bedrijf met 
betrekking tot volumecijfers, met name welke actuele prognose-informatie (vooraanmeldingen, terugkerende 
partijen, e-sort, etc.) in het bedrijf digitaal beschikbaar is. Ook moet onderzocht worden hoe deze informatie 
verwerkt kan worden in de huidige prognoseberekeningen en hoe dit proces volledig geautomatiseerd kan 
worden. De informatie bestaat niet alleen uit aantallen, maar ook uit factoren voor het formaat en gewicht en 
hoe deze meegerekend kunnen worden bij de informatie die de module genereert. Deze informatie van gewicht 
en formaat is naar verwachting voor een groot deel beschikbaar over de voor-aangemelde partijen en de 
reguliere grote partijen. Verder is er informatie over gewicht en formaat beschikbaar over de gerealiseerde post, 
die gebruikt kan worden voor statistische voorspellingsmethoden. 
In de eerste fase wordt het rekenmodel voor de actuelere volumecijfers ontwikkeld, zodat Productie hier zo snel 
mogelijk voordeel van heeft. Het rekenmodel wordt in fase II aangepast aan factoren voor gewicht en formaat. 
Na de ontwikkeling en implementatie van het rekenmodel voor een prognose op basis van actuele 
volumecijfers, kan de aangepaste applicatie - WAP+ - in productie genomen worden. 

In deze fase wordt de Module CAO Services ontwikkeld en de interface met SPIN gerealiseerd. Voor deze 
module moeten de verschillende functies ontwikkeld worden. Wanneer dit is afgerond, kan aan fase II 
begonnen worden, waarin de interfaces tussen deze module en Harmony Ren IPR+ gerealiseerd worden. 

Fase II 

In de tweede fase wordt RAO+ aangepast op de verwerking van prognose- en realisatie-informatie over de 
factoren 'gewicht' en 'formaat' van poststukken. Daarnaast wordt in RAO+ aan de functie 'realisatie' de service 
'raadplegen volume realisatie' toegevoegd. Vervolgens kan de interface met WAP++ gerealiseerd worden en 
RAO++ in productie genomen worden. Ten slotte wordt de interface met de Module AC-codes gerealiseerd. 
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In fase II kunnen de interfaces met de Module CAO services gerealiseerd worden, waarna de CAO functies uit 
Harmony en IPR verwijderd kunnen worden. Dan kunnen Harmony R LITE en IPR+ LITE in productie 
genomen worden. 

Voor WAP kan in de tweede fase het rekenmodel voor het genereren van informatie over de factoren gewicht 
en formaat van poststukken ontwikkeld worden en ge·implementeerd worden in WAP+. Hierna kan de interface 
met RAO+ gerealiseerd worden en kan W AP++ in productie genomen word en. 

In de tweede fase kan de Module AC-codes ontwikkeld worden, de interfaces met RAO++ en Harmony R LITE 
gerealiseerd worden en in productie genomen worden. 

In figuur 44 is de gefaseerde implementatie weergegeven. Voor de betekenis van de afkortingen zie pagina VIII. 
Voor iedere module of applicatie zijn de implementatieactiviteiten in de voorgestelde volgorde weergegeven. 
De lengte van de afgebeelde activiteiten schetst een inschatting van de relatieve duur van de activiteit. Gezien 
de complexiteit zal het gehele traject naar verwachting minimaal 3 a 4 jaar in beslag nemen. De rode driehoekjes 
stellen de 'in productie name' van die applicatie voor. Het figuur maakt duidelijk dat de activiteiten in fase I zo 
vroeg mogelijk dienen te starten, om zo snel mogelijk de eerste opleveringen te kunnen realiseren. De 
activiteiten in fase II zijn afhankelijk van de oplevering van de CAO module en WAP++, waardoor deze 
activiteiten juist zo laat mogelijk dienen te starten. De activiteit RAO+ aanpassen op factoren client afgerond te 
zijn wanneer het rekenmodel is ge·implementeerd in WAP+, maar client wel zo laat mogelijk te starten. 
Het ontwikkelen van de module AC-codes is het laatste implementatieproject, omdat dit het beste kan gebeuren 
wanneer de aanpassingen aan de applicaties die AC-codes bevatten achter de rug zijn. Dit kan dus pas na het 
opleveren van RAO++. 
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8.3 De integrate aanpak 

]oostens [15] beschrijft een integrale aanpak voor innovatieprojecten, ook wel 'de Regenboog' genoemd. Hiermee 
wordt aan de hand van zeven invalshoeken, of 'sporen', vorm gegeven aan het innovatieplan. Hieronder is 
iedere invalshoek kort toegelicht. 

Het sociale spoor richt zich op de menselijke aspecten van het innovatieproject, zoals communicatie naar de 
deelnemers, veranderingen omtrent cultuur, organisatiestructuur en opleidingen. Het kwaliteitsspoor is gericht 
op kwaliteitsbewaking. Het beheersspoor richt zich op de beheersaspecten en ondersteuning die de innovatie 
blijvend laten functioneren. Het business spoor bevat de veranderingen in de bedrijfsprocessen en producten. Het 
informatie spoor is gefocust op de ondersteunende informatiesystemen, de functionele specificaties en 
datamodellen. Het technische spoor richt zich op de technische infrastructuur en het innovatiespoor gaat over de 
projectorganisatie van verschillende deelprojecten. 

Sociale spoor 
Met betrekking tot de communicatie naar de deelnemers van het traject geldt dat voor de acceptatie van het 
veranderproject het zeer van belang is om goed te communiceren wat de voordelen ervan zijn. Voor 
bijvoorbeeld de gebruikers is het belangrijkste voordeel dat het project bijdraagt aan een betrouwbare, en 
flexibelere manier van plannen en sturen op volumefluctuaties en dat het registreren in Harmony beter voldoet 
aan de wensen van de gebruikers. Voor bijvoorbeeld Control is het belangrijkste voordeel dater minder risico is 
op incorrecte registraties. 

Met betrekking tot de culturele aspecten past dit project goed in de cultuurveranderingen rondom Anders 
Organiseren. Wat betreft organisatiestructuur kan er gekeken worden naar afdeling Roosterbeheer en afdeling 
Organisatie. Een belangrijk deelproces binnen Roosterbeheer - 'beheren cyclisch rooster' - is in dit herontwerp 
komen te vervallen. Omdat de roosters van medewerkers hier onderdeel zijn van de basiswerktijdregeling, is 
dit onderdeel ondergebracht bij de afdeling Organisatie. 
Ook zal er aandacht besteed moeten worden aan opleidingen voor het gebruik van de nieuwe applicaties. Met 
name voor RAO++, waarin alle functies zijn ge'integreerd en de interfaces met W AP++ en Harmony R LITE 
gerealiseerd zijn, zal er enige kennisoverdracht aan gebruikers (teamcoaches en medewerkers Organisatie) 
vereist zijn. Ook het beheersaspect van de basiswerktijdregeling, dat verderop bij het beheersspoor aan bod 
komt, zal goed gecommuniceerd moeten worden naar de teamcoaches. 

Binnen dit spoor zijn grofweg drie deelprojecten te onderscheiden. Ten eerste een communicatieproject ter 
acceptatie binnen alle betrokken organisatieonderdelen. Dit deelproject is voornamelijk relevant in de eerste 
fase, en gedeeltelijk in de tweede fase van het innovatietraject. Ten tweede is er een project rondom het 
herstructureren van de afdelingen Roosterbeheer en Organisatie. Dit speelt zich alleen in fase I af, omdat dit 
gerelateerd is met de in productie name van RAO+ en Harmony R. Ten slotte is er een opleidingsproject voor 
het gebruik van de nieuwe applicaties. Dit project bestaat uit diverse opleidingen en trainingen, gerelateerd aan 
de diverse applicaties. Omdat gedurende het gehele traject diverse (aangepaste en nieuwe) applicaties in 
productie genomen worden, beslaat dit deelproject vrijwel de gehele trajectduur. 

Kwaliteitsspoor 
Een belangrijk aspect in het kwaliteitsspoor is de systeemautorisatie. Voor bijvoorbeeld RAO++ is het belangrijk 
dat de autorisaties voor de functies 'aanpassen basis' en 'beheren basis' goed zijn ingericht voor de 
teamcoaches, de vestigingsmanagers en de afdeling Organisatie. Een ander belangrijk aspect is de beveiliging 
van de informatiestromen met betrekking tot de emolumentenberekening in de CAO module, omdat dit 
privacy- en fraudegevoelige salarisinformatie betreft. Deze aspecten moeten worden meegenomen in de 
ontwikkeling- en aanpassingsslagen van de applicaties uit de vorige paragraaf. 
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Beheersspoor 
In de organisatie van het beheer van de applicaties zullen er een aantal veranderingen plaats moeten vinden. De 
afhankelijkheid van het proces van WAP wordt aanzienlijk groter, omdat deze applicatie continu automatisch 
volumecijfers doorrekent voor alle vestigingen, waar het inzetadvies mee gegenereerd wordt. Hier zal rekening 
mee gehouden moeten worden bij de herinrichting van het beheer van de applicaties. 

Voor Harmony geldt dat het beheer minder wordt, omdat een belangrijk dee! van de functies en data komt te 
vervallen of in andere applicaties zijn ondergebracht. Ook voor het beheer van RAO verandert er het een en 
ander, omdat deze applicatie wordt uitgebreid met diverse functies. Daarnaast moet er een beheersfunctie 
komen voor de Module CAO services en de Module AC-codes. 

Naast het beheer van de applicaties moet ook de basiswerktijdregeling goed beheerd worden. Voor iedere 
vestiging moet deze regelmatig ge-update worden, omdat anders de inzetadviezen niet optimaal aansluiten op 
de werkzaamheden van het team. Het is aan de vestigingsmanager en teamcoaches om te bepalen wanneer de 
basiswerktijdregeling niet meer voldoende aansluit op de werkelijkheid en een aanpassing gewenst is. 

Er zijn hier twee deelprojecten te onderscheiden: een project voor de herstructurering van het applicatiebeheer 
en een project voor het beheer van de basiswerktijdregeling. Het eerste deelproject vindt gedurende het gehele 
traject plaats. Bij de oplevering van iedere nieuwe en aangepaste applicatie moet de beheerorganisatie daarop 
zijn afgestemd. Het tweede deel'project' bestaat uit de regelmatige updates van de werktijden, praktijktijden en 
het werkpakket van het team. Dit is eigenlijk geen project, maar een continu proces dat vanaf de in productie 
name van RAO+ in gang gezet moet worden. 

Business spoor 
In de processen zijn een aantal zaken veranderd. De grootste verandering is dat het subproces 'beheren cyclisch 
rooster' komt te vervallen. In de overige subprocessen komen ook diverse processtappen te vervallen, 
waaronder de 'Harmony aanpassen' in het subproces 'basiswerktijd regeling aanpassen' . Voor Sortering geldt 
dat een aantal planningsactiviteiten zijn komen te vervallen, omdat IPR meer functionaliteiten heeft gekregen, 
waardoor overtypen in Excel niet meer nodig is. Deze procesaanpassingen zijn gerelateerd aan de 
implementaties van de verschillende applicaties en verlopen parallel aan de ontwikkelfasen. 

Infonnatie spoor 
Voor dit spoor is een belangrijk aandachtspunt het opstellen van de functionele- en technische specificaties van 
de aangepaste applicaties en de nieuwe modules. Hierbij is het van belang de functionele requirements van de 
business goed in kaart te brengen en af te stemmen met de business. Ook voor Harmony moeten 'nieuwe' 
specificaties gemaakt worden met de requirements van de business voor de functies 'registreren inzet' en 
'rapporteren'. Deze activiteiten zijn in feite onderdeel van de ontwikkelslagen van de diverse applicaties in de 
vorige paragraaf. 

Technische spoor 
Bij dit spoor is de schaalgrootte van het bedrijf een belangrijk aandachtspunt. Voor Harmony geldt dat er 
waarschijnlijk significant minder geheugencapaciteit nodig is om de applicatie te laten functioneren, maar voor 
RAO zal er wellicht een uitbreiding nodig zijn en ook voor W AP zal goed gekeken moeten word en naar de 
benodigde infrastructurele capaciteiten. Voor IPR zullen er naar verwachting geen significante aanpassingen 
nodig zijn. 

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen dit spoor zijn de interfaces. In het kader van SOA zal er veel 
aandacht besteed moeten worden aan de technische realisatie van de applicatieservices en de eventuele 
mogelijkheden tot hergebruik ervan. 
Deze aandachtspunten vallen binnen de implementatie-activiteiten van de verschillende applicaties. 

Innova tiespoor 
Binnen dit spoor is een belangrijk aandachtspunt de kosten/baten analyse van het innovatietraject. Aspecten die 
van invloed zijn op de terugverdiensten zijn: 
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efficiencywinst in het planningsproces bij Bezorging & Collectie en bij Sortering 
mogelijk efficiencywinst en meer gebruikersgemak in het registratie proces bij Bezorging & Collectie 
efficiencywinst binnen productie door een betere sturing op volumefluctuaties bij actuelere en 
betrouwbaardere prognose- en realisatiecijfers 
verhoogde flexibiliteit bij veranderingen in de CAO regelgeving en de AC-codes 
herbruikbaarheid van applicatieservices 
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9. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk warden de conclusies getrokken over dit project en aanbevelingen gedaan ten aanzien van 
verdere ontwikkelingen op dit project en het gebruik van ArchiMate. 

9.1 Conclusies 

De resultaten van dit project zijn een beschrijving van de huidige processen en enterprise architectuur van 
inzetplanning en -registratie van TNT Post in ArchiMate, een methode voor de analyse van de alignment 
tussen de businesslaag en de applicatielaag, toegepast op de huidige situatie bij inzetplanning en -registratie, en 
een herontwerp voor de enterprise architectuur. 

De ontwikkelde methode voor de analyse naar de business - IT alignment is een manier om op een structurele 
en uitputtende wijze concrete misalignments tussen de business - en applicatielaag in ArchiMate architecturen 
te identificeren. Het beschouwt namelijk alle ArchiMate-relaties die de samenhang tussen de business- en 
applicatielaag bepalen. Daarnaast is in een initiele analyse - zonder gebruik van de methodiek - maar een klein 
dee! van de misalignments ge"identificeerd . In deze initiele analyse is op basis van interviews, gesprekken en de 
gemodelleerde processen bepaald welke applicatieservices we! en niet gebruikt warden. De gevonden 
misalignments waren de nummers 2, 3, en 5 uit tabel 5 en misalignments 2 en 3 uit tabel 6, alleen in het 'proces 
- applicatie gebruik viewpoint'. De overige ge"identificeerde misalignments in dit viewpoint zijn het resultaat 
van een manier om services van een applicatie te definieren (uitgelegd in bijlage 9). De misalignments 
ge"identificeerd in het 'proces - informatie gebruik viewpoint' en in de cyclische samenhang zijn eveneens het 
resultaat van de toepassing van de ontwikkelde methode. 

Er van uitgaande dat het ArchiMate metamodel compleet is in de relaties tussen elementen in de businesslaag 
en elementen in de applicatielaag, en er van uit gaande dat de opgestelde architectuurmodellen de 
werkelijkheid correct representeren, kan gesteld warden dat de analysemethode resulteert in een uitputtende 
verzameling mogelijke misalignments. 

Om te bepalen of mogelijke misalignments werkelijk misalignments zijn, is een classificatie van typen 
mogelijke misalignments gemaakt, aan de hand van verschillende situaties. Voor de verschillende typen 
misalignments zijn vuistregels voor herontwerprichtlijnen opgesteld. 

De in kaart gebrachte enterprise architectuur van de huidige situatie geeft niet alleen de resultaten van de 
analyse naar misalignments. Daarnaast geven de modellen en viewpoints oak inzicht in het verloop van de 
processen, welke rollen bij de procesactiviteiten betrokken zijn, bij welke activiteiten gebruik wordt gemaakt 
van IT ondersteuning, welke informatie waar wordt gebruikt en in welke systemen dit is vastgelegd. Inzicht in 
deze samenhang is van groat belang bij veranderingen in een van de aspecten van de huidige situatie en de 
gevolgen van een verandering op de gerelateerde domeinen. Wanneer er meer inzicht is in de gevolgen van een 
verandering op gerelateerde domeinen, kunnen er beter afgewogen beslissingen gemaakt warden. 

Op basis van de resultaten uit de analyse naar misalignments en op basis van extra requirements en richtlijnen 
is een evolutionair herontwerp gemaakt. Met andere woorden, er is in het herontwerpproces zoveel mogelijk 
uitgegaan van de bestaande situatie, in plaats van een fundamenteel nieuw ontwerp. In het herontwerp komen 
diverse bestaande applicaties en applicatiefuncties terug, omdat deze op de gewenste manier het proces 
ondersteunen. Er zijn oak enkele bestaande functies weggelaten, omdat er misalignments zijn in het gebruik 
van de gerealiseerde services. Daarnaast zijn enkele nieuwe applicaties en functies toegevoegd, op basis van de 
requirements en richtlijnen. Verder zijn de applicaties in het herontwerp meer ge"integreerd. Er zijn meer 
automatische interfaces tussen applicaties, en verschillende functies zijn samengevoegd in een applicatie. 

Van de genoemde knelpunten uit paragraaf 2.1 zijn de volgende door middel van het herontwerp aangepakt: 

technische universiteit eindhoven 58 m (jl!Xf) 1 post 



Hoofdstuk 9 Conclusie & aanbeve/ingen 

Registratie arbeidsintensief: het herontwerp maakt het mogelijk te registreren in een 'leeg' rooster, in plaats 
van in een cyclisch rooster met diensten. 
Prognosecijfers onbetrouwbaar: doordat in het herontwerp de volumecijfers automatisch berekend warden 
aan de hand van alle volume-informatie die (digitaal) in de organisatie beschikbaar is, warden de 
prognosecijfers naar verwachting betrouwbaarder. 
Realisatiecijfers onvolledig: om dezelfde reden als hierboven warden de realisatiecijfers met het herontwerp 
zo volledig mogelijk. 
Inzetplanning in Excel: in het herontwerp wordt Excel niet gebruikt als procesondersteuning. 
Geen 'overzicht meerdere teams': deze service wordt in het herontwerp we! gerealiseerd. 
Ontbreken interfaces: deze zijn in het herontwerp opgenomen. 

Verder zijn de volgende voordelen of winsten te behalen met de implementatie van het herontwerp: 
Diverse processtappen zijn komen te vervallen, waarvan de belangrijkste bij Bezorging & Collectie zijn: het 
proces ' roosterbeheer' en het invullen of aanpassen van gegevens in Tandem, RAO en Harmony door de 
medewerker Organisatie. Bij Sortering zijn dit de processtappen voor het maken van de verschillende 
overzichten. Dit resulteert in een hogere procesefficientie. 
Door een betere integratie van applicaties hoeft er minder handmatig overgetypt te warden in de processen, 
waardoor het risico op menselijke fouten kleiner is. 
De prognosecijfers zijn naar verwachting niet alleen betrouwbaarder, maar oak actueler door de 
automatische verwerking van volume-informatie 
Het inzetadvies wordt naar verwachting betrouwbaarder door de automatisch gegenereerde prognose- en 
realisatiecijfers. 
Het inzetadvies wordt nauwkeuriger, namelijk naar AC-code, doordat factoren voor gewicht en formaat 
zijn toegevoegd aan de volume-informatie. 
Omdat er niet meer individuele diensten en activiteiten aangepast hoeven warden, wordt de registratie 
correcter. 
Het herontwerp biedt tijdens het registreren direct inzicht in de afwijkingen van de planning, door de 
koppeling met de planningsmodule. 
Het proces maakt gebruik van minder applicaties voor de ondersteuning dan in de huidige situatie. Dit 
verhoogt het gebruiksgemak van de IT-ondersteuning. 
De procesondersteuning voldoet beter aan de wensen van de gebruikers. 
Grotere flexibiliteit ten aanzien van veranderingen in de regelgeving, wegens de aparte applicatie voor 
services gerelateerd aan CAO regels en AC-codes. 

9.2 Aanbevelingen algemeen 

Gezien de omvang en tijdsplanning van dit project en de omvang van TNT Post, is het aantal interviews en 
gesprekken met gebruikers relatief beperkt gebleven. De bevindingen in dit rapport met betrekking tot de 
processen en het gebruik van de applicaties voor Bezorging & Collectie zijn gebaseerd op interviews met 
teamcoaches en vestigingsmanagers op vijf verschillende vestigingen, waarvan een vestiging vanuit TNT is 
aangewezen als voorbeeldvestiging voor Anders Organiseren. Voor een proces- en architectuurdocumentatie 
van Bezorging & Collectie die landelijk representatief is, is het raadzaam om een uitgebreider onderzoek te 
doen bij een grotere steekproef van de circa 500 vestigingen naar de processen en het gebruik van alle 
applicatieservices van de diverse applicaties. De toepassing van de methodiek voor de analyse van 
misalignments op deze proces- en architectuurmodellen blijft onverminderd van kracht. 

Verder is het aan te bevelen de cyclus met businessrollen en autorisatieprofielen te modelleren en te 
analyseren op misalignments, omdat hiermee onrechtmatige autorisaties aan het licht komen. Dit is van nut 
voor het afdekken van systeemrisico' s. 
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Hoofdstuk 9 Conclusie & aanbevelingen 

In het kader van het invoeren van BPM en SOA is het aan te bevelen om een persoon of team aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor zowel het modelleren als het onderhouden van de proces- en enterprise architectuur. 
Omdat de verschillende architectuurdomeinen continu aan verandering onderhevig zijn, moet er per 
bedrijfsproces een verantwoordelijke zijn voor het beheer van de proces- en architectuurdocumentatie. Op deze 
manier is de proces- en architectuurdocumentatie continu actueel, representatief en compleet, zodat 
beslissingen over veranderingen in het business- of IT-domein gebaseerd zijn op de juiste informatie en er snel 
business - IT misalignments getraceerd en verholpen kunnen worden. 

Hierbij is het belangrijk dat deze procesarchitectuur-verantwoordelijke actief en op regelmatige basis 
onderzoek doet naar hoe de processen in de business daadwerkelijk verlopen (niet alleen op papier), en hoe de 
IT aansluit op deze processen en de wensen van de gebruikers. Voor het onderzoek naar de aansluiting van de 
IT op de processen is aan te bevelen de methodiek uit dit rapport te gebruiken. Hierin wordt namelijk niet 
alleen gekeken naar het gebruik van de applicaties, maar ook naar aansluiting van de informatiestructuur en de 
autorisatieprofielen op het proces en biedt daardoor een uitputtende analyse naar misalignments. 

9.3 Aanbevelingen gebruik ArchiMate 

De ervaring met ArchiMate opgedaan gedurende dit project, is dat het een goede methode is om de samenhang 
tussen de verschillende domeinen helder in kaart te brengen. Het concept 'service' spreekt bij veel mensen tot 
de verbeelding en de notatie is helder en overzichtelijk, mede door de scheiding tussen de business-, applicatie
en infrastructuurlaag. Verder is het metamodel zeer compleet, voor zowel de businesslaag als de applicatielaag. 

Op basis van de ervaringen in dit project kunnen we! vraagtekens gesteld worden bij diverse ArchiMate 
relaties. Zo is in hoofdstuk 3 al vermeld dat volgens ons de relatie tussen het business- en dataobject geen 
realisatierelatie is, maar een representatie en dat de 'access' relatie op meerdere manieren gemodelleerd en 
ge"interpreteerd kan worden. Verder kan ook de 'assign' relatie tussen businessrollen en processen op meerdere 
manieren ge"interpreteerd worden. Zo kan een persoon een processtap uitvoeren, verantwoordelijk zijn voor een 
(dee! van een) proces en eigenaar zijn van een proces. De 'trigger' relatie wordt gemodelleerd van een event 
naar een proces en andersom. Strikt genomen kan een event niet 'getriggerd' worden, omdat het een passief 
element is; ' resulteren in' zou hier beter toepasbaar zijn. Ook biedt ArchiMate geen mogelijkheden om het 
verschil tussen handmatige en automatische informatiestromen tussen applicaties te modelleren. 

Vanuit praktisch oogpunt is het aan te bevelen om een selectie te maken van de te gebruiken elementen en 
relaties uit het metamodel, op basis van de doelstellingen die het bedrijf met de modellen wil bereiken. Zo 
voorkom je verwarring tussen elementen en een inconsistent gebruik wanneer een grote groep mensen 
tegelijkertijd gaat modelleren. Wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt om ArchiMate alleen te gebruiken voor 
de samenhang tussen de processtappen en de applicatie(componenten), kunnen bijvoorbeeld alleen de 
elementen 'proces', 'event', 'applicatie' en 'applicatieservice' geselecteerd worden. Hierbij zijn de volgende 
relaties benodigd: 'triggering', 'is used by' en 'realisatie'. De richtlijn om te kiezen voor een type pijl om de 
relaties weer te geven is af te raden, met name omdat services gerealiseerd en gebruikt kunnen worden door 
dezelfde elementen. Bij gebruik van een type pijl kan hier snel verwarring optreden, mede omdat de richting 
van de 'is used by' relatie nog we! eens de verkeerde kant op gemodelleerd wordt. 

ArchiMate is echter niet het meest geschikt voor het modelleren van specifieke domeinen, zoals processen of 
datastructuren, daar is het ook niet voor bedoeld. Hiervoor kan het beste gekozen worden voor 
domeinspecifieke modelleertalen. TNT Post gebruikt ArchiMate echter ook voor het modelleren van 
bedrijfsprocessen. Een praktisch advies is dan om in ieder geval beheersconstructies, zoals 'en/of splitsingen' en 
'-joints', toe te voegen aan de selectie te gebruiken elementen. Zo kan er geen verwarring ontstaan of een proces 
parallel verloopt of dat het een keuze betreft. 

technische universiteit eindhoven 60 m (!X!X!) I post 



Referenties 

REFERENTIES 

[1] Aalst, W.M.P. van der, Hee, K.M. van. (1997). Workflow Management: modellen, methoden en systemen. 
Academic Service, Schoonhoven. 

[2] Aken, J.E., Bij, J.D. v.d., Berends, J.J. (2003). Bedrijfskundige Methodologie: College Dictaat. Technische 
Universiteit Eindhoven, Faculteit TM. 

[3] ArchiMate Forum. (2006). ArchiMate in de Praktijk: Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een 
verzameling good practices. Verkregen van: https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-62664 

[4] Berre, A.J., Elvesaeter, J.O.A., Oldevik, J., Solberg, A., Nordmoen, B. (2004), COMET Methodology 
Handbook: Business, Requirements, Architecture and Platform modelling documentation. SINTEF ICT 

[5] Boer, F.S. de, Bonsangue, M.M., Groenewegen, L.P.J., Stam, A.W., Stevens, S., Torre, L. van der. Change 
Impact Analysis of Enterprise Architectures. LIA CS, Leiden University. 

[6] Boer, F.S. de, Bonsangue, M.M., Jacob, J., Stam, A.W., Stevens, S., Torre, L. van der. (2004). A Logical 
Viewpoint on Architectures. LIACS, Leiden University. Verkregen van: 

[7] http://www3new.telin.nl/index.cfm ?type=doc&handle=40377 &language=nl 

[8] Booch, G., Jacobsen, I., Rumbauch, J. (Eds.). (1999) . The Unified Software Development Process. Addison 
Wesley Longman, Inc. 

[9] Buuren, R. van, et al. (2004). Mapping between ArchiMate and Standards. Telematica Instituut I ArchiMate 
Consortium. Verkregen van: 
http://www3new.telin.nl/index.cfm ?type=doc&handle=387 40&language=nl 

[10] Cockburn, A. Structuring Use cases with goals. Human and Technology, University of Oslo. Verkregen 
van: http://alistair.cockburn.us/index.php/Structuring use cases with goals 

[11] Dijkman, R.M., Firreira Pires, L., Joosten, S.M.M. (2001) . Calculating with Concepts: a Technique for the 
Development of Business Process Support. Open University of the Netherlands. 

[12] Dijkman, R.M., Joosten, S.M.M. (2002). Deriving Use Case Diagrams from Business Process Models. 
Universiteit Twente, Faculteit Computer Science. 

[13] Enterprise Information Systems. (2003) Reader, version 1.01. Technische Universiteit Eindhoven. 

[14] Fowler, M., Scott, K. (2000). UML Distilled 211 d ed. A Brief Guide to the Standard Object Modelling Language. 
Addison Wesley Longman, Inc. 

[15] Joosten, S.M.M. (2005). Praktijkboek voor procesarchitecten. Van Gorcum: Assen. 

[16] Kalnins, A., Barzdins, J., Podnieks, K. Modelling languages and tools: state of the art. University of Latvia. 

[17] Kempen, P.M., Keizer, J.A. (2000). Advieskunde voor Praktijkstages: Organisatieverandering als leerproces. 
Wolters-Noordhoff: Groningen. 

technische universiteit eindhoven 61 ID (!X8X!} J post 



Referenties 

[18] Kotonya, G., Sommerville, I. (1998). Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & 
Sons Ltd. 

[19] Lankhorst, M.M. et al. (2005). Enterprise Architecture at Work. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

[20] Lankhorst, M.M., et al. (2005). Enterprise architecture modelling - the issue of integration. Advanced 
Engineering Informatics 18, 205-216. 

[21] Object Management Groep. (2006). Business Process Modelling Notation Specification. Verkregen van: 
http://www.omg.org/docs/dtc/06-02-01 .pdf 

[22] Scheer, A.W. (1998). ARIS: Business Process Frameworks. Springer: Berlin. 

[23] Scheer, A.W. (1998). ARIS: Business Process Modelling. Springer: Berlin. 

[24] Scheer, A.W., Niittgens, M. (2000). ARIS Architecture and Reference Model for Business Process 
Management. Universitat de Saarlandes: Saarbriicken. 

[25] Spreeuwenberg, S. (2005). Trend: Business rules. Informatie, Vol. 47, No. 8 (oktober 2005). 

[26] Steehouder, M. (1991). Leren Communiceren. Wolters-Noordhoff 

[27] The Open Group. (2003). The Open Group Architecture Framework: Version 8.1 Enterprise edition. 
Verkregen van: http://www.opengroup.org/architecture/togaf8/downloads.htm#Non-Member 

[28] Torre, L. van der, Lankhorst, M.M., Doest, H. ter, Campschroer, J., Arbab, F. (2006) Landscape Maps for 
Enterprise Architecture. Verkregen van: http://agamemnon.uni.lu/ILIAS/vandertorre/papers/caise06.pdf 

[29] Uitterhoeve, M.F., (2006). Herontwerp van bedrijfsprocessen en ondersteunende architectuur. Bijzondere 
Opdracht, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit TM. 

[30] Whitten, J.L., Bentley, L.D., Dittman, K.C. (2004). System Analysis and Design Methods. McGraw
Hill/Irwin: New York. 

technische universiteit eindhoven 62 m <!X!X!) I post 



Bijlagen 

BIJLAGEN 

Inhoudsopgave 

Bijlage 1 Basiselementen BPMN procesmodelleertaal ............................................................................................ 1 
Bijlage 2 Metamodel ArchiMate .................. ................. ............. ....................................................... ......................... 2 
Bijlage 3 Procesmodellen BPMN ..... ... ....................... ..... .......... ..... ... ......................... ... .... ..................... .... ... ............. 3 
Bijlage 4 Bedrijfsprocesviewpoint Bezorging & Collectie ................. .......... ..................................... ............... ... .. 15 
Bijlage 5 Bedrijfsprocesviewpoint Sortering .......................................................................................................... 18 
Bijlage 6 Datastructuren Bezorging & Collectie ............. .. .......... ....................... .. ........... .................... ... ...... .. .... ... . 20 
Bijlage 7 Datastructuren Sortering .... ........ ...................... ..... ................... ......... .. ................................................. .... 22 
Bijlage 8 Product & service realisatie viewpoint Sortering .................................................................................. 23 
Bijlage 9 Functionaliteiten en Services .................................................................................................................... 24 
Bijlage 10 Applicatie data-access viewpoint Bezorging & Collectie ........... .... .. .... .. ............................................ 29 
Bijlage 11 Applicatie data-access viewpoint Sortering .............. ... ..................... .............................................. ... .. 31 
Bijlage 12 Proces-informatie gebruik viewpoint. ................................................................................................... 32 
Bijlage 13 Applicatie gebruik viewpoint per subproces ............................................................... ..... .... ..... .......... 37 
Bijlage 14 Proces - applicatie gebruik viewpoint Bezorging & Collectie ........................................................... 40 
Bijlage 15 Proces - applicatie gebruik viewpoint Sortering .. ........................... ............... ... .. .. .......... ... ..... ... ......... 42 
Bijlage 16 Businessrol & applicatie viewpoint Sortering .............................................. ..... ..... ..... ......................... 43 

technische universiteit eindhoven 63 m <iX!X!) 1 post 



Bijlage 1 Basiselementen BPMN procesmodelleertaal 
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Bijlage 2 Metamodel ArchiMate 
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Bijlage 3 Procesmodellen BPMN 

In deze bijlage is het proces van inzetplanning en inzetregistratie (IP&R) voor Bezorging & Collectie en 
Sortering gemodelleerd. Voor Bezorging & Collectie is het proces in de huidige situatie3 en het proces na de 
reorganisatie Anders Organiseren gemodelleerd. Deze processen (as-is en to-be) zijn geanalyseerd op verschillen 
en overeenkomsten en daarnaast zijn de processen bij Bezorging & Collectie vergeleken met de processen bij 
Sortering. 

3.1 Proces bij Bezorging & Collectie as-is 

Hoofdproces 
Het hoofdproces is weergegeven in figuur 45. Het hoofdproces van IP&R bestaat uit vijf subprocessen: 
dienstregeling aanpassen, beheren cyclisch rooster, de wekelijkse inzetplanning, de dagelijkse aanpassingen en 
registratie, en de wekelijkse controle en afsluiting. Dit proces wordt getriggerd door twee gebeurtenissen of 
events: aanpassing dienstregeling en aanpassing situatie medewerker. In het eerste geval bestaat de noodzaak 
om de dienstregeling aan te passen, dat leidt tot een nieuw cyclisch rooster. In het tweede geval is er een 
verandering in de medewerkers binnen een roostergroep die in het cyclisch rooster moet worden doorgevoerd. 
De processen die op de vestiging plaatsvinden hebben een loop, omdat de inzetplanning iedere week terugkeert, 
maar niet noodzakelijkerwijs getriggerd wordt door een aanpassing in het cyclisch rooster. Het proces 
'dagelijkse aanpassingen en registratie' herhaalt zich tot het einde van de week, waarna eenmalig de controle en 
afsluiting plaatsvindt. 

Beheren 
~-~~ cyclisch rooster 1-

Aanpassing situatie mdw EJ 

figuur 45 Hoofdproces B&C as-is 
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In figuur 46 is het proces van dienstregeling aanpassen weergegeven. In samenwerking met de teamcoach en 
medewerkers in de roostergroep maakt de afdeling Organisatie een nieuw dienstenschema op en controleert de 
tijden met de controlelijst. Het voorstel voor de nieuwe dienstregeling wordt ter goedkeuring naar de OR 
verzonden en wordt bij afw ijzing opnieuw aangepast. Bij goedkeuring wordt de dienstregeling (werkplekken, 
activiteiten, diensten, bezettingseisen) aangepast in Harmony. Het roulatiepatroon wordt op papier 
aangeleverd aan de roosterbeheerder. 

3De huidige situatie refereert hier naar de situatie v66r de invoering van het Anders Organiseren. Omdat de invoering 
hiervan gedeeltelijk parallel liep met dit project is de to-be situatie uiteindelijk as-is geworden. 
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figuur 46 Dienstregeling aanpassen as-is 
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Dienstregeling Roulatiepatroon 

In figuur 47 is het proces 'beheren cyclisch rooster' weergegeven. Dit proces start in het geval van een PZN 
opdracht formulier of in het geval van een aanpassing in de diensten, waarbij een roulatiepatroon wordt 
overhandigd. In beide gevallen wordt het oude cyclisch rooster als uitgangspunt gebruikt, waarin de 
wijzigingen warden doorgevoerd. Medewerkergegevens warden automatisch doorgegeven vanuit het systeem 
SPIN naar Harmony. Het overhandigde roulatiepatroon wordt in het cyclisch rooster verwerkt. Vervolgens 
warden de koppelingen tussen medewerkers en diensten in het rooster aangepast en het rooster kloppend 
gemaakt naar de arbeidsvoorwaarden. De wijzigingen in het cyclisch rooster warden gecontroleerd door een 
collega en opgeslagen voor gebruik. 
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figuur 47 Beheren cyclisch rooster as-is 
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Het proces 'wekelijkse inzetplanning' is weergegeven in figuur 48. Uit gesprekken is gebleken <lat er verschillen 
bestaan tussen vestigingen in <lit proces. Dit is hier aangegeven door middel van activiteiten met een stippellijn 
kader. 

In het geval van een aanpassing in het cyclisch rooster, controleert de teamcoach het nieuwe rooster. Indien 
hiervan geen sprake is, begint het proces op de donderdag met het ophalen van de volume prognose uit het 
systeem WAP. Op basis van de prognose wordt het inzetadvies berekend met het Locatie Vertaal Model, of een 
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vergelijkbaar rekenmodel. Een van de verschillen in de processen is dat het bepalen van de meer of minder in te 
zetten uren in overleg met de vestigingsmanager en de teamcoaches gebeurt, aan de hand van het inzetadvies 
en het weekbudget. 

De teamcoach haalt het cyclisch rooster op uit Harmony, en verzamelt alle vooraf bekende verstoringen 
(vbv's). Samen met de teamleden wordt de planning opgesteld, waarna de planning in het voorlopig rooster in 
Harmony wordt verwerkt en de status gepubliceerd is. Een van de verschillen is hier dat de laatste twee 
activiteiten bij sommige vestigingen warden overgeslagen. 
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figuur 48 Wekelijkse inzetplanning as-is 

Dagelijkse aanpassing en registratie 
Het proces 'dagelijkse aanpassing en registratie' is weergegeven in figuur 49. Dit proces herhaalt zich dagelijks, 
maar op maandag wordt de week afgesloten. Ook hier zijn verschillen tussen vestigingen in het proces. 

Dagelijks warden de werkelijke volumecijfers voor die dag ontvangen of geraadpleegd, bij sommige 
vestigingen in overleg met de teamcoaches. Niet overal wordt er vervolgens een nieuw inzetadvies berekend. 
Het aanpassen van de inzet is niet altijd en niet overal mogelijk. 

Wanneer de teamcoach tijd heeft, warden in het voorlopig rooster de wijzigingen aangepast en aan het eind 
van de dag wordt de gerealiseerde inzet verwerkt in het rooster. Tot slot controleert de vestigingsmanager de 
dagsterktestaat (niet overal). Een ander verschil is dat er op sommige vestigingen gedurende de week bij grate 
wijzigingen, opnieuw een voorhangrooster uitgeprint wordt. Hiermee kunnen de teamleden hun uren 
controleren. 
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Het proces 'wekelijkse controle en afsluiting' is weergegeven in figuur 50. De status van het voorlopig rooster 
wordt omgezet in verantwoord en gecontroleerd door de vestigingsmanager. lndien dit is goed gekeurd, wordt 
de status omgezet in geaccordeerd, waarna Harmony automatisch de emolumenten berekent en verstuurt naar 
SPIN. Ook de sterktestaat wordt automatisch verstuurd naar de STST database. 
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figuur 50 Wekelijkse controle en afsluiting as-is 
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3.2 Proces bij Bezorging & Collectie to-be 
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Het hoofdproces is gelijk aan dat van de as - is situatie, metals enig verschil dat 'dienstregeling aanpassen' in 
dit geval ' basis werktijdregeling aanpassen' heet. 
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Bijlagen 

Basis werktijdregeling aanpassen 
Dit proces is weergegeven in figuur 51. Het start wanneer er een aanleiding is om de basis werktijdregeling 
(Basis) aan te passen. De teamcoach bepaalt samen met het team welke aanpassingen nodig zijn, waarna de 
teamcoach dit in het Excelprogramma Tandem invoert en opstuurt naar afdeling Organisatie. Hier wordt met 
behulp van Tandem de AC-codes gekoppeld aan de vernieuwde basis werktijdregeling. De teamcoach 
verstuurt het vernieuwde roulatiepatroon naar Roosterbeheer. Afdeling Organisatie controleert de aangepaste 
tijden van activiteiten met behulp van de functionele verdeling of het binnen de afgesproken kaders valt. 
Vervolgens worden de wijzigingen in de 'Basis' van het Rekenmodel Anders Organiseren ingevuld. In het geval 
van een aanpassing die buiten de afgesproken kaders valt, moet het door de OR worden goedgekeurd, indien 
dat niet het geval is, wordt er gelijk overgegaan op het aanpassen van de wijzigingen in Harmony. 

Vaststellen 
aanpassing 

Basis 

erzen en 
roulatiepatroon 

naar 

Basis met AC-codes 

fi~ 
"=" 

> ~ Aanleiding 

Vaststellen 
aanpassing 

basis 
Net akkoord ; 

Aanpassen 
voorstel 

voor aanpassing 

AC-codes 
koppelen in 

Tandem 

figuur 51 Basiswerktijdregeling aanpassen to-be 

Beheren cyclisch rooster 
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diensten 

~----.i aanpassen 

Dienstregeling 
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Dit proces is gelijk aan het proces in de as-is situatie, behalve dat Roosterbeheer het roulatiepatroon rechtstreeks 
ontvangt van de vestiging, in plaats van via de afdeling Organisatie (zie figuur 52). 
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figuur 52 Beheren cyclisch rooster to-be 
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Wekelijkse inzetplanning 
Het proces 'wekelijkse inzetplanning' is weergegeven in figuur 53. Het maken van de wekelijkse inzetplanning 
gebeurt in twee stappen. De planner begint op woensdag met het verzamelen van vooraf bekende verstoringen 
(VBV's), dit zijn met name ziekte- en betermeldingen en opgenomen ATV- of verlofdagen. Daarnaast wordt er 
soms met het team overlegd over de planning, waarna de planninglijst wordt ingevuld. Dit is een lijst van 
wijken, of lopen, waaraan medewerkers gekoppeld worden. 
De teamcoach haalt de volumeprognose op, berekent het inzetadvies met het rekenmodel Anders Organiseren, 
en bepaalt de hoeveelheid in te zetten uren. lndien dit sterk afwijkt, kan de planninglijst nog aangepast worden 
en dan wordt dit naar het team gecommuniceerd. 

, .. 
Nieuwe week 

Verzamelen 
VB V's 

, - - - - - ' 1 
1 Over1eg met 1 
I team I , ___ ___ _ ; 

I ------... 

' I I 
1 1 Overleg met 1 

1 

1 I team 1 
I 

'--------

figuur 53 Wekelijkse inzetplanning to-be 
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Dit proces is weergegeven in figuur 54. Aan het begin van de dag worden de werkelijke volumecijfers 
ontvangen en/of opgehaald. De planner en teamcoach bepalen gezamenlijk of de inzet aangepast moet worden. 
De medewerkers vullen dagelijks zelf registratielijsten in, waarin ze begin- en eindtijden noteren en de tijd 
waarop ze aan het lopen van een wijk beginnen. Van deze tijden en de planningslijst leidt de planner/teamcoach 
af welke AC-codes bij de registraties horen en hij voert dit, na het ophalen van het cyclisch rooster, in in het 
voorlopig rooster in Harmony. Indien Harmony wordt ingevoerd door de planner, controleert de teamcoach 
het achteraf. 
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- -- J LJ 
Planning lijst 

Bepalen - - - -[J aanpassing 
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figuur 54 Dagelijkse aanpassing en registratie to-be 
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Bijlagen 

Wekelijkse controle en afsluiting 
In figuur 55 is te zien dat de teamcoach het voorlopig rooster publiceert en print, zodat de teamleden het 
kunnen controleren en hun +/- uren kunnen bijhouden. De rest van het proces is gelijk aan de situatie v66r de 
implementatie van AO. 

Registratie 

Gepubliceerd 
rooster 

controleren en 
raadplegen +/->--------------------------------

,-.. 
( 

\____, 

Registratie 
publiceren & 

printen 

Voor1opig rooster 

uren 

Aanpassen 
registratie 

figuur 55 Wekelijkse controle en afsluiting to-be 

3.3 Proces bij Sortering 

Hoofdproces 

Controleren 
verantwoord 

rooster 

Status 
verantwoord -
Geaccordeerd 

Sterktestaat 

Het hoofdproces is weergegeven in figuur 56. Het proces 'medewerkerbeheer' wordt alleen uitgevoerd wanneer 
er een nieuwe medewerker moet warden toegevoegd, of wanneer er een verandering is in de situatie. 

De inzetplanning bestaat uit de middellange termijn planning, de weekplanning en de dagplanning. De 
middellange termijn planning wordt met name periodiek gemaakt voor de Kerst-Nieuwjaars periode (KNJ) en 
voor de zomerperiode, maar afhankelijk van de relatie met de uitzendbureaus wordt deze planning vaker 
gemaakt. De weekplanning en dagplanning vinden iedere week en dag plaats en de registratie volgt de 
dagplanning automatisch op. 

01-------1111~[ ""-~""' 

Middellange 1----....i termijn planning 1-----+1 Registratie Weekplanning Dagplanning 

figuur 56 Hoofdproces Sortering 
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Bij/agen 

Medewerkerbeheer 
In figuur 57 is het medewerkerbeheer weergegeven. Hierin is te zien dat het proces voor uitzendkrachten op het 
uitzendbureau plaatsvindt, en voor een TNT medewerker door een medewerker IPR wordt uitgevoerd. Voor 
beiden worden de persoonsgegevens, contractgegevens, vaardigheden en roostercyclus ingevoerd en een 
pincode aangemaakt, een TNT medewerker krijgt een toegangpas waaraan de pincode gekoppeld is. 

I 

Contract gegeveps 
TNT medewerk,r 

TNT medewerker 

..-.... : T oevoegen I 
(O, ---~-.i muteren 

medewerker 

:----D ----: Roostecc_ygu~ _ , 

I 
I 1 Uitzendkracht 1 

Toevoegen I T oevoegen I T oevoegen I 

~---- muteren muteren >---- - muteren 
uitzendkracht vaardigheden roostercyclus 

figuur 57 Medewerkerbeheer 

Maken middellange termijn planning 

Pin code 
toewijzen 

In figuur 58 is de middellange termijnplanning weergegeven. De Personeelsplanner haalt uit IPR Delphi de 
verwachte beschikbare capaciteit op voor de gewenste periode en de volumeplanner krijgt de verwachte 
benodigde capaciteit van de afdeling Kwantitatieve Administratie. Deze cijfers zijn gebaseerd op historische 
gegevens. Aan de hand van deze gegevens maken ze in overleg de middellange termijnplanning voor 
benodigde uitzendkrachten. Deze wordt vervolgens gecontroleerd door de bedrijfsleider en doorgestuurd naar 
de uitzendbureaus. 

Dit proces kan meerdere malen herhaald worden voor een planningsperiode, mede afhankelijk van de relatie 
en afspraken met het uitzendbureau. 

((!~1· 

Benodigde AC 
(o.b.v. historie) 

Opha~n 

verwachte 
benodigde >---

AC 

figuur 58 Maken middellange termijn planning 
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Weekplanning 
In figuur 59 is de weekplanning weergegeven. Per sorteercentrum kan verschillen of het ophalen van de 
beschikbare capaciteit uit de inzetplanning in IPR wordt gedaan door de productieteamleider of de 
personeelsplanner. De personeelplanner maakt een volledig overzicht van alle teams in Excel en de 
volumeplanner haalt de benodigde capaciteit op uit PRS. In het wekelijks overleg wordt een weekplanning 
gemaakt en de behoefte aan uitzendkrachten wordt bepaald. De personeelsplanner verzendt deze vervolgens 
naar de uitzendbureaus. 

Nieuwe week 

Overzicht AC per team 

- ---·~- - -~- -- , ~-----~-- - -TOtaaloverzicht ---- i -- . 
I AC aanbod : we,.e~~lannmg 

,.,. _ _ _ _! _ " lnzetplanning v~~=~~g - - t- - L - - -
1 Beschikbare I overzicht AC 

1 
capaciteit , _______ ..., alle teams 

1 ophalen uit IPR: , _____ ...... 

AC vraag 
--------------- ophalenuit 

PRS 

Benodigde AC 

Maken week 
planning 

Maken week 
planning 

- -.--

figuur 59 Weekplanning 

Dagplanning 

I 

wtekuitvraag UZK~~-~ 
_ _ _ _ _ _ _ _ Verzenden 

behoefte 
Bepalen UZK'en naar 
behoefte UZB's 
UZK'en 

Bepalen 
behoefte 
UZK'en 

In figuur 60 is de dagplanning weergegeven. De personeelsplanner haalt de beschikbare capaciteit voor die dag 
op uit de inzetplanning in IPR en maakt een dagstaat in Excel. In het dagelijks overleg wordt door de 
volumeplanner en de personeelsplanner de planning voor de komende nacht en dag gemaakt. Het verschilt per 
sorteercentrum of hier de productieteamleider bij betrokken is. Ook verschilt het of de planning in IPR of in 
Excel wordt gemaakt. Veranderingen ten aanzien van het aantal uitzendkrachten warden verzonden of 
doorgebeld naar de uitzendbureaus en veranderd in IPR. Ook verschilt het per sorteercentrum of de planning 
vervolgens in PRS wordt aangepast. De uitzendbureaus alloceren de uitzendkrachten in IPR aan de uitvraag. 
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In figuur 61 is de inzetregistratie weergegeven. Per centra verschilt het of uitzendkrachten in PRS worden 
ingevoerd . De productieteamleider print presentielijsten uit. Alleen de uitzendkrachten moeten in- en 
uitchecken bij de portier, die de aanwezigheid registreert. Alie medewerkers moeten inpinnen bij hun eigen 
team. Indien ze uitgeleend zijn naar een ander team moeten ze eerst uitpinnen alvorens bij het andere team in te 
pinnen. Naast het in- en uitpinnen moeten ze hun handtekening op de presentielijst zetten. 

De presentielijst en aanwezigheidsregistratie worden gecontroleerd door de medewerker IPR en eventueel 
aangepast in het werktijdbeheer. Aanpassingen kunnen voorkomen wanneer bijvoorbeeld een medewerker is 
vergeten in- of uit te pinnen. Hier is ook een tweedemans controle op. Indien er geen grote afwijkingen zijn 
tussen de geregistreerde werktijd en de inzetplanning, worden de emolumenten afgeleid van de inzetplanning, 
anders wordt dit bij de werktijd aangevinkt. De sterktestaten worden wel afgeleid van de 
aanwezigheidsregistratie. 
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figuur 61 Inzetregistratie 

3.4 Vergelijking processen 
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Bijlagen 

Sterktestaten 

In deze paragraaf worden vergelijkingen gemaakt tussen de as-is en to-be situatie bij Bezorging & Collectie en 
tussen de processen van Bezorging & Collectie en Sortering. 

Vergelijking as - is met to - be 
De situaties worden per subproces onderling vergeleken. De verschillen die tussen de processen zijn 
geconstateerd, zijn niet per definitie veroorzaakt door de implementatie van AO, aangezien de vestigingen niet 
allemaal dezelfde werkwijze hebben. 

Dienstregeling aanpassen en basis werktijdregeling aanpassen: 
In de to-be situatie is de afdeling Organisatie niet meer direct betrokken bij het opstellen van de nieuwe basis 
werktijdregeling. De teamcoach voert het in in het Excelprogramma Tandem, <lat de afdeling Organisatie 
gebruikt om de nieuwe tijden te 'vertalen' naar Harmony. Een ander verschil is het invullen van het RAO, en 
het feit <lat nu niet meer iedere wijziging door de OR goedgekeurd moet worden. Ten slotte hoeft de afdeling 
Organisatie geen roulatiepatroon meer te maken, <lit wordt direct door de teamcoach naar Roosterbeheer 
gestuurd. 

Beheren cyclisch rooster: 
In de to-be situatie ontvangt Roosterbeheer het roulatiepatroon van de teamcoach in plaats van van de afdeling 
Organisatie. 

Wekelijkse inzetplanning: 
In de to - be situatie komen alle activiteiten met Harmony te vervallen. Dit zijn: controle nieuw cyclisch rooster, 
ophalen cyclisch rooster, planning aanpassen in Harmony, status planning gepubliceerd en printen 
voorhangrooster. Daarnaast is er een nieuwe rol in het proces: planner, en is de vestigingsmanager niet meer 
betrokken bij het proces. De activiteit 'maken planning' is vervangen door invullen- en aanpassen planninglijst. 
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Het verschil is dat met de planningslijst de activiteiten en werktijden per activiteit niet meer vastgekoppeld zijn 
aan medewerkers, zodat op dagbasis veel flexibeler geschoven kan worden in de inzetplanning. De planner 
heeft in dit proces de taken van de teamcoach overgenomen en de teamcoach van de vestigingsmanager. 

Dagelijkse aanpassing en registratie: 
De activiteit Berekenen nieuw inzet advies komt in de to-be situatie te vervallen. Wei wordt er bepaald of de 
inzet aangepast moet worden aan de hand van de werkelijke cijfers. De registratie in Harmony vindt pas de dag 
er op plaats, nadat de teamleden registratielijsten hebben ingevuld. De planner of de teamcoach voert Harmony 
in. De activiteiten Printen nieuw voorhangrooster en controleren uren vinden in de to-be situatie plaats in het 
proces Wekelijkse controle en afsluiting. 

Wekelijkse controle en afsluiting: 
Het publiceren en uitprinten van het voorhangrooster gebeurt in de as-is situatie in deze processtap, zodat de 
teamleden het kunnen controleren en zodat ze hun +/- uren kunnen raadplegen. In de as-is situatie komt het 
vrijwel niet voor dat de vestigingsmanager aanpassingen aan de registratie heeft. 

Vergelijking Bezorging & Collectie en Sortering 
De verschillen tussen deze processen zijn groter, waardoor het niet mogelijk is de subprocessen een op een met 
elkaar te vergelijken. Het proces Medewerkerbeheer is vergelijkbaar met het proces Beheer cyclisch rooster, 
waarbij een wijziging met betrekking tot medewerkers moet worden ingevoerd in het registratie systeem. Het 
verschil is dat bij Sortering geen basisplanning (cyclisch rooster) met een roulatiepatroon aangemaakt wordt, 
maar er we! een persoonlijk rooster en vaardigheden in het systeem verwerkt worden. Verder wordt er bij 
Bezorging & Collectie niet met uitzendbureaus gewerkt, die bij Sortering deelnemen aan dit proces. 

Het proces 'Dienstregeling- of basis werktijdregeling aanpassen' zijn voor Sortering niet opgenomen in de 
processen van inzetplanning en inzetregistratie. Deze informatie - benodigde uren inzet per activiteit bij basis 
verkeersaanbod - zit bij Sortering verwerkt in het productieplanningsysteem PRS en is minder aan verandering 
onderhevig. 

Het proces 'Middellange termijn planning' vindt (voor de reguliere periodes) niet plaats bij Bezorging & 
Collectie. 

Bij de wekelijkse inzetplanning is het verschil dat de personeelsplanner bij Sortering de planning voor 
meerdere teams maakt, terwijl de planner/teamcoach bij Bezorging & Collectie de planning voor een team 
maakt. De activiteiten bij Bezorging en Collectie 'verzamelen VBV's', 'ophalen cyclsich rooster', en 'overleg met 
team' zijn te groeperen onder: bepalen beschikbare capaciteit. Bij Sortering zijn hieronder te groeperen: 
Beschikbare capaciteit ophalen uit IPR, maken overzicht voor personeelsplanner en maken volledig overzicht 
alle teams. 

De activiteiten bij B&C 'ophalen volumeprognose', 'berekenen inzetadvies' en ' bepalen in te zetten uren' zijn 
te vergelijken met de activiteit 'AC opvragen uit PRS'. 
De activiteiten Invullen- en aanpassen planninglijst zijn te vergelijken met Maken weekplanning. Hierin 
worden medewerkers gekoppeld aan specifieke werkprocessen. Een verschil in dit proces is dat bij Sortering de 
behoefte aan uitzendkrachten wordt bepaald en bij B&C niet. 

Het verschil in de dagelijkse inzetplanning bij Sortering en B&C is dater na de aanpassing van de planning 
bij Sortering de definitieve uitvraag aan UZK bepaald, gecontroleerd en doorgegeven moet worden, en de UZK 
door het UZB aan de uitvraag gealloceerd worden . Bij B&C gebeuren deze processtappen niet. 

Bij de dagelijkse registratie tekenen de medewerkers in de to-be situatie van B&C net als bij Sortering een 
registratielijst. Bij Sortering wordt er daamaast ook automatisch ingepind . Bij B&C worden de registratielijsten 
overgenomen in het registratiesysteem, bij Sortering worden de registratielijsten en pingegevens gebruikt ter 
controle. 
De wekelijkse controle en afsluiting gebeurt bij Sortering door medewerkers IPR, bij B&C door de teamcoach en 
vestigingsmanager. 

technische universiteit eindhoven 14 tb <!X!X!} I post 



Bij/agen 

Bijlage 4 Bedrijfsprocesviewpoint Bezorging & Collectie 

Basiswerktijdregeling aanpassen: 
In figuur 62 is het subproces Basiswerktijdregeling aanpassen weergegeven. Dit proces start wanneer er 
aanleiding is voor het aanpassen van de basiswerktijdregeling. De teamcoach en de teamleden stellen zelf de 
aanpassing vast, de teamcoach voert deze vervolgens in in de applicatie Tandem en verzendt het naar de 
afdeling Organisatie. De teamcoach verzendt daarnaast het rouleerschema naar afdeling Roosterbeheer. De 
afdeling Organisatie koppelt in Tandem de AC-codes aan de basiswerktijdregeling en controleert de 
aanpassingen met de afgesproken kaders. Met behulp van systemen die productieaantallen registreren en 
overleg met afdeling Control bepaalt de afdeling Organisatie de basis productie en vult het Rekenmodel Anders 
Organiseren met deze gegevens en de basiswerktijdregeling. Dit moet vervolgens goedgekeurd worden door de 
OR, waarna de afdeling Organisatie de werktijden verwerkt in de diensten in Harmony (Harmony aanpassen). 
Als dit is voltooid, kan het proces Beheren cyclisch rooster starten. 

asis werktijdregeling aanpassen 

aanpassing 
basis 

figuur 62 Proces Basiswerktijdregeling aanpassen 
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regeling 

KeunnP 
voorstel OR aanpassen 

Basis 
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In figuur 63 is het subproces Beheren cyclisch rooster weergegeven. Dit proces gaat van start wanneer het 
rouleerschema is ontvangen en de informatie in Harmony is aangepast door afdeling Organisatie. Dan worden 
de wijzigingen in het rouleerschema in het cyclisch rooster verwerkt en de koppelingen aangepast. Vervolgens 
wordt het rooster kloppend gemaakt met de contracturen van de medewerkers met behulp van reservediensten 
en wordt het nieuwe rooster opgeslagen. 

Het beheer van het cyclisch rooster bestaat, naast het verwerken van een aanpassing in de 
basiswerktijdregeling, ook uit het verwerken van aanpassingen aan medewerkers in het cyclisch rooster. Dit 
laatste beschouwen we niet als een dee! van het proces van inzetplanning en registratie, omdat het beheer van 
basisgegevens betreft. Aanpassingen aan medewerkers bestaan uit het toevoegen of verwijderen van 
medewerkers uit een team. Verandering van werktijden van medewerkers is onderdeel van het aanpassen van 
de basiswerktijdregeling. 
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figuur 63 Proces Beheren cyclisch rooster 
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In figuur 64 is het subproces Wekelijkse inzetplanning weergegeven. Dit proces start bij het aanbreken van een 
nieuwe week met het verzamelen van vooraf bekende verstoringen (vbv's). Dit bestaat voornamelijk uit het 
bekijken van de verlofagenda' s en het contact opnemen met de zieke medewerkers. In een teamoverleg warden 
de voorkeuren van de teamleden doorgesproken, waarna de planner de planninglijst invult. Aan de hand van 
de volumeprognose uit WAP wordt een inzetadvies berekent door de applicatie RAO, dat wordt gebruikt bij 
het bepalen van de in te zetten uren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de+/- uren van de teamleden. 
Indien nodig wordt de planninglijst aangepast en de inzetplanning naar het team gecommuniceerd. 
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figuur 64 Proces Wekelijkse inzetplanning 

Dagelijkse aanpassing en registratie: 
In figuur 65 is het subproces Dagelijkse aanpassing en registratie weergegeven. Dit proces start bij het begin van 
de dag, waarbij de werkelijke volumecijfers voor die dag ontvangen of geraadpleegd warden. Op basis hiervan 
wordt bepaald hoeveel de inzet aangepast wordt. Na afloop (de dag er op) warden de registratielijsten 
ingevuld, die gebruikt warden voor het verwerken van de registratie in Harmony. 

Dagelijkse aanpassing en registratie 
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figuur 65 Proces dagelijkse aanpassing en registratie 

Wekelijkse controle en afsluiting: 
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In figuur 66 is het subproces Wekelijkse controle en afsluiting weergegeven. Dit proces start aan het eind van de 
week met het publiceren en printen van de registratie in Harmony. De teamleden kunnen dan de registratie 
controleren en hun saldo +/- uren raadplegen. Vervolgens wordt de registratie verantwoord door de teamcoach 
en gecontroleerd en geaccordeerd door de vestigingsmanager. Hierna leidt het systeem de emolumenten, 
afwezigheid en sterktestaten af uit de registratie en verzendt automatisch naar de systemen SPIN en STST DB. 
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ftguur 66 Proces Wekelijkse controle en afsluiting 
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Bijlage 5 Bedrijfsprocesviewpoint Sortering 

Maken ML T planning: 
In figuur 67 is het subproces Maken MLT planning weergegeven. Dit proces start wanneer een nieuwe planning 
nodig is, over het algemeen om de drie weken. Het maken van de MTL planning gebeurt aan de hand van de 
verwachte beschikbare en verwachte benodigde arbeidscapaciteit (AC). De MTL planning bevat de verwachte 
benodigde hoeveelheid uitzendkrachten, en wordt na het tekenen voor akkoord verzonden naar de 
uitzendbureaus (uzb). 
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figuur 67 Proces Maken MLT planning 
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In figuur 68 is het subproces Weekplanning weergegeven. Dit proces start wekelijks met het ophalen van de 
beschikbare en benodigde AC voor die week. De productieteamleider maakt een overzicht van de beschikbare 
AC voor de personeelsplanner, die zelf een totaaloverzicht van alle teams maakt. Vervolgens wordt de 
weekplanning gemaakt en de behoefte aan uitzendkrachten (uzk) bepaald en verzonden naar de 
uitzendbureaus. Gedurende de week wordt eventuele in- en uitleen naar andere teams overgeboekt in IPR. 

Weekplanning ~ 

OphalenO Maken 0 Maken volle&;l 
beschikbare overzicht voor overzicht AC 

AC pers. planner alle teams 
Nieuwe 
week ' ' 

I OphalenO BepalenO Verzende(i) Overboekeii> I 

benodigde 
behoefte uzk 

behoefte uzk medewerkers 
AC naar uzb in IPR 

I I \ ' I 
I \ \ I I 

11 
\ • 

Beschikbare Beschikbare Weekplanning Behoefte uzk In- en uitleen 
A team a e teams 

figuur 68 Proces Weekplanning 

Dagplanning: 
In figuur 69 is het subproces Dagplanning weergegeven. Dit proces start dagelijks, waarbij de 
personeelsplanner het totaaloverzicht van de weekplanning omzet naar een dagstaat en de volumeplanner de 
meest recente informatie over de benodigde AC ophaalt. Samen maken zij de dagplanning en bepalen de 
uitvraag aan uitzendkrachten. Dit wordt vastgelegd in een dagstaat uitzendkrachten en gecontroleerd en 
getekend voor akkoord, waarna het naar de uitzendbureaus wordt gecommuniceerd. Vervolgens worden in 
IPR allocatieplekken vrijgemaakt, zodat uitzendbureaus uitzendkrachten kunnen alloceren aan de uitvraag. 
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In figuur 70 is het subproces Inzetregistratie weergegeven. Feitelijk bestaat dit subproces uit twee afzonderlijke 
processen, omdat de wekelijkse registratie activiteiten niet direct getriggerd worden door de dagelijkse 
registratie. De dagelijkse registratie eindigt in dit subproces met 'inzet geregistreerd' en de wekelijkse afsluiting 
van de registratie begint met 'nieuwe week'. 

De inzetregistratie start met het printen van de presentielijsten, voordat de medewerkers zich inchecken bij 
de partier, inpinnen op het productieproces in IPR en intekenen op de presentielijst. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt er uitgepind en uitgetekend. Wekelijks worden deze registratiegegevens gecontroleerd 
en indien nodig, de werktijden aangepast. IPR leidt vervolgens automatisch de sterktestaten (stst) en 
emolumenten af en verzendt ze naar SPIN en STST DB. 
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figuur 70 Proces Inzetregistratie 
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Bijlage 6 Datastructuren Bezorging & Collectie 

RAO 
In figuur 71 is de datastructuur van de informatie in RAO weergegeven. Basis bestaat uit de basistijden, oak we! 
praktijktijden genoemd, de basis productie en het werkpakket van het team. Vanuit de basis wordt voor iedere 
week een planning gegenereerd met een inzetadvies, aan de hand van het weekcijfer WAP en de prognose 
OGS. Van iedere week wordt oak een realisatie bijgehouden, waarin het verkeer en ingezette uren ingevuld 
wordt, en waarmee de werkdruk en efficiency wordt bepaald. Oak kunnen aantekeningen bijgehouden warden 
in het logboek. Verder zijn voor ieder team bepaalde afspraken en werktijden vastgelegd in Personeel en 
Kaders. 

Basis Planning Reallsatle 

-Team -Team 1 1 -Team 
-Basistijden -Weekcijfer WAP -Verkeer 
-Productie -OGS -lnzet 
-Wer1<pakket team 1 -lnzetadvies -Werkdruklefficiency 

I ~ \ 
1 

Personeel en K1ders Logboek 

9 
Afapr1ken Werktljden 

figuur 71 Datastructuur RAO 

Tandem 

In figuur 72 is de datastructuur van de applicatie Tandem weergegeven. Op de vestiging wordt in 'Invoeren 
taken' informatie ingevoerd over de werktijden per werkzaamheid en type medewerker. In 'Invoeren 
Harmony' wordt door de afdeling Organisatie AC-codes gekoppeld aan deze informatie. Hiervan afgeleid 
warden de overzichten Administratie, de verdeling van werktijden over de typen medewerkers, Roulatie, het 
rouleerschema en Functionele verdeling, de verdeling van werktijden over de verschillende AC-codes. 

lnvoeren taken lnvoeren H•nnony 

Type medewerker 1 1 -Type medewerker 
-Werkzaamheden ,__ _ __,-Werkzaamheden 

Tijden :!~de~es 

Admlnlstratle Roulatle Functlonete verdellng 

figuur 72 Datastructuur Tandem 

WAP 
In figuur 73 is de datastructuur van WAP weergegeven. WAP stelt volumecijfers beschikbaar per week en per 
locatie, uitgesplitst in Basis, Prognose en Realisatie. De Basis zijn de gemiddelde volumecijfers voor die week, 
gebaseerd op historische gegevens. De prognose is de voorspelling van de volume voor die week, de realisatie 
is wat er werkelijk is verwerkt. De cijfers bestaan uit SMK (briefpost sorteermachine klein), SVP 
(samenvoegpost), en OGS (ongeadresseerd). Alie cijfers zijn uitgesplitst in een weektotaal en dagcijfers. Voor de 
prognose en de realisatie zijn oak scenario's beschikbaar, dit zijn de percentages ten opzichte van de basis, met 
een indicatie van de werkdruk. 
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WAP naar Teams rekent het weektotaal uit WAP om naar een weektotaal op teamniveau, zie figuur 74. 
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ftguur 74 Dataobject WAP naar Teams 
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Bijlagen 

Voor het proces van inzetplanning en -registratie zijn de dataobjecten uit OGS weergegeven in figuur 75 van 
belang. De Planning OGS bestaat uit de prognose van het volume OGS per vestiging (VBG) en de registratie uit 
de werkelijk verwerkte volumes OGS. 

ftguur 75 Dataobjecten OGS 

LVR 

Voor het proces is het in L VR geregistreerde volume per vestiging en type post van belang, zie figuur 76. 
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ftguur 76 Dataobject L VR 

Excel 
Het Excel format voor het rouleerschema is niet opgenomen in de applicatiestructuur, maar het dataobject in dit 
format, Roulatiepatroon (figuur 77), beschouwen we we! een onderdeel van de datastructuur. 

Roulatlepatroon 

ftguur 77 Dataobject roulatiepatroon 
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Bijlage 7 Datastructuren Sortering 

IPR Decentraal 
Relevant voor de inzetplanning in IPR Decentraal is het dataobject Uitzetplanning, figuur 78. 

figuur 78 Dataobject Uitzetplanning 

PRS 
Relevant voor de inzetplanning in PRS is het dataobject Berekende personele inzet, figuur 79. PRS berekent voor 
een bepaalde periode en datum, per subproces, de (verwachte) benodigde inzet, op basis van volumeprognoses 
en de efficiency per subproces. 

figuur 79 Dataobject PRS 

Excel 
Ook hier geldt <lat we de gebruikte informatie in Excel bestanden beschouwen als relevante dataobjecten. Dit 
zijn de MTP (middellange termijn planning), de Overzichten AC Team, die worden samengevoegd in Overzicht 
AC Totaal. Daar wordt de weekplanning van afgeleid, en de weekuitvraag van uitzendkrachten. Het Overzicht 
AC Totaal wordt opgesplitst in dagstaten, waarvan de dagplanning wordt afgeleid, en de dagstaat voor 
uitzendkrachten. 

Overzicht AC Team Overzicht AC Totaal Dagstaat Dagplannlng Dagstaat UZK 

-Team -Werkgever . 1 1 . 1 1 1 . 
1 

1 

Weekplannlng Weekultvraag UZK 

-Werkgever 

1 . 
figuur 80 Datastructuur Excel objecten 
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Bijlage 8 Product & service realisatie viewpoint Sortering 

In figuur 81 is het Product & service realisatie viewpoint voor Sortering weergegeven. Het subproces Maken 
MLT planning realiseert de gelijknamige service en het product MLT planning. Hetzelfde geldt voor 
Weekplanning en Dagplanning, en alle drie de producten zijn van waarde voor de uitzendbureaus. De 
dagplanning is daarnaast van waarde voor Productie, namelijk de informatie over gealloceerde 
uitzendkrachten. De inzetplanning heeft dezelfde waarde voor HR&O en Control als bij Bezorging & Collectie. 
Het product Inzetregistratie wordt gevormd door de Inpinnen service en de Werktijd registratie service, beiden 
gerealiseerd door het subproces Inzetregistratie. In het figuur zijn ook de betrokken rollen toegekend aan de 
subprocessen waaraan ze deelnemen. 
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figuur 81 Product & service realisatie viewpoint Sortering 
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Bijlage 9 Functionaliteiten en Services 

Om tot een zo compleet mogelijke verzameling applicatieservices te komen, maken we onderscheid tussen 
functionaliteiten en services van een applicatie: 

Functionaliteit - is iets dat de applicatie doet, dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een directe waarde te hebben voor 
het proces. 
Applicatieservice - een eenheid van functionaliteit dat een bepaalde waarde heeft voor de omgeving. 

Eerst worden alle functionaliteiten van de applicatie verzameld en vervolgens voor iedere functionaliteit 
afzonderlijk bepaald of het direct van waarde is voor de omgeving. Omdat de analyse naar de misalignments 
zich richt op de relatie tussen processen en de applicaties wordt hier alleen gekeken naar de waarde van de 
functionaliteit voor processen. 

Hieronder zijn voor de applicaties die worden gebruikt in de processen de functionaliteiten verzameld en 
bepaald of het een service betreft. 

Harmony 
De applicatie Harmony bevat de volgende functionaliteiten : 

Beheren basisgegevens 
Deze functionaliteit bestaat uit het beheren van alle gegevens die nodig zijn om de inzetplanning en registratie 
mogelijk te maken. De basisgegevens bestaan uit de locaties en werkplekken, de roostergroepen, de 
medewerkersgegevens, de arbeidsvoorwaarden, de AC-codes, actiecodes en oorzaakcodes. 
Dit zijn geen services, omdat het geen directe waarde heeft voor het proces. 

Beheren van roosters en diensten 
Deze functionaliteit bestaat uit het aanpassen van de gegevens die nodig zijn om de roosters te kunnen 
gebruiken. Deze gegevens bestaan uit de dienstenverzameling, de verzameling bezettingseisen en het cyclisch 
rooster. Verder valt hierbinnen de functionaliteit ' plannen in de kalender', een manier om bijzondere 
tijdsbestedingen vast te leggen in een lange termijn planning. 
Dit zijn we! services, omdat deze functionaliteiten - behalve plannen in de kalender - worden gebruikt in het 
proces Basiswerktijdregeling aanpassen. 

Instellen planbord 
Deze functionaliteit bestaat uit het instellen van de weergave van de onderdelen binnen het planbord. Dit is 
geen service. 

Roosteren met Harmony 
Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid een inzetplanning op te stellen in het planbord. Het roosteren met 
Harmony gebeurt aan de hand van een 'overzicht op te brengen diensten', het in- en uitplannen van die 
diensten, het aanpassen van diensten door middel van ' knippen en plakken', het melden van ziekte en herstel, 
het roosteren van wensen van medewerkers, het in- en uitlenen van medewerkers en het opvragen van een 
roostervoorstel. Dit zijn wel services, omdat ze direct het inzetplannen ondersteunen. 

Aanpassen diensten in Realisatie 
Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om vast te leggen hoe een geplande dienst in de praktijk is 
uitgevoerd. Hierin kunnen begin- en eindtijden van activiteiten aangepast worden, eigenschappen van de 
dienst en de medewerker die er aan gekoppeld is. Dit is ook een service, omdat het de registratie ondersteunt. 
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Werkplekplanning 
Deze functionaliteit geeft een overzicht van de werkplekken en de geplande bezetting door medewerkers. Ook 
<lit is een service. 

Registreren 
Deze functionaliteit bestaat uit 'kaarten' en 'urenverantwoording' . Harmony legt bepaalde gegevens die 
voortkomen uit het rooster automatisch vast op 'kaarten' . Deze gegevens bestaan uit afwezigheidsrechten, plus
en minuren, sterktestaten en emolumenten. Het beheren van deze kaarten is geen service. 
'Urenverantwoording' bestaat uit de mogelijkheid de planning na afloop aan te passen aan eventuele 
afwijkingen van de diensten, zoals overwerk of eerder naar huis. Dit is wel een service. 

Rapporteren 
Met deze functionaliteit is het mogelijk diverse rapporten te genereren over de vastgelegde informatie in 
Harmony. Deze functie is van waarde voor het proces en is dus een service. 

Ten slotte is er nog de functionaliteit 'wijzigen status', in combinatie met 'rapport trigger'. Harmony biedt 
hiermee de mogelijkheid het rooster achtereenvolgens de status planning, gepubliceerd, verantwoord en 
geaccordeerd te geven, met bij elke statusovergang een rapportage. Na de laatste statusovergang (van 
verantwoord naar geaccordeerd) worden de rapporten van emolumenten/afwezigheid en sterktestaten 
automatisch verzonden naar de applicaties SPIN en STST DB. Ook deze functionaliteiten zijn van waarde voor 
het proces en worden beschouwd als services. 

Tandem 
De applicatie Tandem bevat de volgende functionaliteiten: 

Vastleggen Basiswerktijdregeling 
Tandem biedt de mogelijkheid om de Teamcoach de nieuwe basiswerktijdregeling vast te leggen op een voor 
hem begrijpelijke manier, zonder de hulp van de afdeling Organisatie. 

Koppelen AC-codes aan Basiswerktijdregeling 
Tandem biedt de afdeling Organisatie de mogelijkheid om de basiswerktijdregeling - zoals vastgelegd door de 
teamcoach - te 'vertalen' naar de juiste informatie voor het aanpassen van de dienstregeling in Harmony, door 
er AC-codes aan te koppelen. 

Maken functionele verdeling 
De informatie die is ingevoerd in Tandem wordt automatisch weergegeven in een functionele verdeling, de 
uren inzet per AC-code. Dit wordt gebruikt voor het invullen van de praktijktijden in RAO. 

Administra tie 
Deze functionaliteit geeft een overzicht van de uren inzet per type werknemer. 

Roulatie 
Tandem biedt de mogelijkheid het rouleerschema vast te leggen in Tandem. 

Aile genoemde functionaliteiten van Tandem worden beschouwd als services, omdat ze het proces direct 
ondersteunen. 

Rekenmodel Anders Organiseren 
De applicatie RAO bevat de volgende functionaliteiten: 

Wijzigen Basis 
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RAO biedt de mogelijkheid de basiswerktijdregeling vast te leggen en te wijzigen bij aanpassingen. 

Wijzigen werktijden 
RAO biedt de mogelijkheid de begin- en eindtijden en de werktijden van de werknemers vast te leggen. 

Vastleggen afspraken 
RAO biedt de mogelijkheid om afspraken die gemaakt zijn over de personele inzet vast te leggen. 

Berekenen inzetadvies 
RAO biedt de mogelijkheid een inzet advies te berekenen op basis van de weekprognose en aan de hand van de 
basisgegevens die vast zijn gelegd in RAO. 

Realisatie 
RAO biedt de mogelijkheid de realisatie van de productie en de gerealiseerde inzet in RAO te registreren, ten 
behoeve van historische gegevens voor het berekenen van het inzetadvies. 

Logboek 
RAO biedt de Teamcoach de mogelijkheid een logboek bij te houden. 

Overzichten printen 
RAO biedt de mogelijkheid diverse overzichten te printen. 

Van de genoemde functionaliteiten worden de eerste vier - Wijzigen basis, Wijzigen werktijden, Vastleggen 
afspraken en Berekenen inzetadvies - beschouwd als services. De gegevens van Realisatie worden door de 
applicatie gebruikt voor het verbeteren van het inzetadvies, maar heeft geen directe waarde voor het proces. 
Het Logboek en Overzichten printen worden ook niet direct gebruikt in het proces, maar dienen als algemeen 
hulpmiddel voor de planners en teamcoaches. 

Overige applicaties: 

WAP 
WAP beschikt over de volgende functionaliteiten: 

WAP genereert cijfers over aantallen poststukken per vestiging, per week en per dag, voor de typen post: OGS, 
SMK en SVP. De functionaliteiten die deze cijfers beschikbaar stellen zijn: 

• Basis volumecijfers: gemiddelde basis productieaantallen 
• Prognose volumecijfers: voorspelling productieaantallen gebaseerd op historische gegevens en 

voormeldingen van partijen. 
• Realisatie volumecijfers: cijfers afkomstig van de productieregistratie bij sorteercentra. 

Daarnaast rekent WAP voor de prognose en realisatie scenario's uit, dit zijn percentages en indicaties van 
werkdruk ten opzichte van de basis volumecijfers. 
Deze vier functionaliteiten worden beschouwd als services omdat ze van waarde zijn voor het proces. 

WAP naar teams: 
De functionaliteit van deze applicatie is het omrekenen van het weekcijfer van briefpost uit WAP (SMK en SVP 
samen) naar het weekcijfer voor het team, dat ingevuld moet worden in RAO. Dit beschouwen weals service. 

OGS 
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• OGS biedt de functionaliteiten Planning partijen OGS en Registratie partijen OGS. Beiden genereren 
informatie over aantallen stukken OGS post, de eerste als voorstelling, de tweede als realisatie. Beiden 
zijn services voor dit proces. 

L VR registreert en rapporteert de verwerkte poststukken. De registratie is geen service, de rapportage we!. 

So rte ring 

IPR 
De applicatie IPR biedt de volgende functionaliteiten: 

Bestand 
Deze functionaliteit bestaat uit het genereren van een planning, het verwijderen van afwijkende roosters en het 
genereren van een Uitzendbureau interface bestand, voor het doorgeven de declarabele uren en tarieven van de 
uitzendkrachten. Deze functionaliteiten zijn geen services voor het te beschouwen proces. 

Planning 
Deze functionaliteit bestaat uit de volgende deelfunctionaliteiten: 

• Afwezigheid: het registreren van de datum en reden van afwezigheid. 
• Bijzondere tewerkstelling: het registreren van een tewerkstelling afwijkend van het rooster 
• Plannen extra dienst: het vooraf inplannen van extra uren 
• Inzetplanning: het genereren van een overzicht van alle ingeplande inzet voor een subproces en team. 
• Alloceren medewerker: het toewijzen van een medewerker aan een subproces 
• Overboeken medewerkers: het registreren van in- en uitleen van medewerkers tussen processen en 

teams. 
• Procesplanning: Het overzicht van de netto uren geplande inzet per subproces naast de benodigde uren 

inzet uit PRS, met het saldo te veel/te weinig ingepland. 
De eerste drie deelfunctionaliteiten bestaan uit het aanpassen van de individuele situatie van medewerkers, ten 
behoeven van een up-to-date inzetplanning. Omdat dit geen onderdeel vormt van het proces, beschouwen we 
deze functionaliteiten niet als services. 

Registratie 
Registratie biedt de mogelijkheid de aanwezigheid van medewerkers door de portier te laten registreren en de 
personele inzet en werktijd te registeren aan de hand van het Inpinnen. Beiden zijn services. 

Beheer 
Beheer bestaat uit de volgende functionaliteiten: 

• Emolumenten export: automatische afleiding en export van emolumenten 
• Beheer medewerkers: aanpassen en opslaan van medewerkers gegevens 
• Beheer afwezigheidsbudgetten: bijhouden van verlofbudgetten 
• Beheer proces: het aanpassen van (gegevens over) subprocessen 
• 
• 

Beheer teams: het aanpassen en opslaan van teamgegevens 
Toegangspas schrijven: het creeren van een toegangspas 

• Beheer werkgevers: het aanpassen en opslaan van gegevens van uitzendbureaus 
• Beheer werktijd: de werktijden die gegenereerd zijn door het in- en uitpinnen van medewerkers 

aanpassen en aanvullen. 
Dit zijn voornamelijk geen services, omdat het beheer van gegevens niet tot het proces behoort. Een 
uitzondering hierop zijn Emolumenten export en Beheer werktijd. 

Rapporten 
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Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om diverse rapportages te genereren, waaronder de rapportage 
sterktestaten, die automatisch geexporteerd wordt. Dit laatste betreft een service voor het proces. 

IPR Decentraal 
IPR Decentraal biedt de functionaliteit Uitzetplanning, die gebruikt wordt voor het maken van de MLT 
planning, en dus een service betreft. 

PRS 
Omdat het belangrijkste doel van PRS is het ondersteunen van het productieproces, en voor een klein deel de 
inzetplanning, worden hier alleen de functionaliteiten behandeld die direct het inzetplanning proces 
ondersteunen. Dit zijn: 

• Berekende personele inzet (prognose): PRS rekent de geplande productie om naar benodigde uren 
personele inzet per subproces. 

• Geplande personele inzet (plan): biedt de mogelijkheid de geplande inzet uit IPR weer te geven en 
naast de benodigde inzet te leggen. 

Excel 
Voor Excel is het niet mogelijk de specifieke functionaliteiten te benoemen, omdat het geen processpecifieke 
applicatie is. 
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Bijlage 10 Applicatie data-access viewpoint Bezorging & Collectie 

RAO 
In figuur 82 is het Applicatie data-access viewpoint voor het RAO weergegeven. De services Wijzigen basis en 
Wijzigen werktijden hebben toegang tot de gelijknamige dataobjecten. De service Afspraken vastgelegd gebeurt 
in Afspraken, en Berekenen inzetadvies gebeurt in Planning. 

till! : ~ 
:• : ~ I I I 
I I I I 

! _____ l__G _ ---------__ j 

figuur 82 Applicatie data-access viewpoint RAO 

Tandem 
In figuur 83 is het Applicatie data-access viewpoint voor Tandem weergegeven. De service Vastleggen 
basiswerktijdregeling gebeurt in Invoeren taken en de service Koppelen AC-codes aan basiswerktijdregeling 
gebeurt in Invoeren Harmony. De overige services hebben toegang tot het gelijknamige dataobject. 

lnvoeren 
taken 

• ... ~.~ 
I I I I 
I I I I 

G
'----, I : : 

------- ____ l ____ ___ J 

figuur 83 Applicatie data-access viewpoint Tandem 

Overige applicaties 
In figuur 84 is het Applicatie data-access viewpoint voor de overige applicaties weergegeven. Hier geldt dat de 
services informatie vastleggen of beschikbaar stellen, en toegang hebben tot - over het algemeen - gelijknamige 
dataobjecten. 
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Bijlage 11 Applicatie data-access viewpoint Sortering 

Overige applicaties 
In figuur 85 is het Applicatie data-access viewpoint voor de overige applicaties van Sortering weergegeven. 
Vrijwel alle services hebben toegang tot gelijknamige dataobjecten, omdat de service het vastleggen of 
beschikbaar stellen van die informatie betreft. Een uitzondering is Berekenen behoefte uitzendkrachten, met 
toegang tot dataobject MTP. 

Berekende Uitz et 
personele inzet planning 

.,. .... , : . . . . . 

.... i 9P.,._,.9P_...,.~ .. .,. 
I I I 
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figuur 85 Applicatie data-access viewpoint overig Sortering 
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Bijlage 12 Proces-informatie gebruik viewpoint 

Bezorging & Collectie 

Basiswerktijdregeling aanpassen 
In figuur 86 is het viewpoint voor het subproces Basiswerktijdregeling aanpassen gemodelleerd. Het 
rouleerschema wordt gerepresenteerd door de dataobjecten Cyclisch rooster, Roulatiepatroon en Roulatie. AC
codes warden gerepresenteerd door AC-code en Kaders door Personeel en Kaders. Basis volume productie 
heeft drie representaties: WAP realisatie, Registratie OGS en Volume LVR. De Basiswerktijdregeling is 
gerepresenteerd in Invoeren taken, Invoeren Harmony, Dienstregeling en Basis. 

Basis => 
werktijdregeling 

aanpassen 

----------~:~~--,,~,~-/~, ~~-\-,,~" -----------------
.............. 

Rouleerschema AC codes 

AC code 

Roulatie Roulatie 
patroon 

figuur 86 Basiswerktijdregeling aanpassen 
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produclie 

Basis werktijd 
regeling 

lnvoeren 
taken 

Volume LVR lnvoeren 
Harmony 

Werkti.den 

Basis 

In figuur 87 is het viewpoint voor Beheren cyclisch rooster weergegeven. Het businessobject Rouleerschema is 
gerepresenteerd in drie dataobjecten, zoals hierboven ook uitgelegd. 

C clisch 
rooster 

BehererR 
cyclisch 
rooster 

Rouleer 
schema 

Roulatie 
patroon 

figuur 87 Beheren cyclisch rooster 

Wekelijkse inzetplanning 

Roulatie 
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In figuur 88 is het viewpoint voor Wekelijkse inzetplanning weergegeven. Diverse businessobjecten zijn niet 
gerepresenteerd door een dataobject. Wei wordt Volumeprognose gerepresenteerd door de dataobjecten 
Planning OGS en WAP prognose. Het Inzetadvies wordt gerepresenteerd in Planning. 

Vooraf 
bekende 

verstoringen 

Plannin 
OGS 

figuur 88 Wekelijkse inzetplanning 
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In figuur 89 is voor het subproces Dagelijkse aanpassing en registratie het viewpoint weergegeven. De 
werkelijke volumecijfers warden gerepresenteerd door Volume LVR en Registratie OGS. Inzet, Registratielijst 
en Planningslijst hebben geen representaties. De de AC-codes zijn gerepresenteerd door dataobject AC-code en 
de Registratie is vastgelegd in het Voorlopig rooster, de Ziekte registratie en de In- en uitleen. 

Werkelijke 
vo ume CIJ ers 

Volume L VR R istratie 
realisatie OGS 

Dagelijkse=> 
aanpassing 

en registratie 

I 
I 
I 
I 
I 

figuur 89 Dagelijkse aanpassing en registratie 

Wekelijkse controle en afsluiting 

AC codes 

AC code Ziekte In- en uitleen 
registratie 

In figuur 90 is het viewpoint voor subproces Wekelijkse controle en afsluiting te zien. Het Voorlopig rooster 
representeert de businessobjecten Registratie, Registratie verantwoord en Registratie geaccordeerd. De 
registratie wordt ook gerepresenteerd door diverse rapporten. De +/- uren zijn vastgelegd in de Plus min uren, 
de Emolumenten in het gelijknamige dataobject, de afwezigheidsregistratie in Ziekte registratie en Sterktestaten 
in Sterktestaten. 
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In figuur 91 is voor het subproces Maken MLT planning het viewpoint weergegeven. De verwachte beschikbare 
AC is gerepresenteerd door Berekende personele inzet. In <lit proces is de verwachte benodigde AC 
gerepresenteerd door de Uitzetplanning. Dataobject MTP representeert de MLT planning en de Gegevens 
uitzendbureau zijn vastgelegd in dataobject Werkgever. 
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figuur 91 Maken ML T planning 
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In figuur 92 is het viewpoint voor de weekplanning weergegeven. De Beschikbare AC team wordt 
gerepresenteerd door Inzetplanning en Overzicht AC team, Berekende personele inzet representeert de 
Benodigde AC, en de Beschikbare AC teams is vastgelegd in het Overzicht AC totaal. Weekplanning heeft een 
gelijknamig dataobject, de behoefte aan uitzendkrachten wordt gerepresenteerd door de Weekuitvraag en de 
In- en uitleen is vastgelegd in de inzetplanning. 
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In figuur 93 is het viewpoint voor de dagplanning weergegeven. De Dagstaat en Dagplanning hebben 
gelijknamige dataobjecten, de definitieve Uitvraag uitzendkrachten wordt gerepresenteerd door Dagstaat uzk, 
en de Toewijzing uitzendkracht wordt vastgelegd met Allocatieplekken. De overige representaties zijn al aan 
bod gekomen. 
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figuur 93 Dagplanning 
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In figuur 94 is het viewpoint voor Inzetregistratie weergegeven. Bij dit proces hebben de businessobjecten 
gelijknamige dataobjecten, alleen Presentielijst afgetekend wordt niet gerepresenteerd door een dataobject. 
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Bijlage 13 Applicatie gebruik viewpoint per subproces 

Bezorging & Collectie 
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Bijlage 14 Proces - applicatie gebruik viewpoint Bezorging & Collectie 

Rekenmodel Anders Organiseren 

In figuur 95 is te zien welke applicatieservices RAO realiseert en door welk proces ze warden gebruikt. Uit het 
model blijkt dat er geen services zijn die niet warden gebruikt. 
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figuur 95 RAO 

Tandem 

In figuur 96 is weergegeven welke services Tandem realiseert. Vastleggen Basiswerktijdregeling, Koppelen AC
codes aan Basiswerktijdregeling en Maken functionele verdeling warden gebruikt in subproces 
Basiswerktijdregeling aanpassen. Administratie en Roulatiepatroon warden niet gebruikt. 

Basis~ 

figuur 96 Tandem 

Overige applicaties 

In figuur 97 zijn de applicatieservices van de overige applicaties weergegeven. Geen van de services warden 
niet gebruikt, behalve van WAP. Hiervan warden niet gebruikt: Realisatie volumecijfers, Basis volumecijfers, en 
Scenario's. 
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Bijlage 15 Proces - applicatie gebruik viewpoint Sortering 

Overige applicaties 
In figuur 98 is het viewpoint voor de overige applicaties weergegeven. De service die niet gebruikt wordt is 
Geplande personele inzet (plan) in PRS. 
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Bijlage 16 Businessrol & applicatie viewpoint Sortering 

Voor IPR en PRS zijn in figuur 99 de autorisatieprofielen en de rollen weergegeven. De autorisatieprofielen voor 
IPR komen niet overeen met de benamingen van de rollen, behalve voor het uitzendbureau en de portier. Per 
sorteercentrum wordt op area niveau beslist welke rollen welke autorisatieprofielen krijgen. We hebben hier 
aannames gemaakt over de relaties tussen de autorisatieprofielen en de businessrollen. 
LG: Leiding gevende - er is aangenomen dat dit wordt gebruikt door de bedrijfsleider 
LP: leiding Plus - er is aangenomen dat dit wordt gebruikt door de productieteamleider 
Plr: Planner - er is aangenomen dat dit wordt gebruikt door de personeelsplanner 
UZB: Medewerker Uitzendbureau - er is aangenomen dat dit wordt gebruikt door het uitzendbureau 
Portier - er is aangenomen dat dit wordt gebruikt door de portier 

Voor PRS geldt we! dat de autorisatieprofielen overeen komen met de rollen, en zijn daarom gerelateerd aan de 
gelijknamige rollen. 
Bdl: Bedrijfsleider 
Pt!: Productie team !eider 
VP: Volume planner 

Uitzendbu~ 
c::D 

Personeels 
planner 

ftguur 99 Autorisatieproftelen Sortering 
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Overzichtsplaat 3 Infonnatiestructuur 
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-Team 
-Medewerker 
-Bestelloop 

lnzetadvles dag 

-Team 
-Dag 
-AC code 

Volume reallsatle 

-Team 

Volume prognose 

-Locatie 
-Type post 
-Formaat 
-Gewicht 

Volume prognose 

-Team 

lnzetadvies week 

-Team 
-Week 
-AC code 

BaslsWTR 

- earn 11 

In te zetten uren 

-Team 
-Week 
-AC code 

Aanpasslngen Basis 

-Team 
-Praktijktijden 
-Werktijden 
-Werkpakket 

1. 

Werktljden Afspraken Praktijktijden Werkpakket Basis productle 

Volume reallsatle 

-Locatie 
-Type post 
-Formaat 
-Gewicht 

Basis Productle volume Basis productle volume 

-Locatie -Team 
-Type post 
-Formaat 
-Gewicht 

Realisatie 

-Team 
-volume realisatie 
-lnzet 
-Werkdruk/efficiency 

Legenda: 
Module Postvolumes Vestlglngen Module lnzetplanning B&C 

I u /e technische universiteit eindhoven 

Logboek 

+I - uren 

Verlofbudget 

Salaristabel uzk 

1 • 

CAO 

Bezoldigingsregels Salarisgroep 

-Schaal 

Emolumenten 

A TW schendingen 

_ _ Riii L* 9IC Module CAO Services Module I & R Sortering 

Tarleven uzk'en 

ATWregels 

TNT medewerker 

Toegangspas 

-Pincode 

Pincode 

Werktijd 

-Medewerker 
-Proces 
-Datum/tijd 
-UVP: ja/nee 

Overzichtsplaat 3 

Team 

-Medewerkers 1------------ --------------------. 

Medewerker 

-Persoonsgegevens 1---------------~ 

Afwezigheidsplanning 

Vaardigheden 

-Mederwerker 
-Proces 

Uitzendkracht 

Allocatieplekken 

Werkgever 

Aanwezlgheidsregistratie 

-Medewerker 
-Aanwezig (datumltijd) 

lnzet beschikbaar 

lnzetplanning 

-Proces 

1 -~U:itv::r'..'.a~a!g_j~--i· Tijden 
1- -Vraag # 
-status 1 1 -Allocatie # 

Rapporten 

Presentielijst Sterktestaten 

Roostercyclus 

Weekrooster 

Dag rooster 

Medewerker 
Proces 
Tijden 

-Team 

m~ l post 


