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Abstract 

This report describes the results of a graduation project that has been carried out at the ministry 
of Health, Welfare and Sport. The aim of the research was to give improvement suggestions for 
the subsidy process of the ministry. Therefore, in the first part over twenty redesign 
suggestions are given. The second part focuses on the design of a performance measurement 
system and governance model for the subsidy process. 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het afstudeerproject dat uitgevoerd is bij het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze samenvatting warden in het kart de hoofdlijnen 
van dit onderzoek beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde de opdrachtformulering, 
aanpak, conclusies en aanbevelingen. 

Opdrachtformulering 
Het subsidiebeheer binnen VWS staat onder grate druk. Vanuit diverse kanten is stevige kritiek 
geuit en aangedrongen op verbeteringen. Door de Algemene Rekenkamer is het subsidiebeheer 
meerdere jaren aansluitend als ernstige onvolkomenheid gekwalificeerd. De resultaten van het 
jaarlijkse onderzoek van de Auditdienst van VWS in 2005 waren dat meer dan 65% van de 
onderzochte dossiers een onvolkomenheid van gemiddeld of hoger scoort. Onderzoek van de 
Dienst Financieel en Economische Zaken laat zien dat op het gebied "naleving regelgeving" 
slechts een op de tien dossiers als foutloos kan warden beoordeeld. De belangrijkste oorzaken 
betreffen telkens het aantal overschrijdingen van de wettelijke termijn en het aantal onvolledige 
dossiers. Tot slot is oak vanuit een bredere context de noodzaak ontstaan om 
overheidsprocessen waar mogelijk te verbeteren. 

Media mei 2005 is als pilot een SubsidieVolgSysteem (SVS) ge'implementeerd ter ondersteuning 
van het subsidieproces. Voorheen werd gebruik gemaakt van het SubsidieRegistratieSysteem 
(SRS). Bij het opzetten van de pilot zijn de subsidieprocessen uitvoerig in kaart gebracht en 
verbeterd waar technische aspecten dit mogelijk maakten. Bij deze verbeterslag is echter bewust 
gekozen om geen inhoudelijke verbeteringen van de processen door te voeren om mogelijke 
veranderingsweerstand en afwijzing van SVS te voorkomen. 

FPB is ge'interesseerd hoe de subsidieprocessen verder verbeterd en geoptimaliseerd kunnen 
warden. De onderzoeksopdracht luidt dan oak: 

Circa halverwege het project werd duidelijk dat bij het subsidieproces onvoldoende aandacht is 
voor continue, integrale monitoring en bijsturing. In samenspraak met de opdrachtgever is 
daarom besloten om het afstudeerproject verder te richten op de ontwikkeling van een 
instrument voor monitoring. De definitieve onderzoeksopdracht is daarom opgesplitst in twee 
deelonderzoeksopdrachui n: 

en 

De deelonderzoeksopdrachten zijn geoperationaliseerd in de volgende onderzoeksvragen: 
1 Hoe ziet de huidige inrichting van SVS eruit en wat zijn de prestaties van dit proces? 
2 Hoe ziet de huidige inrichting van SRS eruit en wat zijn de prestaties van dit proces? 
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3 Hoe richten andere ministeries en vergelijkbare organisaties de subsidieprocessen in en 
welke prestaties behalen deze organisaties? 

4 Wat zijn de verschillen tussen SVS, SRS en de externe subsidieprocessen? 
5 Op welke wijze kan het subsidieproces verbeterd warden en wat zijn de effecten van deze 

verbeteringen op tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit? 
6 Wat is de status van de monitoring functie binnen het huidige subsidieproces? 
7 Op welke wijze kan prestatiemeting van het subsidieproces warden verbeterd en hoe kan 

het besturingsmodel warden ingericht? 

Aanpak 
Op basis van literatuuronderzoek is gekozen om de kenmerken van het subsidieproces te 
beschrijven aan de hand van de acht elementen (klanten, producten, bedrijfsproces, organisatie, 
informatie, technologie en externe omgeving) die warden gehanteerd in het uitgebreide BPR 
framework. Vervolgens zijn op basis van literatuur en opgedane ervaring met subsidieprocessen 
subelementen geformuleerd met · bijbehorende vragen (zie Bijlage F Vragenlijst 
subsidieprocessen"). Een beschrijving van alle subelementen levert een integraal beeld op van 
het onderzochte subsidieproces. 

Aan de hand van de gestructureerde vragenlijst zijn de subsidieprocessen SVS, SRS en externe 
subsidieprocessen in kaart gebracht. Voor SVS en SRS is dit gedaan door een combinatie van 
interviews, observatie, participatie, documenten en metingen. Voor het in kaart brengen van de 
externe subsidieprocessen is per extern proces een gestructureerd interview gehouden met een 
materiedeskundige. Oak is waar mogelijk gebruik gemaakt van aanvullende procesdocumentatie 
en webinformatie. 

Bij de analyse van de logistieke en financiele prestaties is gebruik gemaakt van data uit de 
informatiesystemen FLOWer, Verseon, Atlas voor de Bedrijfsvoering en fysieke dossiers. 

Conclusies 
De conclusies zijn onderverdeeld per onderzoeksvraag en warden hierna behandeld. 

Analyse SVS 
De huidige inrichting van het SVS subsidieproces is beschreven aan de hand van het BPR 
framework. In deze specifieke situatie was het van belang dat goed na werd gedacht of de 
inrichting van het bedrijfsproces wel in balans was met de strategische doelstellingen. Daarom is 
gekozen om het bestaande raamwerk uit te breiden met de strategische doelstellingen van het 
bedrijfsproces. 

De analyse van de doorlooptijden is door achterblijvende productie beperkt tot dertig 
vaststellingsaanvragen. Hierdoor is het alleen mogelijk om bepaalde grate lijnen te ontdekken en 
knelpunten in het proces op te sporen. In totaal vallen slechts elf aanvragen binnen de norm. 
Analyse op faseniveau laat zien dat de overschrijding vooral wordt veroorzaakt bij de 
behandeling FO (scanwerkzaamheden, problemen met de portal en het verzenden van SVC's en 
SVl's) en beleid (overschrijding normtijden door beleidsmedewerkers en afdelingshoofden). 

Van de dertig vaststellingsdossiers zijn oak de financiele prestaties beoordeeld. Het verschil 
tussen het vastgestelde en verantwoorde bedrag is nihil. In de praktijk blijkt dat een subsidie 
vaak wordt vastgesteld op het bedrag dat door een instelling wordt verantwoord. 

Als onderdeel van de analyse is oak geprobeerd om een simulatiemodel op te zetten van de pilot 
SVS. De achterblijvende productieaantallen en de kwaliteit van de data op het gebied van 
bewerkingstijden en wachttijden maakten het niet mogelijk om een model te beschrijven. Wei 
heeft het inzichtelijk gemaakt dat deze informatie ontbreekt binnen VWS. 
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Analyse SRS 
Aangezien SVS op veel aspecten een afspiegeling is van SRS zijn alleen de kenmerkende 
verschillen ten opzichte van SVS beschreven aan de hand van het uitgebreide BPR framework. 
De belangrijkste verschillen op het gebied van het bedrijfsproces zijn de fysieke 
overdrachtsmomenten en bijbehorende administratie, handmatig overtypen van opmerkingen en 
het openen en doorbladeren van documenten dat minder tijd in beslag neemt. Het grootste 
verschil is echter de technologische ondersteuning waarbij brieven niet automatisch warden 
gegenereerd, fysieke dossiers warden gebruikt en medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor 
het invoeren en dus de kwaliteit van data met betrekking tot het proces. 

Ter validatie van de financiele analyse bij SVS is een steekproef genomen van dertig aselect 
gekozen dossiers verdeeld over alle beleidsdirecties, waarbij uiteindelijk 21 dossiers zijn 
bestudeerd. Ook in dit geval was het verschil tussen het vastgestelde en verantwoorde bedrag 
nihil te noemen. 

Analyse externe subsidieprocessen 
Binnen dit onderzoek is ook van een viertal externe organisaties het subsidieproces geanalyseerd 
aan de hand van het BPR framework. Op hoofdlijnen zijn de externe subsidieprocessen 
vergelijkbaar met die van VWS. De kenmerkende verschillen warden hierna besproken. 

Analyse verschillen SVS, SRS en externe subsidieprocessen 
De inrichting van het bedrijfsproces is op hoofdlijnen gelijk. Hoewel de producten binnen de 
diverse organisaties behoorlijk uiteenlopen, warden binnen elke organisatie wel vergelijkbare 
producten geleverd waarbij aanvragen warden ingediend met projectaanpak en -begroting en 
aantallen en bedragen van subsidies overeenkomen. Kenmerkende verschillen: 

• Binnen VWS warden de processtappen onderverdeeld in kleine stapjes. Bij een extern 
proces is gekozen om de inhoudelijke en financiele beoordeling door een medewerker uit 
te laten voeren. 

■ Bij FPB bestaat weinig inzicht in bewerkings- en wachttijden van processtappen. De 
externe organisaties hadden wel inzicht in deze tijden. 

• Medewerkers hebben binnen VWS veel vrijheden om werk terug te zetten naar eerdere 
processtappen. Bij een externe organisatie is de oplossing gekozen om indien nodig 
opvolgende medewerkers correcties uit te laten voeren. 

■ VWS heeft als enige organisatie geen scheiding gelegd tussen het opstellen van het 
beleid en de uitvoering ervan. Binnen de andere organisaties is de uitvoering van 
subsidieregelgeving wel losgekoppeld van het beleid. 

• De externe organisaties besteden meer aandacht aan informatievoorziening richting 
externe klanten via een website. 

• Het werken met digitale dossiers stuit op veel bezwaren bij medewerkers van VWS. Bij 
de externe organisaties die werken met digitale dossiers speelt hetzelfde probleem en 
wordt als oplossing vaak gekozen om de fysieke naast de digitale dossiers te gebruiken. 

Een vergelijking tussen de logistieke prestaties van SVS en SRS is niet eenvoudig te maken. In 
het algemeen kan wel gezegd warden dat de doorlooptijden van SRS korter zijn dan die van SVS 
door het pilotkarakter van SVS en het werken met digitale dossiers. Met betrekking tot de 
financiele analyse zijn geen verschillen te benoemen tussen SVS en SRS. 

Herontwerpvoorstellen subsidieproces 
Met behulp van heuristieken zijn naar aanleiding van de analyse meer dan twintig 
herontwerpvoorstellen geformuleerd. De verschillende herontwerpvoorstellen zijn ingedeeld per 
element van het uitgebreide BPR framework. Tevens is per voorstel nog een kwalitatieve 
evaluatie gegeven op de dimensies tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit. De 
herontwerpvoorstellen zijn: 
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Analyse monitoring subsidieproces 
Binnen VWS is nog weinig aandacht voor de continue monitoring van het subsidieproces. Binnen 
FPB is wel managementinformatie beschikbaar, maar deze is vooral gericht op de kwaliteit van 
de input en doorlooptijden van de processen. lnformatie over de kwaliteit van de uitvoering van 
de processen ontbreekt bijvoorbeeld. Om de mate van volwassenheid van de prestatiemeting en 
het besturingsmodel te bepalen wordt gebruik gemaakt van vijf niveaus. De prestatiemeting van 
het subsidieproces bevindt zich tussen het tweede en derde volwassenheidsniveau. 
Ook de wijze waarop prestaties warden geanalyseerd en verbeterd is nog weinig professioneel. 
Het besturingsmodel is vooral gericht op eenmalige verbeteracties en niet op continue 
monitoring. De volwassenheid van het besturingsmodel bevindt zich op het eerste niveau. 

Prestatiemeting en besturingsmodel subsidieproces 
Als basismodel voor het prestatiemeetsysteem wordt gebruik gemaakt van de Balanced 
Scorecard. Dit model wordt aangepast aan de specifieke behoeftes voor het subsidieproces. De 
elementen die warden onderscheiden zijn Medewerkers & IT systemen, Bedrijfsproces, lnterne 
klanten, Externe klanten en Toezichthouders. Op basis van de missie en doelstellingen van FPB 
en de afdeling Subsidies zijn de kritieke succesfactoren en mogelijke prestatie-indicatoren 
benoemd. Gelet op de beschikbare tijd en de constatering dat FPB nog niet klaar is voor een 
dergelijk systeem is besloten om als tussenfase eerst te focussen op de ontwikkeling van 
prestatie-indicatoren op het gebied van de kwaliteit van de procesuitvoering en output. 

Een procesmanager die belast is met de integrale aansturing van het subsidieproces is een 
belangrijke stap om de aandacht voor procesmanagement te versterken. De procesmanager is 
verantwoordelijk voor de wijze van procesuitvoering, het opstellen en rapporteren van de 
prestaties van het subsidieproces en het opstellen en bewaken van de realisatie van 
verbetervoorstellen. De medewerkers krijgen in deze situatie meer verantwoordelijkheden om de 
werkzaamheden uit te voeren en de teamcoordinator fungeert meer als coach. 

Aanbevelingen 
De rode lijn in de aanbeveling richting VWS is om het subsidieproces met een bepaalde 
regelmaat en aan de hand van een uitgebreidere set prestatie-indicatoren te monitoren en 
vervolgens verder te verbeteren. 

Monitoring 
■ Met betrekking tot prestatiemeting wordt aanbevolen om de prestatie-indicatoren uit te 

breiden met de kwaliteit van de uitvoering van het subsidieproces en de output zodat 
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een vollediger beeld van de prestaties ontstaat. Hierbij is het wel van belang dat de 
prestaties met een bepaalde regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) warden gecheckt om 
prestaties met elkaar te kunnen vergelijken. 

• Na volledige inbedding van deze uitbreiding van de prestatiemeting binnen de organisatie 
is het aan te bevelen om nogmaals te bekijken of het wenselijk is om een volledig 
uitgewerkt prestatiemeetsysteem te ontwikkelen. lndien het antwoord hierop positief is 
kan gebruik gemaakt warden van de aanzet voor het prestatiemeetsysteem zoals 
gegeven in hoofdstuk 10. 

• Een belangrijke aanbeveling is de aanstelling van een procesmanager, die ook 
beschikbaar is om de continue monitoring en verbetering van het subsidieproces aan te 
sturen. 

Herontwerpvoorstellen 
• Bij het afronden van dit afstudeeronderzoek is/wordt reeds een aantal 

herontwerpvoorstellen daadwerkelijk ge'implementeerd. Voor de overige 
herontwerpvoorstellen wordt aanbevolen om in een later stadium nogmaals te 
beoordelen of een (combinatie van) herontwerpvoorstel(len) bij zou kunnen dragen aan 
het verbeteren van het subsidieproces. 

(Uitgebreid) BPR framework en best practices 
• Aanbevolen wordt om in de toekomst bij de analyse van een bedrijfsproces gebruik te 

maken van de structuur van het (uitgebreide) BPR framework. De in het kader van dit 
project opgestelde vragenlijst kan hierbij een houvast bieden om een zo volledig mogelijk 
beeld te verkrijgen. 

• Ten tweede wordt aanbevolen om in toekomstig onderzoek na te gaan of de 
voorgestelde uitbreiding van het BPR framework de mogelijkheden als analyse-tool nog 
verder versterkt. In dit kader zou het ook interessant zijn om na te gaan of de uitbreiding 
mogelijk ook toegevoegde waarde biedt binnen de private sector. 

• Ten derde is aan te bevelen om het BPR framework in het bredere perspectief van 8PM 
te plaatsen zoals binnen dit onderzoek is gedaan. Het BPR framework biedt ook in het 
kader van de continue verbetercyclus een gestructureerd handvat voor inzicht in het 
bedrijfsproces. 

• Ook is in dit onderzoek een aantal nieuwe best practices benoemd. Tot slot wordt 
daarom aanbevolen om te onderzoeken of deze nieuwe best practices ook toepasbaar 
zijn binnen andere bedrijfsprocessen. 

Overige aanbevelingen 
• Mogelijk zijn bepaalde resultaten uit dit onderzoek ook toepasbaar binnen de andere 

functionele gebieden (personeel, inkoop en financien) van FPB. Te denken valt aan de 
opzet voor prestatiemeting en het besturingsmodel of enkele herontwerpvoorstellen. 

• Het is zeer raadzaam om blijvend contact te onderhouden met externe organisaties die 
vergelijkbare subsidieprocessen uitvoeren. Best practices kunnen waardevolle input 
leveren voor het verbeteren van het subsidieproces binnen VWS. 

• Het is van belang om na te blijven denken of aan alle voorwaarden voor toepassing van 
technologie is voldaan. Hoewel bijvoorbeeld digitale dossiers zeer veel voordelen bieden, 
moet afgevraagd warden of het wel mogelijk is om lijvige dossiers vanaf een 
computerscherm te beoordelen. 

• Om het subsidieproces daadwerkelijk te kunnen verbeteren zal een cultuurverandering 
plaats moeten vinden waarbij het uitgangspunt wordt dat medewerkers volledig conform 
wet- en regelgeving en interne normen gaan werken. WfM is een goed hulpmiddel bij het 
ondersteunen, monitoren en verbeteren van het subsidieproces. 
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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven als afstudeerproject voor mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de Dienst Financieel en 
Personeel Beheer (FPB) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den 
Haag. Binnen FPB was de afdeling Monitoring & lnformatie de opdrachtgever voor het 
onderzoek. 

Het doel van dit project is om verbeteringen aan te dragen voor het subsidieproces binnen VWS. 
In het eerste deel van het project warden hiervoor herontwerpmogelijkheden aangedragen die 
het proces kunnen verbeteren. In het tweede deel van het project wordt een ontwerp gemaakt 
hoe de monitoring van het subsidieproces ingericht kan warden aan de hand van 
prestatiemeting. Daarnaast wordt in dit deel ook aandacht besteed aan het besturingsmodel 
voor het subsidieproces zodat dit proces op een meer gestructureerde wijze bestuurd kan 
warden. 

Het succesvol afronden van dit project was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van 
diverse personen binnen VWS. Allereerst wil ik daarom Ger Bekkering en Marcel Liedekerken 
bedanken voor de mogelijkheid die zij mij hebben gegeven om deze afstudeeropdracht uit te 
voeren in de schaduw van een groat workflow implementatieproject en binnen een zeer 
dynamische omgeving. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Wim van Kesteren die mij in 
de beginperiode van deze opdracht heeft begeleid, maar ook later nog nauw betrokken is 
geweest bij dit project. lk heb veel opgestoken van je visionaire blik op deze en andere 
problematiek en genoten van je zeer vermakelijke verhalen en onvermoeibare stroom van 
metaforen. Binnen VWS hebben verder nog vele collega's bijgedragen aan het eindresultaat door 
tijd vrij te maken voor een interview, het aanleveren van informatie of interesse te tonen in de 
resultaten van dit onderzoek. ledereen bedankt! 

Vervolgens wil ik ook Ton Weijters en Hajo Reijers bedanken voor hun begeleiding vanuit de 
TU/e. De vrijheid die ik kreeg bij de uitvoering van dit onderzoek heb ik zeer gewaardeerd. Ook 
hebben jullie eraan bijgedragen dat dit rapport qua inhoud en opbouw continu verbeterd en 
wetenschappelijk verantwoord is. 

Op deze plaats wil ik ook de externe organisaties, te weten het Agentschap Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, SenterNovem en 
gemeente Leiden, bedanken voor hun medewerking aan dit afstudeerproject. 

Met het afronden van dit afstudeerproject is ook het einde van mijn studententijd bereikt. Een 
mijlpaal die niet mogelijk zou zijn geweest zonder het vertrouwen en de (financiele) support van 
mijn ouders. 

Tot slot wil ik nog in het bijzonder Bregje bedanken. De afgelopen maanden hebben ook veel van 
jou gevraagd aangezien we door de lange treinreizen niet altijd voldoende tijd voor elkaar konden 
vinden. Deze mijlpaal is mede bereikt door jouw enorme steun en geduld! 

Aris de Bruin 
Den Haag, augustus 2006 

vii 



~(1 _· ----B-PM_._· h-e-ro_n_tw_e_rp_v_o_or-st_e_lle_n_e_n_m_o_n_ito_r'_m_g _vo_o_r_he_t_s_ub_s_id-ie_p_ro_c_es_b_in_n_e_n _vw_s __ T u / e 

lnhoudsopgave 

ABSTRACT ........•.•••.•....•......•......•.••...•.•....................•.•.•.••..............................••.......... ! 

SAMENVATTING ........................................................................................................ II 

VOORWOORD .......................................................................................................... VII 

INHOUDSOPGAVE ................................................................................................... VIII 

LIJST MET AFKORTINGEN ......................................................................................... XII 

INLEIDING ................................................................................................................. 1 

1 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT ........................................ 2 

1.1 vws ........................................... ...................................................................... 2 
1. 1. 1 Dienst Financieel en Personeel Beheer .. ...... ..................... ............. ................... 2 
1.1.2 Afdeling Monitoring en lnformatie .................................................... ............... 3 
1.1.3 Reorganisatie FPB 2006 ................................................................................ 3 

1.2 SUBSIDIES ........................................................................................................... 3 
1.2. 1 Definitie en soorten subsidie ........................................................................... 3 
1.2.2 Kengetallen .................................................................................................. 4 
1.2.3 Subsidiecyclus ............................................................................................. 4 
1.2.4 Nieuw subsidiebeleid VWS ............................................................................. 5 
1.2.5 SRS ............................................................................................ ................ 6 
1.2.6 Pilot Subsidie Volg Systeem ................................... . ....................................... 6 
1.2. 7 Nieuwe wet- en regelgeving subsidieregeling VWS .. .......................................... 6 

2 LITERATUUR ........................................................................................................ 8 

2.1 BEDRIJFSPROCESSEN ......................................... . .................................................... 8 
2.2 WORKFLOWMANAGEMENT ........................................................................................ 8 

2.2. 1 Workflowmanagement systemen .................................................................... B 
2.2.2 Case-handling systemen ... ............................................................................. 9 

2.3 BUSINESS PROCESS REDESIGN .............................. . .................................................... 9 
2. 3. 1 BPR uitdagingen . . . .. . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. 10 
2.3.2 Uitgangspunten en benaderingen BPR projecten .............................................. 10 

2.4 BPR FRAMEWORK ................................................................................................ 11 
2.5 MONITORING VAN BEDRIJFSPROCESSEN ...................................................................... 11 

2.5.1 Prestatiemeetsystemen ................................................................................ 12 
2.5.2 Roi WfM systemen .................................. .. ................................................. 12 

3 OPDRACHTFORMULERING ................................................................................... 13 

3. 1 ACHTERGROND BIJ DE PROBLEEMSTELLING ••••••••....••..•••••••••••......••••••••..•••••••••• ••••••••..••.• 13 
3 .2 PROBLEEMSTELLING .............................................................................................. 13 
3.3 ONDERZOEKSOPDRACHT ..................................... . .... . ................................ .. ........... 14 
3.4 ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................. 15 
3.5 ONDERZOEKSVRAGEN ........................................................................................... 15 
3.6 OPBOUW EN SAMENHANG RAPPORT •... , ...................................................................... 17 

4 ANALYSE SVS .................................................. . ................................................ 18 

4.1 PILOT SVS ........................................................................................... ............. 18 
4. 1. 1 Aanleiding . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 1 B 

viii 



t~ _· ----BP_M_:_h_e_ro_n_tw_e_rp_v_oo_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_ni-to-ri-ng-vo_o_r _he_t_s_ub_s_id-ie-pr_o_ce_s_b_in_n_en_v_w_s __ Tu/ e 

4. 1. 2 lnhoud en beoogde resultaten....................................................................... 18 
4. 2 UITBREIDING BPR FRAMEWORK ................................................................................ 19 
4.3 BPR FRAMEWORK •••...•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••. 19 

4. 3. 1 Strategische doe/stellingen ........................................................................... 20 
4.3.2 Klanten ..................................................................................................... 20 
4. 3. 3 Producten .................................................................................................. 20 
4.3.4 Bedrijfsproces ............................................................................................ 20 
4.3.5 0rganisatie ................................................................................................ 23 
4.3.6 lnformatie .................................................................................................. 24 
4. 3. 7 Technologie ............................................................................................... 25 
4.3.8 Externe omgeving ....................................................................................... 25 

4.4 LOGISTIEKE PRESTATIES ......................................................................................... 26 
4.4.1 Tota/e door/ooptijd ...................................................................................... 26 
4.4.2 Door/ooptijd op faseniveau ........................................................................... 27 
4.4.3 Door/ooptijden op rolniveau .......................................................................... 27 

4.5 FINANCIELE PRESTATIES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 
4.6 SIMULATIE .....•.••••••...••••••••••••••••••••••••••••••••..•.••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••...•••••••. 30 

5 ANALYSE SRS ................................................................................................... 32 

5.1 BPR FRAMEWORK ............................................................................................... 32 
5. 1. 1 Klan ten ..................................................................................................... 32 
5.1.2 Producten .................................................................................................. 32 
5. 1. 3 Bedrijfsproces ............................................................................................ 32 
5. 1. 4 0rganisatie ................................................................................................ 33 
5. 1.5 lnformatie .................................................................................................. 33 
5.1.6 Technologie ............................................................................................... 33 

5.2 LOGISTIEKE PRESTATIES •••••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••.....••••••...........•................••..•••• 33 
5.2.1 Logistieke prestaties tota/e subsidieproces ..................................................... 33 
5.2.2 Logistieke prestaties steekproef .................................................................... 34 

5.3 FINANCIELE PRESTATIES ......................................................................................... 34 

6 ANALYSE SUBSIDIEPROCESSEN VERGELIJKBARE ORGANISATIES ............................. 36 

6.1 BENCHMARKING ••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•...•••••..••.......••••••••••••.....•••••... 36 
6.2 AANPAK •......•••..••..•...•••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••• 36 
6.3 BPR FRAMEWORK ....••••.....•.•••••••.•••.•••••.•••••......••••••••••...•..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 37 

6.3.1 Klanten ..................................................................................................... 37 
6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 
6.3.6 

Producten .................................................................................................. 3 7 
Bedrijfsproces ............................................................................................ 3 7 
0rganisatie ................................................................................................ 38 
/nformatie .................................................................................................. 38 
Technologie ............................................................................................... 38 

7 VERGELIJKING SVS, SRSEN EXTERNE PROCESSEN ................................................. 39 

7. 1 BPR FRAMEWORK ••••...•••••••••••...••••••••••••••••••.•••••••••••••..••••••..••.......••.•••.......•.•.•...••• 39 
7. 1. 1 Strategische doe/stellingen ........................................................................... 39 
7.1.2 Klanten ..................................................................................................... 39 
7.1.3 Producten .................................................................................................. 39 
7. 1. 4 Bedrijfsproces ............................................................................................ 39 
7. 1. 5 0rganisatie ................................................................................................ 40 
7. 1.6 lnformatie .................................................................................................. 40 
7.1.7 Technologie ............................................................................................... 40 
7.1.8 Externe omgeving ....................................................................................... 40 

7.2 LOGISTIEKE PRESTATIES ••••••••••••••.••••••••••••••..•••••••••.............................••••••••••••.......• 41 

ix 



f J _· ____ s_P_M_: _he_r_on_t_w_e_rp_v_oo_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_ito_r_in_g_v_o_or_h_e_t _su_b_s_id-ie-pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu/ e 

7 .3 FINANCIELE PRESTATIES •• •• •. ••••••••••...•••....•••••••....•• . •••••••••...•..••••••• •• .•...•••..••••••.......•• 41 

8 HERONTWERPVOORSTELLEN ............................................................................... 42 

8. 1 BEST PRACTICES: HEURISTIEKEN V00R HER0NTWERP ...................................................... 42 
8.2 BPR FRAMEWORK ................................................................................................ 42 

8.2.1 Strategische doelstellingen ........................................................................... 43 
8.2.2 Klan ten ................. ... ................................................................................. 43 
8.2.3 Producten ........................................................... .... ................................... 44 
8.2.4 Bedrijfsproces ............................................................................................ 44 
8.2.5 Organisatie ................................................................................................ 46 
8.2.6 lnformatie ........................................................................ ........... ..... .......... 48 
8.2. 7 Technologie ............................................................................................... 49 
8.2.8 Externe omgeving ....................................................................................... 49 

9 ANALYSE MONITORING ....................................................................................... 50 

9.1 8PM V0LWASSENHEID - PRESTATIEMETING ................................................................. 50 
9.2 PDCA-CYCLUS - BESTURINGSM0DEL ........................................................................ 52 

10 MONITORING: PREST ATIEMETING EN BESTURINGSMODEL .................................... 53 

10.1 PRESTATIEMETING ............................................................................................ 53 
10.1.1 Model prestatiemeetsysteem ........................................................ ............. 53 
10.1.2 Aanpak .................................................................................................. 54 
10.1.3 Missie en doelstellingen ......................... .... ............................. ....... ........... 54 
10.1.4 Kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren ............................ ... ............ 55 
10. 1. 5 Evaluatie uitwerking kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren .............. 56 
10.1.6 Veranderingen subsidieproces .................................................................... 57 
10.1.7 Kwaliteit uitvoering subsidieproces .......................................... ........ ........... 58 
10.1.8 Rapportage prestaties subsidieproces .... ..... ..... .. ......................................... 58 

10.2 BESTURINGSM0DEL ........................................................................................... 59 
10.2.1 Procesmanager ........................................................................................ 59 
10.2.2 Teamcoordinator ..................................................................................... 60 

10.3 PDCA-CYCLUS EN TOEK0MST PR0CESMANAGEMENT •••••••••••.....•...••••••....•.•••••••••...••..••• 60 

11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ..................................................................... 62 

11.1 C0NCLUSIES ................................................................................................... 62 
11. 1. 1 Conclusies bij de analyse van de subsidieprocessen ...................................... 62 
11.1.2 Conclusies herontwerpvoorstellen subsidieproces ......................................... 64 
11.1.3 Conclusies bij de analyse van de monitoring van het subsidieproces ................ 64 
11.1.4 Conclusies prestatiemeting en besturingsmodel subsidieproces ...................... 64 

11 .2 AANBEVELINGEN ............................................................................................... 65 
11.2. 1 Monitoring .............................................................................................. 65 
11.2.2 Herontwerpvoorstellen ....................... .. ..... .............................. .... ............. 65 
11.2.3 (Uitgebreid) BPR framework en best practices .............................................. 65 
11.2.4 Overige aanbevelingen ........................... ...... ............................................. 66 

NABESCHOUWING ................................................................................................... 67 

REFERENTIES ........................................................................................................... 68 

BIJLAGEN ............................................................................................................... 71 

BIJLAGE A BELEIDSTERREINEN VWS .................................................................................. 72 
BIJLAGE 8 ORGANISATIE FPB NA RE0RGANISATIE 2004 ....... ................................................... 73 
BIJLAGE C ORGANISATIE FPB NA REORGANISATIE 2006 .......................................................... 74 
BIJLAGE D CLASSIFICATIES BEDRIJFSPR0CESSEN •••.......••••...•.•...•••••••••••.•••.••••••••...•...•••••........• 75 

X 



t~ _· ____ B_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_rs_t_el-le_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r _h_et_s_u_b_si-di-ep_r_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu/ e 

D 1 Prima ire, secundaire en tertiaire processen ............................................................ 75 
D2 Fabricageprocessen en administratieve processen .................................................. 75 
D3 Private en publieke processen .............................................................................. 75 

BIJLAGE E STAGE-ACTIVITY FRAMEWORK ............................................................................. 77 
BIJLAGE F VRAGENLIJST SUBSIDIEPR0CESSEN ....................................................................... 78 
BIJLAGE G PR0CESSCHEMA'S SVS ..... ............................................................................... 80 
BIJLAGE H PR0CESBESCHRIJVINGEN SVS ••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••......••••..........•••........••• 82 
BIJLAGE I DETAILS D00RL00PTIJD •••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....••••............•••..••••••• 85 

/1 Detai/gegevens dertig afgeronde vaststellingsaanvragen ........................................... 85 
12 Detai/gegevens op fase niveau .............................................................................. 86 
/3 Rolniveau Box-and-whisker plot ............................................................................ 87 

BIJLAGE J PR0CESSCHEMA'S SRS .................................................................................... 90 
BIJLAGE K EXTERNE SUBSIDIEPR0CESSEN ••••••.•••••....••••••••••••.•...•••••••••...••••......•••••••••••......••••• 92 

KT Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedse/kwa/iteit: Dienst Rege/ingen ......... 92 
K2 Senter Novem ................................................................................................... 95 
K3 Ministerie van Socia/e Zaken en Werkgelegenheid, Agentschap SZW ........................ 97 
K4 Gemeente Leiden ............................................................................................. 101 

BIJLAGE L OVERZICHT BEST PRACTICES: HEURISTIEKEN V00R HER0NTWERP •••••••••.••••••••••••••.••••••••• 103 
BIJLAGE M OVERZICHT EN EVALUATIE PRESTATIEMEETSYSTEMEN .............................................. 104 

MT Balanced Scorecard ......................................................................................... 104 
M2 INK-managementmodel .................................................................................... 105 
M3 Performance Prism .......................................................................................... 106 
M4 Process Performance Measurement System ........................................................ 106 
M5 Evaluatie ........................................................................................................ 107 

BIJLAGE N MISSIE FPB ................................................................................................ 108 
BIJLAGE O UITWERKING PRESTATIE-INDICATOREN ................................................................. 109 
BIJLAGE P V00RBEELD MANAGEMENTRAPP0RTAGE •...••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••........• 110 

xi 



f J _____ B_P_M_: _h_er_o_nt_w_e_rp_v_oo_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it-or-in_g_v_o_or_h_e_t_su_b_s_id-ie_p_ro_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu/ e 

Lijst met afkortingen 

AD 
AR 
AWB 

BO 
BPM 
BPR 

DM 

FEZ 
FO 
FPB 

10S 

KIM 

LB 

M&I 
MO 

PG 

SRS 
svs 

vws 

WfM 
WfMS 

Auditdienst 
Algemene Rekenkamer 
Algemene Wet Bestuursrecht 

Backoffice 
Business Process Management 
Business Process Redesign 

Document management 

Dienst Financieel en Economische Zaken 
Frontoffice 
Dienst Financieel en Personeel Beheer 

Afdeling lnformatie, Organisatie en Systemen 

Rapport Kennis, lnnovatie en Meedoen 

Directie Lokaal Beleid 

Afdeling Monitoring&lnformatie 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning 

Directie Publieke Gezondheid 

SubsidieRegistratieSysteem 
SubsidieVolgSysteem 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Workflowmanagement 
Workflowmanagementsysteem 

xii 



t~ _____ B_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r_h_et_s_u_b_si_d_ie-pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ T u / e 

lnleiding 

In dit rapport zullen de resultaten van het afstudeerproject - uitgevoerd bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - warden besproken. In hoofdstuk 1 zal een korte introductie 
worden gegeven op het ministerie en de opdrachtgever Dienst Financieel en Personeel Beheer. 
Ook wordt hier een introductie en enkele relevante ontwikkelingen op het onderwerp subsidies 
gegeven . 

Hoofdstuk 2 bevat een selectie van relevante literatuur op het gebied van Business Process 
Management. Dit hoofdstuk dient als wetenschappelijke achtergrond bij dit afstudeerverslag. 

De opdrachtformulering en onderliggende onderzoeksvragen zullen worden besproken in 
hoofdstuk 3. 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 staat de analyse van de subsidieprocessen van VWS en 
enkele externe subsidieprocessen centraal. In hoofdstuk 4 wordt een analyse gegeven van het 
SubsidieVolgSysteem en in hoofdstuk 5 een analyse van het SubsidieRegistratieSysteem. De 
subsidieprocessen van een viertal externe subsidieprocessen worden behandeld in hoofdstuk 6. 
Een vergelijking tussen de verschillende processen wordt gemaakt in hoofdstuk 7. Naar 
aanleiding van de analyse worden in hoofdstuk 8 diverse herontwerpvoorstellen gepresenteerd. 

In hoofdstuk 9 wordt een analyse gegeven van de monitoring van het subsidieproces, waarbij de 
onderwerpen prestatiemeting en besturingsmodel aan de orde komen. In hoofdstuk 10 wordt 
nader ingegaan op deze onderwerpen en zal een ontwerp gemaakt worden om de aandacht voor 
de monitoring te versterken. 

Ter afsluiting zullen in hoofdstuk 11 de conclusies en aanbevelingen van dit afstudeeronderzoek 
worden besproken. 
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1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Dit hoofdstuk geeft allereerst een korte introductie op het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en de Dienst Financieel en Personeel Beheer (FPB). Vervolgens zal nader 
ingegaan warden op het onderwerp subsidies en de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. 

1.1 vws 

"VWS heeft als motto zorg voor mensen in een gezonde samenleving. VWS maakt beleid op de 
terreinen gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport (54]." De beleidsterreinen van het 
ministerie zijn opgenomen in Bijlage A "Beleidsterreinen VWS". 

Bij VWS werken in totaal circa 5000 ambtenaren verdeeld over het kerndepartement en diverse 
aanverwante diensten, instellingen en raden. 

Voor het jaar 2006 bedragen de 
begrotingsgefinancierde middelen voor 
VWS circa € 12,7 mid. (53]. De 
premiegefinancierde middelen bedragen 
echter een veelvoud van de Rijksuitgaven. 
Deze zijn in het jaar 2006 circa € 43,8 
mid. Het beleid van VWS heeft de totale 
zorguitgaven als reikwijdte. 

Op het kerndepartement van VWS in Den 
Haag zijn circa 1500 ambtenaren 
werkzaam. VWS heeft drie directoraten
generaal: Volksgezondheid, Gezondheids
zorg en Maatschappelijke zorg. In Figuur 1 
is het organogram van het 
kerndepartement weergegeven. 

1.1.1 Dienst Financieel en Personeel Beheer 

.. ,,_......, l 
. iJ 

Figuur 1 Organogram kerndepartement VWS 

"FPB is de interne shared service organisatie van VWS die voor haar klanten zorg draagt voor 
een rechtmatige, effectieve en efficiente uitvoering van taken op het gebied van financieel-, 
personeel- en subsidiebeheer. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat invulling wordt gegeven aan 
de gewenste sturing, toezicht, verantwoording en control (54]." Concreet betekent dit dat FPB 
voor VWS de administratieve uitvoering van de subsidiecyclus, inkoop- en aanbesteding, de 
personeels- en salarisadministratie, de personele en financiele informatievoorziening, de 
boekhouding en het kasbeheer en het beheer van de financiele en personele informatiesystemen 
verzorgt. 

Omstreeks juni 2004 is binnen FPB een organisatiewijziging doorgevoerd van productgericht 
naar procesgericht werken om een betere kwaliteit te kunnen bereiken en medewerkers 
flexibeler in te kunnen zetten (30]. FPB is daartoe opgedeeld in de afdelingen Frontoffice (FO), 
Backoffice (BO), Monitoring & lnformatie (M&I) en een stafbureau. De FO omvat de input van de 
processen (intake en toetsing kwaliteit aanlevering) en de BO omvat de throughput en output 
van de processen (verwerking in de administraties, maken brieven/besluiten, archiveren, 
informatiebeheer). Na de reorganisatie heeft FPB een formatie van circa 100 fte. In Bijlage B 
"Organisatie FPB na reorganisatie 2004" is het organogram van FPB en de organisatie en 
aansturing binnen de FO en BO gegeven. 

2 
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1.1.2 Afdeling Monitoring en lnformatie 
De afdeling Monitoring en lnformatie (M&I) is een van de vier afdelingen binnen FPB. Deze 
afdeling heeft een formatie van 15 fte. De hoofdtaken van M&I zijn: 

• Voorwaardenscheppende activiteiten op het gebied van nieuwe wetgeving en bijdrage 
aan (inter)departementale beleidsonderwerpen 

• Adviseren strategische onderwerpen 
• Leiden en deelname aan projecten 
• Opstellen en monitoren kwaliteitsbeleid 
• lnformatiebeleid 
• Beheer AO 

M&l kan binnen FPB gezien warden als een stafafdeling met een takenpakket dat ten goede 
komt aan de lijnwerkzaamheden binnen FPB en VWS. De monitoring van de processen binnen 
FPB is bij de reorganisatie benoemd als een van de kerntaken van de afdeling. M&I heeft op dit 
gebied diverse inspanningen verricht door middel van projecten, maar door gebrek aan support 
van de overige afdelingen binnen FPB krijgt de daadwerkelijke invulling van monitoring nog 
onvoldoende aandacht. 

1.1.3 Reorganisatie FPB 2006 
In april 2006 is binnen FPB een nieuw reorganisatietraject ingezet naar aanleiding van de 
centralisatie van een aantal personeelsprocessen binnen de dienst en de definitieve inbedding 
van de eenheid inkoop . Ook is in april de evaluatie van de reorganisatie uit 2004 afgerond, die 
aanleiding gaf tot een grondige heroverweging van de organisatie-inrichting van FPB. De 
voornaamste wijziging is dat de indeling in FO en BO wordt vervangen door productgerichte 
afdelingen waarbinnen procesmatig wordt gewerkt en ruimte is voor flexibele inzet. Daarnaast 
wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de bedrijfscultuur en onderlinge 
communicatie binnen FPB. De nieuwe organisatiestructuur van FPB zal bestaan uit de afdelingen 
Personeel, Subsidies, lnkoop, Financien en de stafafdelingen Bedrijfsvoering FPB en lnformatie, 
Organisatie en Systemen (zie Bijlage C "Organisatie FPB na reorganisatie 2006"). Onderdeel van 
deze reorganisatie is de formulering van de missie, doelstellingen en strategie van FPB. Deze 
onderwerpen zullen besproken warden in hoofdstuk 9. 

De afdeling M&I gaat na de reorganisatie over in de afdeling lnformatie, Organisatie en 
Systemen (IOS). In de nieuwe structuur zal de informatievoorziening van FPB volledig bij IOS 
gelegd warden. IOS is opgebouwd uit drie teams: Systemen en lnformatievoorziening (SIV), 
Documentaire lnformatievoorziening (DIV) en Projecten en Procesbeheer (PPB). De formatie van 
de nieuwe afdeling bedraagt 29 fte. 

1.2 Subsidies 

Subsidieverlening bij VWS is, in de begrotingsgefinancierde beleidsterreinen, een van de 
belangrijkste beleidsinstrumenten. Door het verlenen van subsidies wordt geprobeerd om van te 
voren beoogde maatschappelijke effecten te bereiken die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen 
van VWS. 

1.2.1 Definitie en soorten subsidie 
De definitie van een subsidie volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) luidt (4): "De 
aanspraak op financiele middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde 
activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde 
goederen of diensten." In de toelichting wordt geschreven dat het bij subsidiering draait om "het 
ten laste van de openbare middelen bijdragen in de kosten van door de overheid om reden van 
algemeen belang wenselijk geachte activiteiten." Subsidies kunnen grofweg onderverdeeld 
warden in structurele en incidentele subsidies. In Tabel 1 zijn de soorten subsidies nader 
uitgewerkt. 

3 



~(1 _· _____ s_P_M_=_h_e_r_on_t_w_e_r_pv_o_o_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it_o_ri-ng_v_o_or_h_e_t_s_u_b_s_id-ie_p_ro_c_e_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu / e 

Tabel 1 Verdeling structurele en incidentele subsidies 

Structurele subsidies 

lnstellingssubsidies 

Specifieke en doeluitkeringen 

lncidentele subsidies 

Projectsubsidies 

Specifieke en doeluitkeringen 

Wet op de PUR 

Overig 

Een subsidie aan een instelling in de kosten van haar structurele activiteiten. 

Structurele uitkeringen aan provincies voor de bestrijding van de in de 

regeling van de uitkering aangeduide kosten van provincies en gemeenten. 

Een subsidie voor een activiteit met een incidenteel karakter. 

lncidentele uitkeringen aan provincies voor de bestrijding van de in de 

regeling van de uitkering aangeduide kosten van provincies en gemeenten. 

Biedt financiele ondersteuning aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

en de Bersiap-periode en aan hun nabestaanden. 

Overige regelingen als sectorfondsen, declaratie/ vacatiegelden, 

rechtsherstel, motorrijtuigenbelasting. 

Het bedrag dat wordt besteed aan specifieke en doeluitkeringen aan gemeenten en provincies is 
aanzienlijk (meer dan € 1 mid.), maar het aantal subsidies en de werklast bij veel van deze 
uitkeringen is relatief laag. De grootste posten betreffen de uitkering Jeugdhulpverlening, 
Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid. Ook 
met de Wet op de PUR is een relatief hoog bedrag gemoeid. Zowel de specifieke en 
doeluitkeringen als de Wet op de PUR zijn eigenlijk geen echte subsidies, maar hebben meer het 
karakter van uitkeringen. Daarnaast heeft het merendeel van deze vormen van subsidie een 
afwijkende behandelwijze (verdeling van gelden vindt bijvoorbeeld plaats op basis van 
grootheden als aantal inwoners). De grootste werklast zit in de verwerking van de instellings- en 
projectsubsidies. In dit project zullen alleen deze 'zuivere' subsidies warden behandeld. Voor 
specifieke en doeluitkeringen waarbij aanvragen individueel beoordeeld moeten worden is het 
proces vaak wel gelijk en zijn de uitkomsten van dit project mogelijk ook toepasbaar. 

1.2.2 Kengetallen 
Jaarlijks verstrekt VWS meer dan 300 instellingssubsidies en vele honderden projectsubsidies. In 
2005 is circa € 630 min. aan instellings- en projectsubsidies verstrekt. In Figuur 2 is een 
grafisch overzicht weergegeven van de aantallen en bedragen die gemoeid zijn met deze 
subsidies over de jaren 2000-2005. 
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Figuur 2 Aantallen en bedragen instellings- en projectsubsidies 2000-2005 

1.2.3 Subsidiecyclus 

2005 

De subsidiecyclus is als het ware de uitwerking van het resultaat van de begrotingscyclus. In de 
begroting warden algemene beleidsdoelstellingen vertaald naar operationele beleidsdoelstellingen 
en bijbehorende instrumenten om deze doelstellingen te behalen. Zoals in de inleiding van deze 
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paragraaf al is aangegeven, is subsidieverlening een van de belangrijkste begrotingsgerelateerde 
instrumenten om de voorgenomen beleidsdoelstellingen te behalen. De subsidiecyclus kan 
grofweg warden opgedeeld in drie fases: subsidieverlening, uitvoering en subsidievaststelling. 

1.3.3. 1 Subsidieverlening 
Een aanvraag dient dertien weken voor aanvang van de subsidie te warden ingediend. Bij 
instellingssubsidies betekent dit dertien weken voor aanvang van het kalenderjaar en bij 
projectsubsidies dertien weken voor de aanvang van het project. VWS heeft vervolgens dertien 
weken om een aanvraag tot subsidieverlening te beoordelen. 
Bij dit proces wordt beoordeeld of en om welke reden(en) een aanvraag past binnen de 
beleidsdoelstellingen en welk bedrag wordt toegekend. De criteria die gehanteerd warden om 
een aanvraag te beoordelen zijn gebaseerd op het rapport KIM (zie § 1.2.4), de begroting voor 
het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de vigerende wet- en regelgeving. lndien een 
aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving, de beoogde effecten overeenkomen met de 
beleidsdoelstellingen en budget beschikbaar is, zal de subsidieaanvraag in principe verleend 
warden. 

1. 3. 3. 2 Subsidie vasts telling 
Bij het vaststellen van de subsidie gaat het om het proces waarbij de definitieve hoogte van de 
verleende subsidie wordt vastgesteld. Een aanvraag tot vaststelling moet binnen vier maanden 
na afloop van het boekjaar/ de projectperiode warden ingediend. Door VWS moet vervolgens 
binnen zes maanden na indiening de subsidie definitief warden vastgesteld. 

1.3.3.3 Subsidieverlenging en uitstel 
Een aanvraag tot verlenging dient te warden ingediend door een instelling bij vertraging van een 
project waarvoor subsidie is verleend. Een verzoek tot verlenging moet tijdig en altijd schriftelijk 
en gemotiveerd warden ingediend bij VWS. Het gevolg van dit verzoek is dat de 
verantwoordingsdatum mogelijk naar een later tijdstip verschuift. 
Een instelling heeft ook de mogelijkheid om uitstel aan te vragen om een aanvraag later in te 
dienen. 0ok dit verzoek moet tijdig en schriftelijk warden ingediend. 

1.3.3.4 Relatie tussen aanvraag tot verlening en 
aanvraag tot vaststelling 
Bij de beoordeling van aanvragen tot verlening en 
vaststelling is de relatie tussen activiteitenplan/
verslag en begroting/financiele verantwoording van 
groot belang. De financiele posten op een begroting 
of afrekening moeten betrekking hebben op 
bepaalde activiteiten uit het activiteitenplan of -
verslag. Bij het vaststellen van een subsidie is van 
belang dat een duidelijke relatie gelegd kan warden 
met de aanvraag tot verlening. In Figuur 3 zijn deze 
relaties grafisch weergegeven. 

1.2.4 Nieuw subsidiebeleid VWS 

-----------------~ 

Activiteitenplan: 
Beoogde doel 

Beoogde activteifen 

Begroting: 
Verwachte kosten 

Ac:tiviteitenverslag: 
Bereilrte doel 
Gerealileerde 

activitelen 

Fiulnelele 
verantwoording: 

Gerealiaeerde kosten 

Figuur 3 Relatie aanvraag verlening en vaststelling 

VWS heeft in 2003 om verschillende redenen het subsidiebeleid grondig herzien. Allereerst 
ontstond het besef dat het subsidiebeleid onvoldoende aansloot bij de actuele beleidsprioriteiten 
en verantwoordelijkheden van VWS. Ten tweede het verzoek van de Tweede Kamer om 
bestaande subsidierelaties tegen het licht te houden en de toezeggingen die daarover zijn 
gedaan. Ten derde is in het hoofdlijnenakkoord een taakstelling opgelegd op subsidies. Tenslotte 
heeft ook het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR), over het beheer van subsidies, de 
noodzaak van herziening nog eens duidelijk gemaakt. 
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Begin 2003 is binnen VWS een traject gestart om tot deze herziening te komen. Allereerst zijn 
de huidige instellingssubsidies geYnventariseerd en doorgelicht. Op basis van deze analyse is een 
aantal uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe subsidiebeleid: subsidies koppelen aan 
duidelijke en concrete doelen (gezond en wel blijven, beter warden en zorg voor kwetsbare 
groepen), de verantwoordelijkheid van VWS is 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor', subsidies 
alleen in bijzondere gevallen en VWS stuurt op afstand. In een later stadium is bepaald dat deze 
uitgangspunten oak van toepassing zijn op projectsubsidies. Binnen dit kader van 
uitgangspunten is een drietal thema's gekozen waarop subsidies ingezet warden: 

• Kennis. Het vergaren, instandhouden en delen van essentiele kennis over 
(maatschappelijke) zorg en gezondheid. 

• lnnovatie. Het tijdelijk stimuleren van innovaties en ontwikkelingen die de 
modernisering op een aantal beleidsterreinen van VWS ten goede komen. 

• Meedoen. Het versterken van de positie van kwetsbare groepen en van groepen die 
veel bijdragen aan het (maatschappelijke) zorgproces. Specifieke aandacht is nodig voor 
risicojeugd, de oorlogsgetroffenen en de organisaties die gaan over 'herdenken en 
gedenken'. 

1.2.5 SRS 
De administratieve afhandeling van de subsidieprocessen wordt procesmatig ondersteund door 
het Subsidieregistratiesysteem (SRS). In SRS wordt op basis van bepaalde mijlpalen bijgehouden 
waar een dossier zich in het proces bevindt. De invoer van de data en daarmee oak de kwaliteit 
ligt in handen van de medewerkers. Bij SRS gaat het alleen om een procesmatige ondersteuning; 
de formulieren die in het proces warden ingevuld als toetsingskader zijn nag allemaal fysieke 
documenten. De data uit SRS wordt beschikbaar gesteld aan het data-warehouse van VWS 
(KORDI). Daarnaast wordt binnen de FO en BO ook een Kwaliteitsbeheersysteem (KBS) gebruikt 
waarbij bepaalde aspecten van de kwaliteit van aanvragen geregistreerd kunnen warden. KBS is 
gemaakt in een Access database. Oak hier geldt echter weer dat de invoer en kwaliteit van de 
data afhankelijk is van de medewerkers. KBS genereert zijn eigen rapportages vanuit de Access 
database. 

1.2.6 Pilot Subsidie Volg Systeem 
In 2004 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toepassing van 
Workflowmanagement/Documentmanagement (WfM/DM) binnen VWS. Dit onderzoek heeft 
geresulteerd in het programmaplan WfM/DM. Media mei 2005 is als onderdeel van dit plan een 
pilot Subsidievolgsysteem (SVS) gestart binnen FPB en twee beleidsdirecties, namelijk Lokaal 
Beleid en Publieke Gezondheid. Het SVS is een systeem dat de administratieve afhandeling van 
het subsidieproces ondersteunt. SVS bestaat uit: 

• Workflow/ case handling component, FLOWer; 
• Dossier- en documentmanagement applicatie, Verseon; 
• Relatiebeheer applicatie, Orea; 
• Portal voor controle subsidiegegevens (Portal waarmee subsidie-aanvraag digitaal kan 

warden ingediend en gemonitord. Applicatie wordt in gebruik genomen zodra dit 
wettelijk mogelijk is; momenteel is de portal alleen voor intern gebruik). 

Belangrijkste doelstellingen om met deze pilot te starten waren het terugdringen van het aantal 
overschrijdingen van de wettelijke termijn en het aantal onvolledige dossiers. In hoofdstuk 4 zal 
nader ingegaan warden op deze pilot. 

1.2.7 Nieuwe wet- en regelgeving subsidieregeling VWS 
In 2005 is oak een traject in gang gezet om de subsidieregelgeving van VWS te moderniseren. 
De doelstelling van het project was om toekomstbestendige en aan het nieuwe beleid 
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tegemoetkomende regelgeving op te stellen. Hierbij moesten de risico's op rechtmatigheids- en 
financieel beheerfouten, evenals de administratieve lasten voor subsidieontvangers en VWS 
teruggebracht word en. 

De nieuwe regelihg zal voornamelijk de focus verder verleggen van vaststelling naar verlening. 
De uit te voeren activiteiten zullen centraal staan en zijn bepalend voor de vaststelling van de 
subsidie. lndien de afgesproken activiteiten namelijk zijn uitgevoerd dan kan conform verlening 
warden vastgesteld. Dit betekent dat het verlenen van subsidies nog belangrijker wordt en dit 
bevordert weer een meer zakelijke en professionele omgang met subsidies. 

De meest opvallende wijzigingen zijn: 
• E6n regaling. Terugbrengen van vier bestaande regelingen naar een nieuwe regaling; 
■ Aanvraagtermijn. Afschaffen van 13 weken aanvraagtermijn voor projectsubsidies; 
■ Lumpsum financiering. lntroductie van mogelijkheid tot lumpsum subsidiering tot € 

20.000,-; 
■ Budgetsubsidiering. lntroductie van budgetsubsidiering bij instellingssubsidies, 

verantwoording wordt beoordeeld op basis van gerealiseerde activiteiten en eventueel 
overschot wordt toegevoegd aan egalisatiereserve; 

■ P*Q bekostiging. lntroductie van mogelijkheid tot bekostiging op basis van prijs 
vermenigvuldigd met aantal. Er wordt bijvoorbeeld een subsidie verleend voor € 10,- per 
deelnemend kind. lndien uiteindelijk 200 kinderen deelnemen, bedraagt de subsidie € 
2.000,-. 

Het voornemen is om deze subsidieregeling VWS in werking te laten stellen op 1 juli 2006. 
Tevens zal als onderdeel van de nieuwe wet- en regelgeving ook een standaard subsidieformat 
voor aanvragen warden voorgeschreven. 
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2 Literatuur 

In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven warden van relevante, voornamelijk 
wetenschappelijke literatuur als achtergrond bij het onderwerp van dit afstudeerverslag, namelijk 
Business Process Management (8PM). 8PM is een populaire term in zowel de praktische als 
academische wereld [45]. Reijers en Van Hee [44) schrijven dat "de essentie van 8PM is het 
procesdenken en de prioriteit die organisaties geven aan het bewust identificeren, beheren, 
uitvoeren en bijsturen van hun processen." De fasen die warden onderscheiden binnen de 8PM 
levenscyclus [43) zijn procesontwerp, systeemconfiguratie, uitvoering proces en diagnose. 

2.1 Bedrijfsprocessen 

Een bedrijfsproces is volgens Alter [51 het geheel van met elkaar samenhangende stappen of 
activiteiten waarbij mensen, informatie en andere resources warden benut om waarde te creeren 
voor interne en externe klanten. De stappen zijn gekoppeld aan tijd en plaats, hebben een begin 
en een eind en inputs en outputs. 

Een belangrijk aspect van een bedrijfsproces is het toevoegen van waarde voor de interne en/of 
externe klant. Het leveren van een betere service aan de klant is voor vrijwel elke organisatie 
dan oak de belangrijkste drijfveer om hun bedrijfsprocessen kritisch onder de loep nemen [45). 
Bij elk bedrijfsproces of stap binnen een bedrijfsproces is het daarom van belang om de 
toegevoegde waarde ervan te beoordelen. 

In de praktijk zijn vele classificaties mogelijk voor bedrijfsprocessen. Een drietal verschillende 
indelingen is in dit kader interessant: 

• Primaire, secundaire en tertiaire processen 
• Fabricageprocessen en administratieve processen 
• Private en publieke processen 

Een beschouwing van deze drie classificaties is gegeven in Bijlage D "Classificaties 
bedrijfsprocessen". 

2.2 Workflowmanagement 

2.2.1 Workflowmanagement systemen 
Een van de recente ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen is de introductie van 
het Workflow Management Systeem (WfMS). Een WfMS is volgens Van der Aalst en Van Hee 
een software applicatie die de werkstromen beheert en de routering van casusgegevens regelt 
tussen de menselijke resources onderling en met de applicatieprogramma's [1 ). De beloftes van 
WfM systemen waren volgens Jablonski en Bussler [14): 

• Minder coordinatie. De medewerkers die aan het proces werken hoeven minder aandacht 
te besteden aan de verdeling van het werk omdat dit wordt verzorgd door het WfMS. 

• Hogere kwaliteit. Het WfMS zorgt ervoor dat minimaal de taken die nodig zijn om te 
voldoen aan de kwaliteitseis uitgevoerd warden. 

• Meer efficientie. Het WfMS zorgt ervoor dat alleen de taken warden aangeboden die 
nodig zijn om te voldoen aan de kwaliteitseis. 

• Betere onderhoudbaarheid. Het splitsen van de besturing van het bedrijfsproces en de 
applicaties zelf zorgt ervoor dat het onderhouden van zowel de logistiek als de content 
eenvoudiger wordt. 

Gedurende het laatste decennium is het concept en de technologie van WfM systemen 
uitgebreid toegepast. Ondanks de beloftes en hoge verwachtingen is de praktische toepassing 
beperkt gebleven tot het ondersteunen van eenvoudige en zeer gestructureerde 
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bedrijfsprocessen [47). De grootste bezwaren op traditionele WfM systemen zijn dat deze 
medewerkers te weinig bewustzijn in de situatie van het proces geven en onvoldoende flexibel 
zijn bij de behandeling van uitzonderingssituaties. 

2.2.2 Case-handling systemen 
Een antwoord op deze tekortkomingen is de ontwikkeling van case-handling systemen. Reijers et 
al. [47) geven de volgende kenmerken van deze systemen en plaatsen bij elk van deze 
kenmerken een kritische kanttekening: 

• Focus ligt op de case. Bij een case-handling syteem wordt aan een medewerker de totale 
case met alle informatie aangeboden . Een individuele medewerker kan op elk gewenst 
moment informatie toevoegen of updaten. Deze functionaliteit geeft de gebruiker meer 
overzicht over alle cases die in behandeling zijn. Daarnaast ondersteunt deze benadering 
een beter overzicht over de status van cases. 
Een nadeel hiervan is dat alle data opgeslagen en onderhouden moeten warden in het 
systeem zelf. Dit is een inefficiente en kostbare oplossing en het hoofdkenmerk van een 
WfMS, scheiding tussen logistiek en data, wordt hiermee te niet gedaan. 

• Data-gedreven proces. De status van een case is gebaseerd op de afgeronde 
verzameling informatie van een case. Door de status veel gedetailleerder aan te kunnen 
geven heeft de medewerker een beter overzicht over de case. Deze data-gedreven 
aanpak maakt het daarnaast mogelijk om aan te geven welke taken nog uitgevoerd 
moeten worden bij een gegeven status. Dit maakt een case-handling systeem flexibeler. 
Om te voorkomen dat meerdere gebruikers gelijktijdig aan een case kunnen werken 
wordt binnen case-handling systemen met een lock-functie gewerkt; de eerste gebruiker 
vergrendelt de case voor andere gebruikers tot hij klaar is met zijn werkzaamheden. Om 
een bepaalde set taken toch parallel uit te kunnen voeren moet dit expliciet gemodelleerd 
warden, maar hierdoor heeft het systeem weer erg veel weg van een traditioneel WfMS. 

• lmpliciet model. In een case-handling systeem hoeft alleen de normale workflow 
gemodelleerd te worden. Een geautoriseerde medewerker heeft binnen een case-handling 
systeem de keuze om bepaalde taken uit te voeren, terug te zetten of over te slaan. 
Hierdoor hoeven niet alle mogelijke paden gemodelleerd te warden en is het systeem dus 
flexibeler. 
Hierdoor is het voor een ontwikkelaar of gebruiker wel moeilijker om op eenvoudige wijze 
een goed overzicht te krijgen van het procesmodel en eventueel ongewenste overgangen 
op te sporen. Twee andere effecten die ontstaan zijn dat medewerkers meer tijd 
spenderen aan coordinatie van werk en het in theorie mogelijk is om taken oneindig vaak 
te herhalen. Met name het tweede effect is van belang omdat weliswaar de gevraagde 
flexibiliteit wel wordt geboden, maar dat het proces minder efficient uitgevoerd wordt 
aangezien het case-handling systeem geen druk uitoefent op het afronden van een case. 

2.3 Business Process Redesign 

Voor het begrip Business Process Redesign (BPR) bestaat een grote hoeveelheid van specifieke 
definities en variaties in terminologie (zie bijvoorbeeld [39)). De essentie van al deze 
verschillende termen is volgens Reijers [45) echter in belangrijke mate gelijk. De kern van BPR en 
verwante technologie is dan ook het herontwerpen van bedrijfsprocessen om deze radicaal te 
verbeteren. 

De aanleiding om een BPR project te starten kunnen volgens Kallio et al. [16) op de volgende 
wijze worden geclassificeerd: 

• lnterne inefficientie binnen de operationele bezigheden van een onderneming resulterend 
in hoge kosten of lage kwaliteit. 

• Veranderde wensen/eisen van klanten en/of leveranciers met betrekking tot huidige 
producten of diensten waardoor de mate van tevredenheid laag is of in rap tempo 
klanten of leveranciers worden verloren. 
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• Externe veranderingen waarop de onderneming geen invloed heeft zoals veranderde 
economische omstandigheden, nieuwe wetgeving of introductie van geavanceerde 
technologie. 

Het opzetten van een ontwerpmethode voor BPR projecten is vooral het werk van consultancy 
bedrijven. Kettinger en Teng [21] hebben in totaal 25 methodes onderzocht en vervolgens een 
zesfasen, 21-stappen raamwerk (Stage-Activity framework) voor BPR ontwikkeld. Meer 
informatie over dit raamwerk is te vinden in Bijlage E "Stage-activity framework". 

2.3.1 BPR uitdagingen 
Reijers beschrijft dat de uitdaging van een BPR project tweevoudig is [45]: 

1 . een technische uitdaging, veroorzaakt door de moeilijkheid van het ontwerpen van een 
proces dat een radicale verbetering is van het bestaande proces; 

2. een sociaal-culturele uitdaging door de organisatiekundige effecten op de betrokken 
medewerkers en mogelijke veranderweerstand die dit oproept. 

Behalve deze twee uitdagingen is ook nog een belangrijke rol weggelegd voor het 
projectmanagement van een BPR project. Het projectmanagement is gericht op zowel de 
technische als de sociaal-culturele uitdagingen gedurende het gehele project. 

De literatuur over BPR is volgens Reijers en Limam Mansar [46] in het beste geval nog gericht op 
de organisatiekundige vraagstukken, maar de technische component van een BPR project 
ontbreekt nagenoeg altijd. De literatuur is volgens Sharp en McDermott vooral gericht op wat 
gedaan moet warden in plaats van hoe dit moet gebeuren [50]. Zij gebruiken als onderbouwing 
ook een zeer toepasselijk acroniem om het ontbreken van een heldere methodiek te 
onderbouwen. "In BPR courses, the section on mapping the current process is typically followed 
by a segment on mapping the new, improved process, with a coffee break in between. How to 
get from the as-is to the to-be isn't explained, so we conclude that during the break, the famous 
ATAMO procedure is invoked - And Then, A Miracle Occurs". 

2.3.2 Uitgangspunten en benaderingen BPR projecten 
Reijers [45] gebruikt twee criteria om de technische BPR literatuur op het gebied van 
ontwerpmethodologie te karakteriseren. Het eerste criterium dat wordt onderscheiden is het 
uitgangspunt dat gekozen wordt om te starten met een BPR project. Er zijn drie verschillende 
uitgangspunten: 

• •cIean sheet'" benadering - het nieuwe proces wordt ontworpen zonder gebruik te 
maken van het bestaande proces. 

■ Bestaande proces - het nieuwe proces wordt ontworpen aan de hand van het bestaande 
bedrijfsproces. 

■ Referentiemodel - het nieuwe proces wordt onderwerpen door een bestaand proces te 
gebruiken als template voor het ontwerp en het proces aan te passen aan de specifieke 
karakteristieken van de organisatie en/of het bedrijfsproces. 

In de wetenschappelijke literatuur is de nodige discussie over de keuze tussen het herontwerpen 
van een bedrijfsproces aan de hand van een bestaand proces of juist te kiezen voor de clean
sheet methode. In de praktijk blijkt dat veelal de keuze wordt gemaakt om het proces te 
herontwerpen aan de hand van de bestaande situatie [45]. Daarnaast bestaan in de praktijk 
echter ook mogelijkheden om te kiezen voor een meer hybride vorm tussen de drie benaderingen 
voor een BPR project. Het is goed mogelijk om een grondige analyse uit te voeren van het 
bestaande proces, gebruik te maken van best practices uit andere organisaties en toch met een 
innovatieve bril te kijken naar de werkelijke toegevoegde waarde van een bedrijfsproces. 
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Het tweede criterium is de methode die gekozen wordt voor het ontwerpen van een proces. Er 
zijn twee benaderingen, waarbij duidelijk is dat ze elkaar niet uitsluiten: 

• Participatief - gebaseerd op het betrekken en stimuleren van diverse experts bij het 
ontwerpen van een nieuw bedrijfsproces. De participatieve benadering is het meest 
populair en vindt vaak plaats in de vorm van workshops waarbij de deelnemers warden 
gestimuleerd om op een creatieve manier te komen tot een nieuw procesontwerp. 

• Analytisch - gebaseerd op het expliciet benoemen van ontwerpparameters en 
vrijheidsgraden, gebruik van algoritmes of logica bij het ontwerpen van een nieuw 
bedrijfsproces. De belangrijkste drijfveer om te kiezen voor de analytische benadering is 
omdat de vaak informele technieken zoals workshops niet voldoen om met de 
complexiteit van de diverse parameters in een BPR project om te kunnen gaan. 

2.4 BPR framework 

EXTERNAL ENVIRONMENT ,- --
I ,~'---= I 
I .,.,------.!:;;:=F~----• 
I ---"'-~~------- I 
I ---...,.....,..........,......,,, I 
I ....,,__ ___ ..,,.. __ ; I 

I ~ Olll..! -~--::::;:~~:: ;::;::;;S:::;:::;-;::~..,;,, I 
I -~~..;;,,J-~:.:.J I 
I "-'--'----------=~~~~ ....... 1 ._ _________ .. 

Figuur 4 BPR framework (461 

Reijers en Limam Mansar 146) hebben een framework 
ontwikkeld dat elk element bevat waarmee rekening 
gehouden moet warden in een BPR project. Dit 
framework is een synthese van diverse bestaande 
frameworks en analysemodellen uit de literatuur. Het 
framework is geen model van een bedrijfsproces, maar 
een expliciete verzameling van ideeen die bruikbaar zijn 
bij het herontwerpen van een bedrijfsproces. Het 
uiteindelijke raamwerk biedt de mogelijkheid om op een 
gestructureerde wijze een bedrijfsproces in kaart te 
brengen. De praktische waarde van het BPR framework 
wordt oak door BPR experts onderschreven [42). 

De auteurs gebruiken een model dat is samengevoegd 
op basis van andere frameworks uit de literatuur. Het framework is weergegeven in Figuur 4. In 
het framework warden zeven elementen onderscheiden: 

• Klanten. De interne en externe klanten van het bedrijfsproces. 
• Producten. De producten of diensten die warden voortgebracht door uitvoering van het 

bedrijfsproces. 
• Bedrijfsproces. De specificatie en daadwerkelijke uitvoering van het bedrijfsproces. 
• Organisatie. De rollen, afdelingen en individuen die belast zijn met de uitvoering van het 

bedrijfsproces. 
• lnformatie. De informatie die benodigd is voor het proces of juist wordt gegenereerd 

door het proces. 
• Technologie. De technologische ondersteuning die wordt gebruikt binnen het 

bedrijfsproces. 
• Externe omgeving. De externe omgeving anders dan de klanten van het bedrijfsproces. 

In het kader van dit afstudeerproject heeft de onderzoeker een uitbreiding van het BPR 
framework voorgesteld. Deze uitbreiding zal besproken warden in §4.2. 

2.5 Monitoring van bedrijfsprocessen 

Een belangrijk onderdeel van de 8PM levenscyclus is de diagnose fase. Een gestructureerde en 
continue monitoring van een bedrijfsproces geeft input om het proces bij te sturen en waar 
mogelijk te verbeteren. lnformatiesystemen, en in het bijzonder WfM systemen, spelen een 
belangrijke rol bij het genereren van managementinformatie ten behoeve van de monitoring van 
een bedrijfsproces. 
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Het belang van continue monitoring en verbetering in relatie met een BPR project wordt 
benadrukt door Kettinger en Teng [22]. Na het herontwerpen van een bedrijfsproces kan het 
noodzakelijk zijn om het proces in meerdere iteraties te fine-tunen tot acceptabele prestaties van 
het proces behaald zijn. Lockamy et al. [26] beschrijven dat een procesmanagement benadering 
noodzakelijk is om de strategische aansluiting tussen het bedrijfsproces en de klanten te 
behouden. Procesmanagement verlegt het accent van functionele prestaties naar 
procesprestaties. 

2.5.1 Prestatiemeetsystemen 
Voor het effectief en efficient monitoren en bijsturen van een bedrijfsproces is het nuttig om dit 
aan de hand van een bepaalde systematiek te doen. In het verleden zijn daarom diverse 
prestatiemeetsystemen ontwikkeld waarbij informatiesystemen een belangrijke rol spelen bij het 
aanleveren van de data. Nunnikhoven [38] schrijft dat prestatiemeetsystemen veelal hun 
oorsprong kennen in kwaliteitsmanagement of in de management accounting. Voor het ontstaan 
van deze systemen eind jaren tachtig lag de nadruk vooral op het monitoren van prestaties aan 
de hand van financiele indicatoren en kwaliteitssystemen. Nunnikhoven vervolgt dat Johnson en 
Kaplan [15) de eersten waren die aantoonden dat deze managementinformatie te kart schoot. 
Orie zwaktes op het gebied van kostenadministratie werden onderkend: 

• Niet up-to-date, niet gedetailleerd genoeg en niet gefocust op kritieke gebieden; 
• Geen accuraat beeld van de kosten; 
• Bevordert het korte termijn denken van managers, aan de lange termijn wordt geen 

aandacht besteed. 

Daarnaast wordt door de complexiteit van procedures en de lengte van de besturingscyclus 
managementinformatie veelal te laat, te geaggregeerd en te vervormd gegenereerd om van nut 
te zijn voor het planningsproces en de besluitvorming. 

2.5.2 Roi WfM systemen 
Kueng [24] benadrukt de bijdrage die WfM systemen kunnen spelen bij het verzamelen van data 
voor de monitoring van een bedrijfsproces. Een bijproduct van deze systemen is dat zeer veel 
data wordt verzameld van een proces, die automatisch geanalyseerd kan warden en nuttige 
informatie op kan leveren met betrekking tot kosten van een activiteit, wachttijden, 
capaciteitsbenutting et cetera. 

De voordelen van het gebruik van WfM systemen bij het verzamelen van data zijn: 

• Snelle rapportering doordat informatie real-time wordt gegenereerd in tegenstelling tot 
traditionele methoden waarbij achteraf data wordt verzameld; 

• Focus op bedrijfsproces doordat een WfMS procesgerichte ondersteuning biedt. 

De beperkingen van het gebruik van WfM systemen zijn dat kwalitatieve prestatiedata en data 
van activiteiten die handmatig uitgevoerd moeten warden, moeilijk verkregen kunnen warden. 

12 



f J _____ s_P_M_: -h-er_o_nt_w_e_rp_v_oo_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_ito_r_in_g_v_oo_r_h_e_t _su_b_si_d_ie-pr_o_ce_s_b_in_n_en_v_w_s __ Tu/ e 

3 Opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk komt de opdrachtformulering aan de orde. Achtereenvolgens warden de 
achtergrond bij de probleemstelling, probleemstelling, onderzoeksopdracht, onderzoeksopzet en 
onderzoeksvragen besproken. Het hoofdstuk sluit af met de opbouw en samenhang van het 
onderzoek. 

3.1 Achtergrond bij de probleemstelling 

Het subsidiebeheer binnen VWS staat onder grate druk. Vanuit diverse kanten is stevige kritiek 
geleverd op het functioneren van het subsidieproces en is aangedrongen op verbeteringen. Door 
de AR is het subsidiebeheer vanaf 2002 als ernstige onvolkomenheid gekwalificeerd. Over 2004 
heeft de AR zelfs bezwaar gemaakt tegen het subsidiebeheer. Op basis van een door VWS 
opgesteld plan van aanpak is het bezwaar later ingetrokken; de ernstige onvolkomenheid bleef 
staan. Ook in 2005 is het subsidiebeheer niet verbeterd [3]. De belangrijkste kritiek van de 
AR betreft het niet behalen van de wettelijke afhandeltermijnen en het aantal incomplete 
dossiers. 

Het oordeel van de AR is gebaseerd op bevindingen van de AD binnen VWS. Met behulp van de 
zogenoemde systeemtest controleert de AD jaarlijks de werking van het subsidieproces op basis 
van een steekproef van een veertigtal subsidieposten. De AD geeft in haar rapport van 
bevindingen over het begrotingsjaar 2005 aan dat "ruim 65% van de gecontroleerde posten uit 
de systeemtest een onvolkomenheid van gemiddeld of hoger scoort" [34). 

Ook FEZ heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het subsidiebeheer binnen VWS [29]. In 
dit onderzoek is een representatieve set van 103 subsidiedossiers onderzocht op de kwaliteit 
van subsidies bij VWS. Het deelaspect "naleving regelgeving" - waarbij is gekeken naar een 
aantal formele vereisten die door de wet- en regelgeving aan subsidies warden gesteld - is 
beoordeeld als een knelpunt. In totaal kon slechts circa een op de tien dossiers als foutloos 
warden aangemerkt. Ook hier waren de voornaamste redenen voor de lage score overschrijding 
van de termijnen en de onvolledigheid van dossiers. 

Tot slot is ook vanuit een bredere context de behoefte ontstaan om overheidsprocessen te 
verbeteren en te moderniseren. Een efficientere overheid is een van de actiepunten van het 
kabinet. Enerzijds wordt dit bereikt door taakstellingen en anderzijds wordt deze taakstelling 
gefaciliteerd door programma's als Andere Overheid dat gericht is op betere dienstverlening, 
minder bureaucratie, een slagvaardige organisatie en andere werkwijze binnen de overheid [51]. 

3.2 Probleemstelling 

Media mei 2005 is als pilot binnen FPB en twee beleidsdirecties, namelijk Lokaal Beleid (LB) en 
Publieke Gezondheid (PG), een SubsidieVolgSysteem (SVS) ge"implementeerd ter ondersteuning 
van het subsidieproces. Deze pilot is onderdeel van het actieplan ter verbetering van het 
subsidiebeheer. Meer informatie over de pilot is te vinden in §4.1. De gezamenlijke aanschaf van 
FileNet door enkele departementen, waaronder VWS, speelt een belangrijke rol in de verdere 
implementatie van het SVS. Na aanvullend onderzoek heeft VWS gekozen om FileNet in te 
zetten voor zowel het dossier- en documentmanagement als ook voor de workflow component. 
FLOWer - het pakket dat werd gebruikt tijdens de pilot - zal dus warden vervangen door de 
workflow functionaliteit van FileNet. In 2006 zal SVS gefaseerd binnen alle beleidsdirecties 
warden uitgerold. 
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Bij het opzetten van de pilot zijn de subsidieprocessen uitvoerig in kaart gebracht. De 
subsidieprocessen zijn verbeterd daar waar technische aspecten dit mogelijk maakten. Bij deze 
verbeterslag is echter bewust gekozen om geen inhoudelijke verbeteringen van de processen 
door te voeren om mogelijke veranderingsweerstand en afwijzing van SVS te voorkomen. 

Gelet op de probleemcontext is verbetering van het subsidieproces noodzakelijk. FPB is daarom 
ge"interesseerd hoe de subsidieprocessen verder verbeterd en geoptimaliseerd kunnen warden. 
Van belang hierbij is dat in het oog wordt gehouden dat verbeteringen van het proces altijd in 
het belang zijn van het product en/of de eindgebruiker. Essentiele aandachtspunten hierbij zijn de 
organisatieculturele en technische mogelijkheden en beperkingen. Hoewel deze aandachtspunten 
binnen organisaties (zie bijvoorbeeld [40)) of meer specifiek bij een BPR project (zie bijvoorbeeld 
[46)) altijd een belangrijke rol spelen en daarom wellicht triviaal zijn, is deze focus toch gewenst 
aangezien deze factoren binnen een politieke organisatie als VWS van buitengewoon belang zijn. 

3.3 Onderzoeksopdracht 

De definitieve onderzoeksopdracht wordt op basis van de probleemstelling als volgt 
gedefinieerd: 

De initiele onderzoeksopdracht van het afstudeerproject was voornamelijk gericht op het 
aandragen van verbetervoorstellen voor het subsidieproces. Allereerst moet daarom bepaald 
warden of en waar ruimte voor verbetering mogelijk is binnen de huidige processen. Daarom zal 
eerst een grondige analyse uitgevoerd warden van SVS, SRS en subsidieprocessen van andere 
ministeries en vergelijkbare organisaties. De analyse vormt de kern van het onderzoek en dient 
als input voor het herontwerp van het subsidieproces. 

Om onderzoekstechnische redenen is gekozen om de organisatieculturele en technische 
mogelijkheden en beperkingen niet expliciet in de definitieve onderzoeksopdracht op te nemen. 
Hoewel deze randvoorwaarden niet expliciet aan de orde zullen komen in dit rapport spelen zij 
impliciet wel een belangrijke rol binnen dit onderzoek. 

Rand de tussentijdse voordracht van het afstudeerproject werd duidelijk dat binnen VWS 
onvoldoende aandacht is voor de continue, integrale monitoring en bijsturing van het 
subsidieproces. De noodzaak om verbeteringen door te voeren wordt dan ook niet altijd ingezien 
door betrokken medewerkers en management. Momenteel is binnen VWS - door kritiek van de 
AR en de introductie van FileNet ter ondersteuning van het proces - wel veel aandacht voor het 
subsidieproces, maar de continue aandacht op de lange termijn is niet helder gestructureerd. In 
samenspraak met de opdrachtgever is daarom besloten om het afstudeerproject verder te 
richten op de ontwikkeling van een monitoringinstrument voor het subsidieproces zodat het 
proces integraal, continu en pro-actief bewaakt en waar nodig bijgestuurd kan warden. 

De definitieve onderzoeksopdracht is daarom vertaald naar twee deelonderzoeksvragen: 

en 

14 



f J _· ____ B_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r_h_et_s_u_b_si-di_e_pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu/ e 

3.4 Onderzoeksopzet 

Om inzichtelijk te maken waar binnen de huidige processen ruimte voor verbetering mogelijk is, 
wordt het subsidieproces op drie niveaus geanalyseerd aan de hand van onderzoeksvragen. De 
analyse op het eerste niveau is het meest gedetailleerd en de analyse op het derde niveau is op 
het laagste detailniveau. De drie niveaus zijn: 

• Subsidieproces SVS; 
• Subsidieproces SAS; 
• Subsidieprocessen andere ministeries en vergelijkbare organisaties. 

De mate van detail waarop elk niveau wordt geanalyseerd komt enerzijds voort uit het soort en 
diepgang van de onderzoeksmethode die wordt gehanteerd. Anderzijds wordt de mate van detail 
ook bereikt door de soorten analyses die op elk niveau worden uitgevoerd. In dit onderzoek 
wordt een viertal verschillende soorten analyses uitgewerkt: 

• Analyse van een subsidieproces aan de hand van de elementen uit het uitgebreide BPR 
framework (zie §2.4 en §4.2); 

• Analyse van doorlooptijden logistieke prestaties; 
• Analyse van financiele prestaties; 
• Simulatie. 

In Tabel 2 is een matrix gegeven waarbij elke combinatie van onderzoeksniveau en soort analyse 
is gewaardeerd met een bepaald detailniveau. Het ontbreken van een waardering geeft aan dat 
met betrekking tot de betreffende combinatie geen onderzoek is verricht. De waarderingen 
"Hoog", "Middel" en "Laag" geven de mate van detailniveau aan; "Hoog" betekent zeer 
gedetailleerd en "Laag" weinig gedetailleerd. 

Tabel 2 Onderzoekaopzet detailniveaua per aoort analyse en onderzoekaniveaua 

svs SRS Externe organisat1es 

BPR framework Hoog Middel Laag 

Logistieke prestaties Hoog Laag 

Financiele prestaties Hoog Hoog 

Simulatie Laag 

Op basis van literatuuronderzoek is gekozen om de kenmerken van het subsidieproces te 
beschrijven aan de hand van de acht elementen die worden gehanteerd in het uitgebreide BPR 
framework. Voor elk van deze elementen zijn op basis van literatuur en opgedane ervaring met 
subsidieprocessen subelementen geformuleerd met bijbehorende vragen (zie Bijlage F 
"Vragenlijst subsidieprocessen"). Een beschrijving van alle subelementen levert een integraal 
beeld op van het onderzochte subsidieproces. 

Aan de hand van de gestructureerde vragenlijst zijn de subsidieprocessen SVS, SRS en externe 
subsidieprocessen in kaart gebracht. Voor SVS en SRS is dit gedaan door een combinatie van 
interviews, observatie, participatie, documenten en metingen. Voor het in kaart brengen van de 
externe subsidieprocessen is per extern proces een gestructureerd interview gehouden met een 
materiedeskundige. Ook is waar mogelijk gebruik gemaakt van aanvullende procesdocumentatie 
en informatie op het web. 

3.5 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksopdracht en onderzoeksopzet uit paragraaf 3.3 en 3.4 is geoperationaliseerd in de 
volgende onderzoeksvragen. Bij elke onderzoeksvraag zijn de op te leveren deelproducten 
benoemd. 

15 



f J _· ____ B_P_M_: _he_r_on_t_w_e_rp_v_oo_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_ito_r_in_g_v_o_or_h_e_t _su_b_s_id-ie-pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ Tu/ e 

1 Hoe ziet de huidige inrichting van SVS eruit en wet zijn de prestaties van dit proces? 
i. Een beschrijving van het SVS subsidieproces aan de hand van de acht elementen -

strategische doelstelling, klanten, producten, bedrijfsproces, organisatie, informatie, 
technologie en externe omgeving - zoals deze worden gehanteerd in het uitgebreide 
BPR framework. 

ii. Analyse van deelaspect van logistieke prestaties van het SVS subsidieproces: 
gemiddelde doorlooptijden en variantie op het niveau van rol, subproces en totale 
proces en een vergelijking met de normtijden. 

iii. Analyse van financiele prestaties van het SVS subsidieproces: verschillen 
subsidieverlening en subsidievaststelling, verschillen aanvraag tot 
subsidievaststelling en definitieve subsidievaststelling. 

iv. Resultaten/bottlenecks simulatie van SVS subsidieproces. 
2 Hoe ziet de huidige inrichting van SRS eruit en wet zijn de prestaties van dit proces? 

i. Een beschrijving van het SRS subsidieproces aan de hand van de acht elementen 
zoals deze worden gehanteerd in het uitgebreide BPR framework. 

ii. Analyse van onderdeel logistieke prestaties van het SRS subsidieproces: gemiddelde 
doorlooptijden totale proces en een vergelijking met de normtijden . 

iii. Analyse van financiele prestaties van het SVS subsidieproces: verschillen 
subsidieverlening en subsidievaststelling, verschillen aanvraag tot 
subsidievaststelling en definitieve subsidievaststelling. 

3 Hoe richten andere ministeries en vergelijkbare organisaties de subsidieprocessen in en 
welke prestaties behalen deze organisaties? 

i. Een beschrijving van subsidieprocessen van andere ministeries en vergelijkbare 
organisaties aan de hand van het uitgebreide BPR framework. 

4 Wat zijn de verschillen tussen SVS, SRS en de externe subsidieprocessen? 
i. Vergelijking van SVS, SRS en de externe subsidieprocessen aan de hand van de 

acht elementen van het uitgebreide BPR framework. 
ii. Vergelijking van gemiddelde doorlooptijden SVS en SRS subsidieproces. 
iii. Vergelijking van financiele prestaties SVS en SRS. 

5 Op welke wijze ken het subsidieproces verbeterd worden en wet zijn de effecten van deze 
verbeteringen op tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit? 

i. Een beschrijving van mogelijkheden voor herontwerp gebaseerd op de knelpunten en 
verbeterpotentieel die volgen uit de beantwoording van de eerste vier 
onderzoeksvragen. 

ii. Een kwalitatieve evaluatie van de verbeteringen op de dimensies tijd, kwaliteit, 
kosten en flexibiliteit. 

6 Wat is de status van de monitoring functie binnen het huidige subsidieproces? 
i. Volwassenheid prestatiemeting subsidieproces 
ii. Besturingsmodel subsidieproces 

7 Op welke wijze ken prestatiemeting van het subsidieproces worden verbeterd en hoe ken 
het besturingsmodel worden ingericht? 

i. Keuze van een geschikt prestatiemeetsysteem en bijbehorende perspectieven. 
ii. Beschrijving van de missie/doelstellingen van het subsidieproces. 
iii. Beschrijving van de kritische succesfactoren van het subsidieproces. 
iv. Uitwerking van enkele succesfactoren in prestatie-indicatoren op basis van 

bestaande managementrapportages. 
v. Functie/profiel verantwoordelijk persoon en plaats binnen de organisatie. 
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3.6 Opbouw en samenhang rapport 

In Figuur 5 is de opbouw en samenhang van het rapport weergegeven. Het rapport is opgedeeld 
in de onderdelen Orientatie + Opdrachtformulering, Analyse, Herontwerp en Conclusies & 
Aanbevelingen. De orientatie en opdrachtformulering zijn met dit hoofdstuk afgerond en in het 
volgende hoofdstuk zal begonnen warden met de analyse. 
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4 Analyse SVS 

In dit hoofdstuk zal een analyse gegeven warden van de pilot SVS. Allereerst zal de pilot kart 
besproken warden in §4.1. Alvorens een start te maken met de beschrijving van het 
subsidieproces zal eerst een uitbreiding gegeven warden op het BPR framework uit hoofdstuk 2. 
Deze uitbreiding zal besproken warden in §4.2. Vervolgens zal in §4.3 een beschrijving warden 
gegeven van het subsidieproces aan de hand van de acht elementen van het uitgebreide BPR 
framework. Een beschrijving van elk element van het framework geeft een vrijwel compleet 
beeld van het subsidieproces. In §4.4 is een analyse gemaakt van de doorlooptijden van de 
pilotproductie SVS. Een financiele analyse van SVS is gegeven in §4.5. Tot slot zijn de 
resultaten van een paging tot simulatie gegeven in §4.6. Simulatie zou in de situatie van VWS 
kwantitatief inzicht kunnen verschaffen in de effecten die bepaalde herontwerpvoorstellen 
hebben. Hoewel het niet mogelijk bleek om het huidige subsidieproces na te spelen middels 
simulatie, heeft de bestede effort wel inzichtelijk gemaakt waar knelpunten liggen binnen het 
proces en deze zullen besproken warden in betreffende paragraaf. 

4.1 Pilot SVS 

In deze paragraaf zal de pilot SVS nader warden toegelicht. Allereerst zal de aanleiding voor 
deze pilot warden beschreven en vervolgens zullen de inhoud en beoogde resultaten warden 
besproken. 

4.1.1 Aanleiding 
De processen die binnen FPB warden uitgevoerd kennen een hoge mate van uitwisseling van 
informatie tussen de betrokken partijen. Dossiers moeten veelvuldig fysiek warden verplaatst 
tussen de betrokken partijen wat betekent dat veel inspanning noodzakelijk is op het gebied van 
logistiek en archivering. Naast de benodigde tijdsinspanning betekent dit ook dat de kans dat 
dossiers zoek of incompleet raken wordt vergroot. Tevens is door deze fysieke stroom weinig 
inzicht in het onderhanden werk waardoor het niet eenvoudig is om processen te bewaken en 
aan te sturen. Door het ontbreken van de juiste stuurinformatie warden probleemsituaties pas in 
een laat stadium zichtbaar waardoor bijvoorbeeld het flexibel inzetten van medewerkers lastig is 
en de afhandeling onder tijdsdruk komt te staan. 
Naast de interne constatering dat het subsidiebeheer verbeterd moet warden, heeft ook de AR 
diverse malen aangegeven dat bij het subsidiebeheer sprake is van een ernstige onvolkomenheid 
[21. De voornaamste kritiek van de AR betrof het niet behalen van de wettelijke 
afhandeltermijnen en het aantal incomplete dossiers. 

4.1.2 lnhoud en beoogde resultaten 
Media mei 2005 is daarom een pilot SVS ingevoerd binnen FPB en de twee beleidsdirecties LB 
en PG. SVS bestaat uit: workflow/ case handling component FLOWer, Dossier- en 
documentmanagement applicatie Verseon, Relatiebeheer applicatie Orea en een portal waarop 
een aanvrager zijn subsidies kan indienen (in de pilot alleen nog voor intern gebruik). 

De doelstelling van de pilot SVS is het verbeteren van de interne verwerking van de 
subsidiestromen die onderverdeeld kunnen warden in een aantal kwalitatieve en kwantitatieve 
baten. De kwantitatieve baten zijn vooral gericht op het verkorten van de doorlooptijd en 
daarmee samenhangend het terugdringen van het aantal formatieplaatsen binnen FPB. In het 
Programmaplan WfM-DM [32] is een inschatting gemaakt van het te behalen 
besparingspotentieel binnen het subsidieproces. Op basis van simulatieresultaten uit 2003 
waarbij de effecten van procesoptimalisatie zijn bekeken en een aanvullende ingeschatte 
efficiencywinst van 10% door reductie van administratieve lasten is een inschatting gemaakt 
van het te behalen besparingspotentieel. De besparingen bij volledige implementatie van SVS 
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kunnen oplopen tot 20% van de huidige formatie van FPB [33). Met dit project warden de 
volgende kwalitatieve baten beoogd: 

• volledige dossiers en op elk moment beschikbaar 
• verbeterde barging rechtmatigheid subsidiebeheer 
• eenduidige en verbeterde transparantie procesuitvoering 
• verbeterde managementinformatie 
• conformiteit aan wet- en regelgeving (o.a. het hanteren van de wettelijke termijnen) 

De belangrijkste kwalitatieve aspecten zijn het terugdringen van de overschrijding van de 
wettelijke termijn bij het uitvoeren van de processen en het aantal onvolledige dossiers. 

4.2 Uitbreiding BPR framework 

De structuur van de analyse in dit en volgende hoofdstuk(ken) is grotendeels ontleend aan het 
BPR framework (zie §2.4) van Reijers en Limam Mansar. In de praktijk blijkt dat binnen veel 
organisaties bedrijfsprocessen op een bepaalde manier warden uitgevoerd omdat deze in het 
verleden zo zijn ingericht. Het BPR framework biedt een goede structuur om door de historie 
ontwikkelde patronen in een bedrijfsproces in kaart te brengen en verbeterpunten op te sporen . 
Het BPR framework is met deze zeven elementen echter minder in staat om te reflecteren op de 
strategische doelstellingen van een bedrijfsproces. Met andere woorden: past de inrichting van 
het bedrijfsproces bij de strategische doelstelling die een organisatie wenst te bereiken met het 
eindresultaat van het proces? 

Om het BPR framework optimaal te kunnen gebruiken binnen de publieke sector is het van 
belang om deze balans tussen de strategische doelstellingen en de daadwerkelijke invulling extra 
te benadrukken. Binnen publieke organisaties ontbreekt de natuurlijke trigger om in het 
bedrijfsproces het belang van de klant en/of stakeholders voorop te stellen. Hierdoor is niet altijd 
duidelijk of het bedrijfsproces nog wel afgestemd is op de doelen die de organisatie nastreeft. 
Binnen de private sector is dit issue minder van belang omdat een slechte balans tussen 
strategie en uitvoering uiteindelijk zal leiden tot een verslechtering van de financiele prestaties. 
De sector heeft hierdoor een natuurlijke drive om de bedrijfsprocessen op een bepaalde wijze in 
te richten zodat het beste product wordt voortgebracht en de klant maximaal tevreden wordt 
gehouden. 

Tijdens de analyse fase van een BPR project 
is het dus van groat belang om na te denken 
over de toegevoegde waarde van een 
bepaalde inrichting van een bedrijfsproces. 
De balans tussen strategische doelstellingen 
en de inrichting van het bedrijfsproces is 
hierbij van groat belang. Het BPR framework 
van Reijers en Limam Mansar wordt dan ook 
uitgebreid met het element 'strategische 
doelstellingen'. Het uitgebreide BPR 
framework is gevisualiseerd in Figuur 6. 

4.3 BPR framework 

oho • BPR framework 

Figuur 6 Uitgebreid BPR framework 

In deze paragraaf zal een beschrijving warden gegeven van SVS aan de hand van de vragenlijst 
die is opgesteld naar de structuur van het uitgebreide BPR framework. De vragenlijst is 
opgenomen in Bijlage F "Vragenlijst subsidieprocessen". 
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4.3.1 Strategische doelstellingen 
Door het verlenen van subsidies wordt geprobeerd om van te voren beoogde maatschappelijke 
effecten te bereiken die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen (zie § 1.2.1 ). De strategische 
doelstelling van het verleningsproces is het beoordelen of een subsidie binnen de beleidskaders 
van VWS past, doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is. 
De strategische doelstelling van het vaststellingsproces is een controle of de verleende subsidie 
doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is besteed. Hierbij gaat dus vooral om een controle of de 
voorwaarden waaronder subsidie is verleend zijn nageleefd. 

4.3.2 Klanten 

Externe klanten 
De externe klanten van het subsidieproces zijn voornamelijk organisaties met een ideele 
doelstelling; verenigingen en stichtingen. 

lnterne klanten 
Voor FPB dat een aanzienlijk deel van de administratieve uitvoering van het subsidieproces 
verzorgt, zijn de interne klanten de beleidsdirecties. Bij de pilot SVS zijn slechts twee 
beleidsdirecties betrokken, namelijk LB en PG. De beleidsdirectie is de opdrachtgever (en deels 
ook uitvoerder) en FPB is de opdrachtnemer. 
De accountmanagers binnen FPB zijn de verantwoordelijke contactpersonen tussen de 
beleidsdirectie en de uitvoering binnen FPB. Vragen, problemen en klachten zouden idealiter via 
deze medewerkers moeten verlopen, maar in de praktijk blijkt nog dat veelal direct contact 
wordt onderhouden tussen beleidsdirecties en subsidiemedewerkers. Een belangrijke taak van de 
accountmanagers is het leveren van input voor de maandstaatoverleggen die gevoerd warden 
tussen een beleidsdirectie, Auditdienst (AD), Dienst Financieel en Economische Zaken (FEZ) en 
FPB. 

4.3.3 Producten 

Producten 
Met behulp van SVS warden aanvragen tot verlening en vaststelling van instellings- en 
projectsubsidies afgehandeld. Het uiteindelijke product is het definitief ontvangen 
subsidiebedrag. Deelproducten zijn de beschikkingsbrief met de subsidieverlening en de 
beschikkingsbrief met de subsidievaststelling. 

Aantallen en bedragen 
Via SVS warden 39 aanvragen voor subsidieverleningen voor het jaar 2006 en 105 aanvragen 
voor subsidievaststelling voor het jaar 2005 en eerder afgehandeld. 

Classificatie 
De bedragen waarvoor subsidie is verstrekt varieert van kleine projectsubsidies voor een bedrag 
van enkele duizenden euro's tot instellingssubsidies van enkele miljoenen euro's. 

4.3.4 Bedrijfsproces 

Processchema en -beschrijving 
De processchema's zijn opgenomen in Bijlage G "Processchema's SVS" en de 
procesbeschrijvingen zijn opgenomen in Bijlage H "Procesbeschrijvingen SVS". 

Triggers 
Ruim voor de indiening van aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling ontvangen de 
bestaande subsidierelaties die instellingssubsidie ontvangen een reminder voor de 
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indieningtermijn. De daadwerkelijke trigger voor het starten van het verleningsproces ligt bij de 
aanvrager. De trigger voor het starten van het vaststellingsproces ligt in principe ook bij de 
externe klant. Echter, in gevallen waarbij de externe klant ondanks herhaaldelijk rappel verzuimt 
om de benodigde documenten in te dienen kan besloten worden om de subsidie ambtshalve vast 
te stellen. In dit geval wordt het vaststellingsproces gestart door VWS zelf en zonder de 
benodigde documenten. 

Normtijden 
Een aanvraag voor subsidieverlening moet minimaal 13 weken voor de start van het project of 
het boekjaar zijn ingediend. VWS heeft vervolgens 13 weken om een beslissing te nemen over 
de subsidieverlening. Aanvragen voor subsidievaststelling moeten binnen vier maanden na het 
einde van het project of boekjaar worden ingediend. VWS heeft vervolgens zes maanden om tot 
vaststelling van het definitieve subsidiebedrag te komen. Binnen VWS zijn deze wettelijke 
termijnen opgesplitst in interne normen voor elke fase binnen het proces. Deze normtijden zijn 
vastgelegd in het producten- en dienstenpakket FPB waarin de afspraken tussen FPB en de 
beleidsdirecties zijn vastgelegd. In Tabel 3 zijn de interne normtijden voor het afhandelen van het 
subsidieproces voor de verschillende fasen weergegeven in dagen. 

Tabel 3 Normtijden afhandeling subsidieproces VWS in dagen 

Subsid1evertening 14 n.v.t. 56 14 84 

Subs,id ievaststel ling 30 105 30 15 180 

Bewerkingstijd processtappen 
In FLOWer wordt niet vastgelegd wanneer exact begonnen wordt aan een processtap. Er is wel 
terug te halen op welk moment men bepaalde formulieren invult die opgeroepen worden door 
FLOWer, maar dit neemt slechts een klein deel van de totale bewerkingstijd in beslag. Het 
grootste gedeelte van de bewerkingstijd gaat op aan opvragen, doornemen en eventueel 
uitprinten van de dossiers en het starttijdstip hiervan wordt niet geregistreerd. Medewerkers 
geven aan dat zij relatief veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar en openen van documenten in 
de digitale dossiers. 
Voor administratieve taken die veelal administratief en routinematig verlopen is in overleg met 
de medewerkers een schatting gemaakt van de bewerkingstijd. Voor de taken van de 
subsidiemedewerkers BO is ook een inschatting gemaakt door de desbetreffende medewerkers. 
Daarnaast is voor elf zaken samen met de behandelende medewerker uitgebreid gekeken naar de 
data uit de case log en het bijbehorende dossier. Op basis van deze informatie is per case een 
schatting gemaakt van de bewerkingstijd en bijzonderheden die speelden. Voor de taken van de 
beleidsmedewerkers en afdelingshoofden van de beleidsdirectie is op basis van informatie van 
de financieel adviseurs een inschatting gemaakt met betrekking tot de bewerkingstijden. 

Wachttijd processtappen 
Op diverse plaatsen in het proces ontstaat interne wachttijd doordat resources niet beschikbaar 
zijn, een case laten liggen, bezig zijn met een ander proces of subsidiewerkzaamheden uitvoeren 
buiten de pilot om. 
Externe wachttijd ontstaat met name aan het begin van het proces als een ingediende aanvraag 
naar het oordeel van de toetser van de FO niet compleet is. De instelling krijgt vervolgens drie 
weken om de aanvraag alsnog compleet in te dienen. Deze brief kan nog opgevolgd worden 
door een tweede aanmaning. Bij de financiele beoordeling in de BO of bij de inhoudelijke 
beoordeling bij de beleidsdirectie komt het ook voor dat contact wordt gezocht met de instelling 
omdat informatie niet duidelijk is. Het proces in FLOWer ondersteunt het aanmaken van 
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correspondentie waardoor de trigger externe wachttijd wordt gestart. In de praktijk blijkt echter 
dat deze correspondentie in veel gevallen buiten het proces om wordt gevoerd. 

Doorlooptijd processtappen 
De doorlooptijd wordt behandeld in §4.4. 

Aankomstpatroon 
De binnenkomst van aanvragen voor verlening en vaststelling kent een seizoenspatroon. De piek 
voor verleningsaanvragen ligt 13 weken voor de start van het nieuwe kalenderjaar en begin mei 
ontstaat een piek voor de aanvragen voor subsidievaststelling. De maanden februari tot en met 
april zijn relatief rustige maanden. 

Routering/knock-outs 
Na het scannen van de aanvraagdocumentatie is een stap voorcontrole ingebouwd waar 
getoetst wordt of alle en de juiste documenten zijn aangeleverd. Bij constatering dat de 
aanvraag incompleet is krijgt de aanvrager de mogelijkheid om de aanvraag te completeren. Oak 
verderop in het proces kan het voorkomen dat een medewerker van mening is dat de aanvraag 
incompleet is of dat de aangeleverde documentatie onduidelijk is . Vaak wordt dan gekozen om 
buiten het proces om contact op te nemen met de aanvrager om de benodgde informatie te 
verkrijgen. 
Bij het verleningsproces wordt de keuze of subsidie wordt verleend gemaakt bij de inhoudelijke 
toets van de aanvraag door de beleidsmedewerker. Als de aanvraag wordt afgewezen wordt een 
afwijzingsbrief gemaakt en wordt de aanvraag dus afgebroken. Als subsidie wordt verleend 
wordt de aanvraag verder behandeld door de financieel adviseur en FPB. De financieel adviseur 
heeft oak nag de mogelijkheid om te besluiten een subsidie toch niet te verlenen als er geen 
budget beschikbaar is. De beoordeling of budget beschikbaar is wordt echter oak gemaakt door 
de beleidsmedewerker die dermate nauw betrokken is bij het beleid en de middelen dat deze zelf 
kan beoordelen of budget beschikbaar is voor een aanvraag. 

Kwaliteit 
Medewerkers van het proces zijn meer geneigd om werk dat in eerdere stappen niet goed is 
uitgevoerd terug te zetten naar die eerdere stap dan zelf een correctie uit te voeren. 

Controle 
Een interne controleur voert een controle uit op het werk van de subsidiemedewerker en moet 
ook het bed rag in het financiele systeem accorderen. De teamcoordinator BO en directeur 
beleidsdirectie die de beschikkingen tekenen voeren nauwelijks controle uit op het werk. In de 
praktijk blijkt wel dat op andere plaatsen in het proces een controle plaats vindt van eerder 
werk: de subsidiemedewerker controleert het werk van de toetser en de uiteindelijke brief 
(collationeren), de beleidsdirectie controleert het werk van FPB en de subsidiemedewerker 
controleert het werk van de beleidsdirectie. Dit houdt in dat op diverse plaatsen in het proces 
overlap bestaat tussen de werkzaamheden en dat het werk niet op alle plaatsen voldoende is 
afgebakend. 

Werkverdeling 
Alie aanvragen die binnenkomen warden behandeld door de FO. De subsidiemedewerkers en 
interne controleurs hebben wel een hoofdindeling van dossiers die zij behandelen. Binnen de 
beleidsdirectie behandelt de financieel adviseur alle binnenkomende aanvragen en de 
beleidsmedewerkers krijgen het binnenkomende werk toegewezen op basis van deskundigheid. 

Afhandelwijze 
Binnen het aan een medewerker toegewezen werk heeft deze wel zelf de vrijheid om de 
afhandelvolgorde te bepalen. Medewerkers geven de voorkeur om meerdere subsidies voor een 

22 



t~ _____ B_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r_h_et_s_u_b_si-di_e_pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ T u / e 

subsidierelatie samen af te handelen. Als een subsidierelatie meerdere aanvragen indient voor 
verlening of vaststelling van een subsidie is de documentatie of achtergrondinformatie van een 
aanvraag vaak ook van toepassing op de andere aanvragen. Daarnaast wil men de instelling niet 
teveel belasten met verschillende brieven en bundelt de informatie van meerdere subsidies in een 
brief. 
De praktische invulling van het bundelen van dossiers is niet uniform vast te stellen. Bij de 
verlening van een subsidie is het mogelijk om op elk willekeurig moment een subsidie aan te 
vragen. Bundeling van een aanvraag is in dit geval wat lastig, maar vaak wordt wel afgesproken 
dat de verantwoording gelijktijdig met de reeds verleende subsidie moet worden ingediend. Bij 
een verantwoording is de subsidiemedewerker BO in staat om in IFIS te bekijken of meerdere 
subsidies verstrekt zijn aan een installing en de bijbehorende verantwoordingsdatum. Een 
medewerker heeft dan zelf de keuze om eventueel te wachten op de overige stukken. Binnen 
een beleidsdirectie is de praktische invulling van bundeling nog minder doorzichtig. Subsidies 
voor een instelling kunnen onder verschillende inhoudelijke disciplines vallen. Een 
beleidsmedewerker die meerdere subsidies afhandelt van een instelling en dit gebundeld wil 
doen heeft vaak wel een duidelijk beeld over de uitstaande subsidies. 

4.3.5 Organisatie 

Aantal betrokken personen en typering 
Aangezien SVS een pilot was, is het niet eenvoudig om het aantal betrokken personen aan te 
geven. Er is dan ook voor gekozen om weer te geven hoeveel medewerkers in totaal betrokken 
zijn bij het subsidieproces. De FO bestaat voor het thema subsidies uit zes administratieve 
ondersteuners en vier toetsers. Binnen de BO is een teamcoordinator en circa 14 FTE werkzaam 
als subsidiemedewerker en interne controleur. In de BO is een verdeling gemaakt in 
medewerkers die de complexe dossiers afhandelen en medewerkers die de minder complexe 
dossiers afhandelen. Als complex worden in het algemeen bestempeld de aanvragen waar grote 
bedragen mee gemoeid zijn en/of aanvragen die betrekking hebben op meerdere subsidies. 
Binnen de beleidsdirecties zijn volgens schattingen uit het verleden (zie [33)) circa 54 FTE 
werkzaam aan het subsidieproces. Het aandeel van de secretariaatsmedewerkers, 
archiefmedewerkers, postbezorgers, afdelingshoofden, directeuren en systeemspecialisten aan 
het subsidieproces is moeilijk uit te drukken in een concreet aantal FTE. Een ruwe inschatting is 
dat in totaal 90-100 FTE werkzaam zijn binnen het subsidieproces. 

Betrokken directies 
Bij zowel het verleningsproces als het vaststellingsproces werken twee afdelingen, namelijk FPB 
en een beleidsdirectie aan het proces. Binnen FPB werken weer twee verschillende afdelingen, 
namelijk de FO en de BO aan het proces. 

Betrokken rollen 
Bij het verleningsproces werken in totaal negen verschillende rollen aan een case. Bij het 
vaststellingsproces werken in totaal tien verschillende rollen aan een case. 

Bevoegdheid 
De voorcontroleur bepaalt of de aanvraag compleet en volledig is om in behandeling genomen te 
worden. Verderop in het proces is nog wel altijd de mogelijkheid om deze beslissing te herzien. 
Ook de subsidiemedewerker, de interne controleur, de financiele adviseur en de 
beleidsmedewerker hebben de bevoegdheid om inhoudelijk te oordelen over de aanvraag en 
aanvullende informatie op te vragen of negatief te oordelen op de aanvraag. Uiteindelijk is het 
altijd het afdelingshoofd of de directeur van een beleidsdirectie die de formele ondertekening 
verzorgt. 
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Eindverantwoordelijk 
De beleidsdirectie is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het subsidieproces. Bij een 
verschil van inzicht tussen FPB en een beleidsdirectie is het dan ook altijd de beleidsdirectie die 
de doorslaggevende stem heeft. 

Leidinggevenden 
De administratieve ondersteuners, de toetsers en de medewerkers binnen de BO hebben een 
gescheiden aansturing door een teamcoordinator. Binnen FPB zijn in totaal dus drie 
teamcoordinatoren die het subsidieproces aansturen. De medewerkers binnen een beleidsdirectie 
hebben ook weer hun eigen aansturing. Daarnaast is een teamcoordinator van de FO tevens 
procesmanager van het subsidieproces waarbij hij verantwoordelijk is voor het monitoren, 
stroomlijnen en herontwerpen van de processen. Omdat deze functie naast de dagelijkse 
werkzaamheden uitgevoerd moet warden, blijkt in de praktijk dat hiervoor geen tijd is. 

4.3.6 lnformatie 

Wet- en regelgeving subsidies 
De van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn de Welzijnswet 1994 en Kaderwet 
volksgezondheidssu bsidies. 

Subsidieregelingen 
Voor de beoordeling of een subsidie moet warden toegekend wordt gebruik gemaakt van de 
beleidsdoelstellingen uit de jaarbegroting. 

Subsidieplafonds 
Voor elke regeling hebben de beleidsdirecties een vooraf vastgesteld subsidieplafond in de vorm 
van een werkbudget. Deze werkbudgetten warden niet actief gepubliceerd op de website van 
VWS, maar beleidsdirecties zullen wel potentiele aanvragers benaderen als werkbudgetten niet 
volledig uitgeput zijn. 

Hoeveelheid en kwaliteit aangeleverde documentatie 
Een aanvraag tot verlening dient te bestaan uit de volgende samenhangende onderdelen: 

• Activiteiten-/projectplan 
• Begroting met toelichting 
• Liquiditeitsprognose 
• Ondertekening door bestuur/ gemandateerde 

Bij een eerste aanvraag dienen ook nog de volgende documenten te warden ingediend: 
• Oprichtingsakte/ statuten 
• Uittreksel KvK 
• Bank-/ girorekeningnummer 
• lnzicht financiele toestand 

Uit de aanvraag moet duidelijk zijn op te maken voor welke activiteit(en) subsidie wordt 
aangevraagd en welke kosten hieraan verbonden zijn. Ook dient de behoefte voor subsidie te 
warden aangetoond en moet een sluitende beg roting warden ingediend. 

Een aanvraag tot vaststelling dient te bestaan uit de volgende onderdelen: 
• Activiteiten-/projectverslag 
• Jaarrekening/subsidiedeclaratie met zonodig een accountantsverklaring 
• Zonodig aanvullende verklaring accountant omtrent naleving subsidiebepalingen 
• Ondertekening door bestuur/ gemandateerde 

Voor het vaststellen van de subsidie is het van belang dat de ingediende stukken op eenvoudige 
wijze te vergelijken zijn met de ingediende stukken voor de aanvraag tot verlening. 
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Uitgaande correspondentie 
Door VWS wordt een brief gestuurd dat de ingediende vraag compleet of incompleet is, 
reminders en een beschikking. Medewerkers kunnen ook telefonisch, per e-mail of per fax 
contact opnemen met een externe klant. 

Correspondentievorm 
De correspondentie met de klant verloopt per brief, telefoon, e-mail en/of fax. 

Managementinformatie 
Managementinformatie die gegenereerd wordt heeft met name betrekking op aantallen 
aanvragen, werkvoorraden per status, doorlooptijden per status en vergelijking met normtijden 
en kwaliteit van de input. De (integrale) sturing op basis van de managementinformatie gebeurt 
in de pilot vooral door de projectleider en de beheerder SVS. Binnen de beleidsdirecties vindt de 
sturing vooral plaats door de financieel adviseurs die de beleidsmedewerkers en 
afdelingshoofden aansporen om dossiers at te handelen. De integrale procesbewaking en -
sturing is niet helder bij het subsidieproces; er is geen leidinggevende die de bewaking van het 
totale proces op zich neemt. 

4.3.7 Technologie 

De werkzaamheden worden ondersteund met behulp van SVS. SVS bestaat uit een 
internetportal waar de aanvragen binnengemeld worden, het case-handling systeem FLOWer 
waarmee het proces wordt gestuurd, digitale dossiers in het programma Verseon en de relaties 
die beheerd worden in Orea. 
Alie aanvragen worden met bijbehorende documentatie ingescand. Medewerkers hebben nog 
wel veel moeite om te werken met deze digitale dossiers. In het verleden werden verschillende 
documenten naast elkaar gelegd en was het mogelijk om op eenvoudige wijze te bladeren in de 
documenten. Op een computerscherm is dit wat lastiger en dit geldt zeker omdat de algemene 
computerkennis van het merendeel van de medewerkers beperkt is. 
In SVS wordt ook gebruik gemaakt van automatisch gegenereerde brieven waarbij 
contactgegevens en specifieke informatie automatisch verschijnt in het document. De opsteller 
van de brief hoeft dan alleen nog maar inhoudelijke stukken tekst toe te voegen. 

4.3.8 Externe omgeving 

De externe omgeving van SVS bestaat uit FEZ, de AD en de AR. FEZ is de concerncontroller van 
VWS en beheert in die hoedanigheid de middelen van VWS en onderhoudt de contacten met het 
Ministerie van Financien en de AR. FEZ rapporteert aan het Audit Committee van VWS. De 
verhouding tussen FEZ en FPB is in beginsel die van opdrachtgever en opdrachtnemer; FPB voert 

. voor FEZ gedeeltelijk een controle uit op de recht- en doelmatigheid van middelen. 
De AD voert als toezichthouder controles uit op de organisatieonderdelen van VWS. De AD 
controleert in hoeverre VWS zich aan de zichzelf opgelegde regels houdt. Voor het 
subsidiebeheer doen zij dit door het uitvoeren van een systeemtest; een vragenlijst gericht op 
inzicht in de doel- en rechtmatigheid van subsidies. Per kwartaal wordt hiervoor een steekproef 
van circa tien dossiers genomen. 
De AR is als controleur van het parlement verantwoordelijk voor de controle van de 
departementale AD's. De AR heeft ook de mogelijkheid om eigen steekproeven te nemen (van 
bijvoorbeeld het subsidiebeheer), maar de laatste jaren is dit niet gebeurd. 
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4.4 Logistieke prestaties 

In deze paragraaf zullen de logistieke prestaties van het vaststellingsproces van SVS worden 
besproken. Voor het analyseren van de doorlooptijden is gebruik gemaakt van de FLOWer 
logfiles. Deze analyse is gebaseerd op dertig vaststellingsaanvragen die in januari 2006 volledig 
zijn afgehandeld via de pilot SVS. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het oorspronkelijk de 
bedoeling was om alle circa honderd vaststellingsaanvragen te analyseren. Doordat nog niet alle 
aanvragen zijn binnengekomen, aanvragen nog incompleet zijn, een aantal dossiers geblokkeerd 
is vanwege een review door de AD en omdat een groot aantal dossiers nog in behandeling is bij 
de subsidiemedewerkers van de BO of bij een beleidsdirectie bleek dit bij nader inzien toch niet 
mogelijk. 

Duidelijk moet daarom ook zijn dat een analyse van slechts dertig casussen slechts bepaalde 
grote lijnen zichtbaar maakt en weergeeft hoe grofweg de verhoudingen zijn tussen aard van de 
werkzaamheden en doorlooptijden. Met dit gegeven in het achterhoofd is het met deze analyse 
wel mogelijk om enkele conclusies te trekken met betrekking tot knelpunten in het proces. Het is 
echter niet mogelijk om op basis van het geringe aantal casussen gefundeerde uitspraken te 
doen over gemiddelde doorlooptijden. 

Bij deze analyse was het ook niet mogelijk om de logistieke prestaties van het verleningsproces 
van SVS te onderzoeken. De oorzaak is wederom terug te voeren op de omvang van de pilot 
SVS. In eerste instantie was de opzet om alle aanvragen voor subsidieverlening voor de directies 
LB en PG af te handelen met behulp van SVS. lnterne ontwikkelingen en het besluit om over te 
stappen naar het platform FileNet hebben er toe geleid dat slechts een veertigtal aanvragen 
wordt afgehandeld met SVS. Op het moment van analyse in januari 2006 was nog geen enkele 
aanvraag volledig afgehandeld en was dus uberhaupt geen data beschikbaar om te analyseren. 
De oorzaak dat geen enkele subsidie volledig was afgerond, was de prioriteit die binnen 
beleidsdirecties werd gegeven aan de jaarafsluiting en daarnaast bij de directie LB de 
reorganisatie tot de directie Maatschappelijke Ondersteuning (MO) waardoor allerlei andere taken 
moesten worden uitgevoerd. 

4.4.1 T otale doorlooptijd 
Figuur 7 geeft een overzicht van de 
totale doorlooptijden van dertig 
afgeronde vaststellingsaanvragen 
afgezet tegen de normdoorlooptijd van 
180 dagen. De gemiddelde totale 
doorlooptijd bedraagt 183 dagen. In 
totaal zijn slechts elf aanvragen binnen 
de norm van 1 80 dagen afgerond. De 
detailgegevens van deze aanvragen 
zijn weergegeven in Bijlage I "Details 
doorlooptijd". Een analyse van de 
detailgegevens laat zien dat het niet 
zinvol is om een verdere 
onderverdeling te maken van de totale 
doorlooptijd naar betrokken 
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beleidsdirectie en soort subsidie Figuur 7 Totale doorlooptijd SVS versus normdoorlooptijd in dagen 

aangezien logische verbanden 
ontbreken en onvoldoende data beschikbaar is. 
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4.4.2 Doorlooptijd op faseniveau 
Voor elke fase binnen het proces (behandeling door FO, behandeling door BO, behandeling door 
beleid en administratieve afhandeling door FPB) is voor de dertig afgeronde 
vaststellingsaanvragen een analyse gemaakt van de doorlooptijden afgezet tegen de 
normdoorlooptijden. In label 4 is per fase weergegeven de gemiddelde doorlooptijd, de 
normdoorlooptijd en het aantal aanvragen binnen de normtijd. 

Tabel 4 Gemiddelde doorlooptijden per fase versus normdoorlooptijden in dagen 

Gemiddelde 77 37 59 

doorlooptrd 

Normdoorfoo i"d 30 105 30 15 

Aantal binnen norm 3 29 9 23 

Opvallend is dat de behandeling door de FO en de behandeling door de beleidsdirectie in vrijwel 
alle gevallen de normdoorlooptijd overschrijdt. In de volgende paragraaf zal een nadere analyse 
gemaakt warden van doorlooptijden op rolniveau . 

4.4.3 Doorlooptijden op rolniveau 
Om een helder inzicht te krijgen in de knelpunten van het vaststellingsproces is ook per rolniveau 
een analyse gemaakt van de gemiddelde doorlooptijd. In label 5 tot en met label 8 is de 
gemiddelde doorlooptijd per rol gegeven. Een verdeling van de doorlooptijden is grafisch 
weergegeven in Bijlage I "Details doorlooptijd". Om een duidelijk inzicht te krijgen in de 
werkelijke doorlooptijd is gekozen om de doorlooptijd uit te drukken in werkelijke arbeidsuren. In 
deze analyse zijn dus alleen de kantoortijden gehanteerd. Dit betekent dat als processtap 1 
bijvoorbeeld op vrijdag om 17 .00 uur is beeindigd en processtap 2 de volgende maandag om 
9.05 uur, de doorlooptijd in deze paragraaf vijf minuten bedraagt. Zo ontstaat niet alleen een 
duidelijk beeld waar werk lang blijft liggen, maar verschaft deze analyse ook een goed inzicht 
waar werk een vlotte doorstroom kent. 

Behandeling FO 
De gemiddelde doorlooptijd van het scannen van de aanvraag en bijbehorende documenten is 
154 werkuren. Dit is een doorlooptijd van meer dan 19 werkdagen. Hoewel een deel van deze 
doorlooptijd toe te wijzen is aan de pilot waarbij problemen met het scannen ontstonden en 
administratieve ondersteuners slechts voor een gering aantal uren per week (4 uur) beschikbaar 
waren voor de pilot, is een deel echter ook veroorzaakt doordat de scanwerkzaamheden niet 
consequent zijn uitgevoerd (te scannen documenten werden opgespaard). Een aanzienlijke 
tijdswinst zou behaald kunnen warden als elke dag gescand zou warden. Het is immers zaak om 
de aanvraag zo snel mogelijk het proces in te krijgen zodat gestart kan warden met de 
behandeling. 

Tabel 5 Gemiddelde doorlooptijd behandeling door FO in werkuren 

Gemiddelde 

doorloopti d 

154 109 136 63 

De pilot kende ook de nodige problemen met de portal waardoor het binnenmelden van de 
aanvragen niet correct werd geregistreerd. In het proces gebeurt het binnenmelden en scannen 
van de aanvraag altijd achter elkaar, maar door de problemen met de portal moest in meerdere 
gevallen na het scannen de aanvragen nogmaals warden binnengemeld. In enkele gevallen werd 
ook een aanvraag binnengemeld op de portal voordat 0berhaupt een aanvraag ontvangen was. 
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De oorzaak hiervan is dat een medewerker in deze gevallen een verkeerde subsidie heeft 
binnengemeld. Als gevolg van bovenstaande is een verschil ontstaan tussen het scantijdstip en 
het tijdstip van binnenmelden. Bij volledige implementatie zal deze wachttijd niet meer optreden, 
waarniee een tijdwinst wordt geboekt van bijna twee werkweken. 

De voorcontrole heeft een gemiddelde doorlooptijd van 136 werkuren, oftewel 17 werkdagen. 
Aangezien de voorcontrole qua gemiddelde bewerkingstijd het grootste aandeel heeft in de 
behandeling door de FO, is een gemiddelde doorlooptijd van 17 werkdagen helemaal nog niet zo 
slecht. Verbeteringen kunnen met name behaald warden door goede werkinstructies te maken 
hoe de voorcontrole gedaan moet warden, teruggeplaatste taken sneller op te pakken en het 
proces consequent te volgen en dus niet buiten het proces handelingen uitvoeren die de 
doorlooptijd negatief be'invloeden. Medewerkers in de BO kunnen ook een positieve bijdrage 
leveren aan de doorlooptijd van de voorcontrole door werk niet in alle situaties terug te zetten in 
het proces als niet aan de kwaliteitsnorm is voldaan, maar bij kleine foutjes zelf een aanpassing 
te maken. 

Het verzenden van een SVC of SVI heeft een gemiddelde doorlooptijd van 63 werkuren. Dit 
komt neer op bijna 8 werkdagen. Hoewel wederom een deel van deze doorlooptijd toe te wijzen 
is aan het geringe aantal uren beschikbaarheid van de administratieve ondersteuners, is hier een 
behoorlijke tijdswinst mogelijk. Allereerst zouden deze brieven natuurlijk dagelijks verzonden 
kunnen warden, maar daarnaast is het ook de overweging waard om het verzenden van een 
SVC parallel te modelleren aan de financiele beoordeling. Voor het financieel beoordelen van een 
vaststellingsaanvraag is het immers niet nodig om een SVC bij de hand te hebben. 

Opgemerkt moet nog wel warden dat de doorlooptijden voor het scannen en de voorcontrole 
slechts een indicatie zijn. Doordat een verschil ontstond tussen het scantijdstip en het tijdstip 
van binnenmelden was het lastig de exacte doorlooptijden te bepalen. De berekende 
doorlooptijden geven echter wel een goede indicatie waar bottlenecks in het proces zitten. 

Behandeling BO 
Zoals reeds uit Tabel 4 bleek, valt voor deze 30 onderzochte aanvragen de behandeling door de 
BO in meer dan 95% binnen de normdoorlooptijd. 

Tabel 6 Gemiddelde doorlooptijd behandeling door BO in werkuren 

Behandeling beleid 
De taak "werk verdelen" heeft een gemiddelde doorlooptijd van circa vijf werkdagen. Dit lijkt 
een behoorlijke tijd voor een processtap waarbij slechts een behandelend medewerker hoeft te 
warden gekozen. In de praktijk blijkt echter dat bij deze processtap vaak ook een stuk van de 
financiele beoordeling wordt gedaan omdat een beleidsmedewerker dit bijvoorbeeld prettiger 
vindt. 

Tabel 7 Gemiddelde doorlooptijd behandeling door beleidsdirectie in werkuren 

Gemiddelde 

doorloo tf d 

41 206 39 

Het inhoudelijk beoordelen heeft een gemiddelde doorlooptijd van 206 werkuren, wat neerkomt 
op meer dan vijf werkweken. Dit is een behoorlijk lange periode, zeker als in het achterhoofd 
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wordt gehouden dat door alleen deze stap de normdoorlooptijd voor de behandeling door beleid 
al wordt overschreden. Een oorzaak van de lange doorlooptijden bij het inhoudelijk beoordelen 
van de aanvragen ligt in de aard van de werkzaamheden van de beleidsmedewerkers. 
Bemoeienis met het toekennen van subsidies, en zeker het vaststellen van subsidies is slechts 
een klein onderdeel in het takenpakket van deze medewerkers en heeft vaak oak niet de hoogste 
prioriteit. 

Het paraferen door de financieel adviseur heeft net als het verdelen van werk een gemiddelde 
doorlooptijd van circa vijf werkdagen. Deze processtap moet zoals hierboven reeds aangegeven 
in samenhang gezien warden met het verdelen van werk. In een aantal situaties is de 
doorlooptijd zeer kart zodat aangenomen kan warden dat de echte financiele beoordeling al bij 
de status werk verdelen heeft plaatsgevonden. Bij de stappen werk verdelen en paraferen door 
de financieel adviseur zou nag wel tijdswinst geboekt kunnen warden. 

Het paraferen van de vaststelling door het afdelingshoofd kent een behoorlijke gemiddelde 
doorlooptijd in relatie tot de aard van de activiteit. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt bijna 
zeven werkdagen, terwijl het afdelingshoofd het dossier niet of nauwelijks inhoudelijk bekijkt. 
Wederom kan de oorzaak gezocht warden in het uitgebreide takenpakket van een afdelingshoofd 
en de positie en prioriteit die het vaststellen van subsidies heeft. 

De optionele processtap "paraferen directeur" is in de onderzochte vaststellingsaanvragen geen 
enkele maal uitgevoerd. 

Administratieve afhandeling FPB 
De gemiddelde doorlooptijd van de administratieve afhandeling door FPB ligt weer binnen de 
normdoorlooptijd. De grootste winst op de doorlooptijd zou hier vooral behaald kunnen warden 
als SVS volledig is uitgerold en de medewerkers een bepaalde routine hebben om ermee te 
werken en elke dag hun werkbak controleren op af te handelen dossiers. Andere mogelijkheden 
om duidelijke efficiency verbeteringen te behalen is het invoeren van een digitale handtekening. 
Dit heeft als voordeel dat de brief niet meer eerst uitgeprint hoeft te warden en daarna 
ondertekend, de brief niet meer ingescand hoeft te warden door de FO en de brief direct 
verzonden kan warden door de BO zodat fysiek intern transport overbodig wordt. Nag meer 
doorlooptijdreductie kan behaald warden door het aanpassen en collationeren van de brief 
samen te voegen en uit te laten voeren door een persoon. 

Tabel 8 Gemiddelde doorlooptijd administratieve afhandeling door FPB in werkuren 

Gemiddelde 

dootloop'tijd 

22 

4.5 Financiele prestaties 

10 5 6 12 

Gedurende het vaststellingsproces wordt de definitieve hoogte van de subsidie vastgesteld aan 
de hand van een aanvraag door de instelling. Bij de subsidieverlening is voor bepaalde 
activiteiten een bepaald bedrag subsidie verleend aan een installing. Bij een aanvraag tot 
vaststelling vraagt deze organisatie aan VWS om de subsidie op een bepaalde hoogte vast te 
stellen. VWS neemt vervolgens een besluit over de definitieve hoogte van de subsidie en 
communiceert dit aan de aan de instelling. 

Uit het financiele systeem is op eenvoudige wijze een overzicht te maken waarbij de verschillen 
inzichtelijk warden tussen het vastgestelde en het verleende bedrag (zie Tabel 9). Uit deze tabel 
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blijkt dat als alleen naar de verschillen tussen het verleende en vastgestelde bedrag wordt 
gekeken het zeer lucratief lijkt om elke vaststelling uitvoerig te controleren. Over het totaal van 
deze 30 aanvragen wordt 2,5% van het verleende bedrag teruggevorderd ([som verleend
vastgesteld/som verleend)*100%). Aangezien het hier om bijna € 10.000,- per dossier gaat lijkt 
het noodzakelijk om elke vaststellingsaanvraag uitvoerig te controleren. 

Als echter ook de vaststellingsaanvraag in beschouwing wordt genomen ontstaat een 
genuanceerder beeld. Bij de dertig onderzochte dossiers blijkt dat de verschillen tussen het 
bedrag waarop de installing afgerekend wil warden en de definitieve vaststelling 
verwaarloosbaar klein zijn (Tabel 9). Het resultaat van dit proces (recht- en 
doelmatigheidscontrole) zou een garantie op moeten leveren dat verstrekte subsidiegelden op 
verantwoorde wijze zijn besteed. In de onderzochte dossiers bleek dit in alle gevallen zo te zijn. 
Aan de hand van een dergelijke analyse zou VWS zich de vraag mogen stellen of een uitvoerige 
controle van de aanvraag tot vaststelling wel het beoogde resultaat als eindproduct heeft. De 
uitvoerige controle is zeker van belang bij instellingen waarvan bekend is dat zij er een rommeltje 
van maken, maar bij het merendeel van de organisaties zijn geen structurele problemen die 
uitvoerige controle van alle vaststellingen noodzakelijk maakt. 

De uitvoerige controle van VWS heeft wel als resultaat dat instellingen serieus bezig zijn met het 
opstellen van een afrekening, maar een garantie dat de afrekening volledig betrouwbaar is, is 
niet te geven. Om dit inzicht te verkrijgen zul je de boekhouding nauwkeuriger moeten 
bestuderen. Daarnaast zijn afrekeningen in veel gevallen geen heldere afspiegeling van de 
begroting waardoor een goede beoordeling ook wordt belemmerd. Tot slot biedt de constatering 
achteraf dat de verantwoording niet in orde is weinig mogelijkheden om bij te sturen en te doen 
waarvoor de subsidie is bedoeld; namelijk op een rechtmatige wijze de subsidiegelden te 
besteden om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van VWS. In dit kader zou de 
vaststellingscontrole juist naar voren geschoven moeten warden in plaats van controle achteraf. 

Tabel 9 Verschillen verleende, verantwoorde en vastgestelde bedragen subsidie SVS 

21 € 9.958.589,98 € 9,782 .664, 16 € 9.782.464,56 € 1 76.02 5 ,82 

9 € 1.136.700,84 € 1.030.027.47 € 1,030.045,37 €1 06.673,37 € 17,90 

30 €11 .095.290,82 €10.812.591 ,63 €10,81 2.509,93 €:282.699, 19 € rn 1 .10} 

Bij deze analyse moet wel opgemerkt warden dat uit observaties en interviews is gebleken dat 
FPB in een aantal gevallen wel af wil wijken van het door de installing aangevraagde bedrag tot 
vaststelling of nadere informatie op wil vragen. De betrokken beleidsdirectie geeft echter in 
vrijwel alle gevallen het voordeel van de twijfel aan de installing omdat deze bijvoorbeeld de 
geplande activiteiten wel naar behoren heeft uitgevoerd. De betrokkenheid en 
eindverantwoordelijkheid van een beleidsdirectie betekent ook dat FPB wel bepaalde 
onvolkomenheden kan signaleren, maar dat het altijd de beleidsdirectie is die een beslissing 
maakt. VWS zou zich op basis van deze waarneming ook moeten beraden of het verstandig is 
om beleid en uitvoering van subsidieregelingen te scheiden. 

4.6 Simulatie 

Als onderdeel van de analyse van het subsidieproces binnen VWS is ook getracht om een 
simulatie op te zetten van de pilot SVS. Bij het opzetten van de simulatie is het MAF-tool 
(Measuring, Analysis and Forecast tool) gebruikt dat ontwikkeld is door Netjes [37). Het MAF
tool is een gestructureerde aanpak om prestaties van bedrijfsprocessen te meten en 
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veranderingen te kunnen vergelijken. Simulatie geeft in deze situatie een kwantitatief inzicht in 
de effecten van mogelijke herontwerpvoorstellen binnen het subsidieproces. 

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het verzamelen van diverse gegevens die nodig zijn 
voor de simulatie. Gegevens die verzameld moeten worden zijn het procesmodel, de 
gemiddelden en bijbehorende kansverdeling van de prestatie-indicatoren doorlooptijd, 
bewerkingstijd en wachttijd, het capaciteitsbeslag, routeringskansen, aankomstpatroon en het 
aantal resources. De verzamelde data is de basis voor het opstellen van het simulatiemodel om 
te komen tot validatie van de 0-situatie. 

Het opzetten van het simulatiemodel werd ernstig belemmerd door de hoeveelheid en kwaliteit 
van de data. In de oorspronkelijke opzet was de bedoeling dat 105 vast te stellen subsidies van 
de pilotdirecties afgehandeld zouden worden met behulp van WfM. Gedurende de pilot werd 
echter duidelijk dat de voortgang ernstig werd vertraagd en de productie achterbleef bij de 
verwachtingen. Ook de productie van verleningsaanvragen die via WfM afgehandeld zouden 
worden bleef achter bij de verwachtingen. Belangrijkste oorzaken van deze vertraging zijn 
aanloopproblemen, onervarenheid en veranderweerstand van medewerkers, reviews van 
dossiers door de AD en de conversie naar het FileNet platform waardoor gekozen werd om geen 
tweede release van de pilot omgeving uit te brengen. Met betrekking tot de kwaliteit van de 
data was het belangrijkste probleem dat het lastig was om betrouwbare informatie te 
verzamelen over het gemiddelde en de verdeling van de bewerkingstijden en de wachttijd . De 
overige informatie was wel in ruime mate te achterhalen uit de log-data in FLOWer. 

Aangezien deze informatie essentieel is voor het opzetten van een simulatiemodel is gekozen om 
voor het verkrijgen van een goed inzicht in de kwantitatieve prestaties van het subsidieproces 
niet verder te gaan met simulatie. lnformatie over bewerkingstijden en wachttijden is echter wel 
belangrijke informatie voor het management om het subsidieproces te monitoren, te verbeteren 
en in te spelen op probleemsituaties. 
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5 Analyse SRS 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving warden gegeven van SRS. De structuur die hierbij wordt 
gehanteerd is nagenoeg gelijk aan de structuur in hoofdstuk 4. Allereerst zal SRS aan de hand 
van de elementen van het BPR framework warden beschreven. Hierbij warden alleen de 
onderdelen die verschillend zijn ten opzichte van SVS behandeld. Vervolgens warden de 
logistieke en financiele prestaties van SRS benoemd. 

5.1 BPR Framework 

In deze paragraaf zal een beschrijving warden gegeven van SRS aan de hand van het BPR 
framework. Aangezien SVS op veel aspecten een afspiegeling is van SRS, is gekozen om alleen 
de kenmerkende verschillen te bespreken. De strategische doelstellingen en de externe 
omgeving kennen geen verschillen ten opzichte van SVS en zullen daarom achterwege gelaten 
warden. 

5.1.1 Klanten 

De interne klanten van SRS zijn alle beleidsdirecties. 

5.1.2 Producten 

Voor de aantallen subsidies en bedragen die hiermee gemoeid zijn, wordt verwezen naar § 1 .2.2. 

5.1.3 Bedrijfsproces 

Het belangrijkste verschil voor zowel het verleningsproces als het vaststellingsproces zijn de 
fysieke overdrachtsmomenten van dossiers en bijbehorende administratie. In de situatie van SRS 
moeten de dossiers door archiefmedewerkers opgezocht warden en fysiek naar een volgende 
afdeling warden getransporteerd. Daarnaast moet verzending van de dossiers geregistreerd 
warden om overzicht te houden over de dossierstroom. Een ander belangrijk verschil is dat bij 
SRS alle opmerkingen/ wijzigingen die zijn gemaakt bij een conceptbrief moeten warden 
ontcijferd en overgetypt door een secretaresse. 

Daarnaast is bij beide processen een moment ingebouwd waarin de FO een controle moet 
uitvoeren of alle noodzakelijke parafen zijn geplaatst en of alle documenten volledig zijn. Bij SRS 
warden de definitieve brieven verzonden door de secretariaten van de beleidsdirectie of de BO. 

Met betrekking tot de bewerkingstijd van stappen bestaat ook een belangrijk verschil ten 
opzichte van SVS. Het openen en doorbladeren van documenten neemt in de SRS situatie 
minder tijd in beslag. Daar staat tegenover dat aanzienlijk veel tijd is gemoeid met intern 
transport, controles, archiefbeheer en ondersteunende werkzaamheden als het overtypen van 
commentaren of wijzigingen. 

Een verschil tussen de verschillende beleidsdirecties treedt op bij het verleningsproces van de 
Directie Sport. In samenwerking met NOC*NSF heeft deze directie een portal ingericht waarop 
instellingen subsidies kunnen aanvragen aan de hand van een bepaald format. De 
werkzaamheden van de FO hoeven in dit proces niet uitgevoerd te warden met als resultaat dat 
de subsidieverlening volledig wordt afgehandeld door de beleidsdirectie. Het proces voor het 
indienen van de verantwoording kent geen verschillen ten opzichte van de andere 
beleidsdirecties. 
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5.1.4 Organisatie 

Met betrekking tot de organisatiekundige aspecten is geen wezenlijk verschil tussen SRS en 
svs. 

5.1.5 lnformatie 

0ok met betrekking tot de input en output van informatie is weinig verschil met SVS. De 
hoeveelheid en kwaliteit van de managementinformatie is wel in grate mate afhankelijk van de 
medewerkers. lnformatie over ontvangstdatum of voortgang moet namelijk handmatig ingevoerd 
warden. 
lnformatie met betrekking tot doorlooptijden is minder gedetailleerd en is voornamelijk gericht op 
doorlooptijden per fase . In de praktijk blijkt echter dat vanwege de kwaliteit van de data vooral 
uitspraken gedaan kunnen warden met betrekking tot de totale bruto-doorlooptijd. 

5.1.6 Technologie 

Het grootste verschil tussen SRS en SVS zit voornamelijk in de technologische ondersteuning . 
Binnen SRS is alleen een registratiesysteem in gebruik waarbij medewerkers zelf 
verantwoordelijk zijn voor het toevoegen, en dus de kwaliteit van de data. Daarnaast wordt 
binnen SRS wel gewerkt met sjablonen voor brieven, maar deze warden niet automatisch 
gegenereerd met de relevante data van een dossier (bijvoorbeeld adressering, subsidie- en 
objectnummers). Tot slot wordt ook nog gewerkt met fysieke in plaats van digitale dossiers. 

5.2 Logistieke prestaties 

In deze paragraaf zullen de logistieke prestaties van het totale subsidieproces voor alle 
beleidsdirecties worden besproken. De prestaties die behandeld worden hebben betrekking op 
het vaststellingsproces alsook het verleningsproces. Voor het verkrijgen van de data zal gebruik 
warden gemaakt van de gegevens uit de Atlas voor de Bedrijfsvoering, het centrale 
informatiesysteem voor bedrijfsvoeringonderwerpen binnen VWS. De gegevens over het 
subsidieproces in de Atlas zijn weer afkomstig uit IFIS en SRS. Daarnaast zal gebruik gemaakt 
warden van de gegevens die verkregen zijn uit een steekproef van 30 dossiers. De opzet van 
deze steekproef wordt besproken in §5.3. 

5.2.1 Logistieke prestaties totale subsidieproces 
De gegevens die in de Atlas beschikbaar zijn hebben betrekking op de netto-doorlooptijden van 
het subsidieproces. De gegevens zijn geanalyseerd op het niveau van totale gemiddelde 
doorlooptijd per directie. Hiervoor is de gemiddelde doorlooptijd per directie vermenigvuldigd met 
het aantal subsidies van de directie. De totale doorlooptijd van alle subsidies is vervolgens 
gedeeld door het totale aantal subsidies om de totale gemiddelde doorlooptijd te verkrijgen. 
Aangezien alleen gemiddelde doorlooptijden op een overzichtelijke wijze beschikbaar warden 
gesteld is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de variatie van de doorlooptijden of de 
totale doorlooptijd onder te verdelen naar fase. 

De totale gemiddelde doorlooptijd voor de subsidies die in 2005 vastgesteld dienden te worden 
bedraagt 25,8 weken. Deze gemiddelde doorlooptijd valt binnen de wettelijke norm, maar 
aangezien het hier om een gemiddelde gaat betekent dit dat een groat deel van de dossiers de 
normdoorlooptijd overschrijdt. Hierbij moet wel opgemerkt warden dat de voortgangsinformatie 
handmatig wordt ingevoerd en de kwaliteit van de data hiervan afhankelijk is. Hoewel het hier 
gaat om de netto-doorlooptijd is de vraag of werkelijk alle vertragingen veroorzaakt door de klant 
ingevoerd zijn in de voortgangsregistratie. Hoewel de werkelijke netto-doorlooptijd waarschijnlijk 
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lager uit zal vallen, is de kans groot dat een behoorlijk aantal subsidies nog steeds de norm 
overschrijdt. 

De totale gemiddelde doorlooptijd voor het verleningsproces voor het jaar 2005 bedraagt 17 ,6 
weken. Afgezet tegen de normdoorlooptijd van 14 weken, betekent dit dat een behoorlijk aantal 
subsidies de normdoorlooptijd overschrijdt. Ook hier geldt wederom dat de werkelijke netto
doorlooptijden waarschijnlijk lager uit zullen vallen, maar nog steeds overschrijding plaats zal 
vinden. 

5.2.2 Logistieke prestaties steekproef 
De gegevens van de steekproef laten een soortgelijk beeld zien. Bij deze steekproef is alleen 
gekeken naar de totale bruto-doorlooptijd van het subsidieproces. De gemiddelde doorlooptijd 
voor het vaststellingsproces bedraagt 20,8 weken en voor het verleningsproces 20,2 weken. 
Van de 21 daadwerkelijk onderzochte dossiers was een subsidie medio mei 2006 nog niet 
definitief vastgesteld en daarom niet meegenomen in de gemiddelde doorlooptijd voor het 
vaststellingsproces. lndien deze subsidie wel was meegenomen was de gemiddelde doorlooptijd 
toegenomen. 

Bij de steekproef is alleen sprake van een overschrijding van de doorlooptijd ten opzichte van de 
norm bij het verleningsproces. Een opmerking die hierbij nog wel gemaakt moet warden is dat 
slechts 20 van de beoogde 30 dossiers onderzocht zijn. De overige acht dossiers waren nog in 
behandeling of wellicht zoekgeraakt. lndien de onderhanden dossiers ook meegenomen waren bij 
dit onderzoek is te verwachten dat de gemiddelde doorlooptijd hoger uit zou vallen. 

5.3 Financiele prestaties 

Ter validatie van het gevonden resultaat bij de financiele analyse van SVS (zie §4.5) is gekozen 
om ook een steekproef van de financiele prestaties van alle beleidsdirecties te nemen. Hiervoor 
zijn, evenredig verdeeld over alle beleidsdirecties, 30 dossiers geselecteerd op basis van een 
aselecte trekking en opgevraagd bij het archief. Van de geselecteerde dossiers bleken negen 
dossiers uitgeleend te zijn. Wederom is uit de dossiers informatie opgezocht met betrekking tot 
het verleende bedrag, het vastgestelde bedrag, het verantwoorde bedrag en de verschillen. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten geaggregeerd weergegeven. 

Tabel 10 Verschillen verleende, verantwoorde en vastgestelde bedragen subsidie SRS 

21 € 8.069. 798,63 -€1 0 ,999,59 € 0 ,76 

In het algemeen viel bij het onderzoek in de dossiers op dat een aantal dossiers erg rommelig 
was door de hoeveelheid aan informatie en soms overbodige informatie als schermprintjes van 
computersystemen. Bij een aantal subsidies was de verantwoording en vaststelling gebundeld 
met andere aanvragen. Hierbij moet opgemerkt warden dat dit voor een buitenstaander een zeer 
ondoorzichtig dossier als gevolg heeft. 

Uit deze steekproef blijkt dat ook hier nauwelijks een verschil bestaat tussen het bedrag 
waarvoor een instelling een subsidie verantwoordt en het definitief vastgestelde bedrag. Het 
gaat hier om een verwaarloosbaar verschil van 76 eurocenten. Uit deze tabel blijkt verder dat 
zelfs meer subsidie is vastgesteld dan verleend. Uit nadere analyse bleek dat de reden was dat 
een structurele subsidie op een later tijdstip verhoogd was met een eenmalige bijdrage van € 
10.801,- en deze bij de vaststelling was toegevoegd. Het eenmalig verhogen van een 
instellingssubsidie is overigens ook een aparte situatie aangezien het dan eerder om een 

34 



t~--____ B_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_rs_t_el-le_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r _he_t_s_u_bs-id_i_ep_r_oc_e_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ T u / e 

projectsubsidie zou gaan. Bij het resterende verschil van bijna € 200,- bestaat het vermoeden 
dat het om een fout zou gaan, maar gezien de hoogte van dit bedrag is het totale verschil 
inclusief de eenmalige verhoging van de instellingssubsidie marginaal. Op basis van deze 
resultaten is de vraag of een uitvoerige controle van de aanvraag tot vaststelling wel het 
beoogde resultaat heeft gevalideerd. 
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6 Analyse subsidieprocessen vergelijkbare organisaties 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van het uitgebreide BPR framework het subsidieproces van een 
viertal externe organisaties warden beschreven. De bij het onderzoek betrokken organisaties zijn 
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, 
SenterNovem (een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken), team ESF-subsidies 
Agentschap SZW (een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) en de Gemeente Leiden. De keuze voor de rijksoverheidsinstellingen is 
gebaseerd op bestaande contacten binnen VWS en de keuze voor de Gemeente Leiden is 
voortgekomen uit het feit dat binnen deze gemeente ook gewerkt wordt met FLOWer bij het 
afhandelen van het subsidieproces. De respondenten die bij het onderzoek betrokken waren 
bekleden een leidinggevende of staffunctie binnen hun organisatie. 

Voordat de resultaten van de externe analyse warden besproken zal eerst kort warden ingegaan 
op het onderwerp benchmarking en de gevolgde aanpak. 

6.1 Benchmarking 

De analyse van subsidieprocessen van vergelijkbare organisaties is een vorm van benchmarking. 
Carpinetti et al. [8] onderscheiden drie typen benchmarks naar objecten van studie: 

• Proces benchmarking - vergelijken van operationele bedrijfsvoering, werkprocedures en 
bedrijfsprocessen; 

• Product benchmarking - vergelijken van producten en/of diensten; 
• Strategische benchmarking - vergelijken van organisatiestructuren, management en 

bedrijfsstrategieen. Strategische benchmarking heeft overeenkomsten met proces 
benchmarking. 

De trend binnen het onderwerp benchmarking is een verschuiving van benchmarks op basis van 
het product naar een benchmark waarbij ook wordt bekeken hoe dit product wordt bereikt [27); 
een vergelijking van bedrijfsprocessen is dus in toenemende mate van belang. Volgens Kouzmin 
et al. [23) is de vraag dan ook niet zozeer hoeveel beter externe organisaties presteren, maar 
meer de vraag wat de oorzaken zijn dat zij beter presteren. 

Ribeiro en Sarsfield Cabral [48) noemen de volgende karakteristieken van benchmarking: 
• Vergelijkende studie gebaseerd op een structuur van kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren; 
• Toepassing is mogelijk binnen elke organisatie; 
• Benadering is van intern naar extern gericht: voordat externe organisaties vergeleken 

kunnen warden is eerst diepgaande kennis nodig van het eigen proces; 
• Belangrijkste doelstelling is om te leren van best practices; 
• Vergt veel capaciteit en tijd van een organisatie; 
• Tool voor continue verbetering. 

Met name de karakteristiek waarbij benoemd wordt dat het leren van best practices de 
belangrijkste doelstelling is van benchmarking, is in de situatie van VWS zeer waardevol. Best 
practices binnen andere organisaties kunnen mogelijk waardevolle input leveren voor verbetering 
van het subsidieproces van VWS. 

6.2 Aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd door de gestructureerde vragenlijst (zie Bijlage F "Vragenlijst 
subsidieprocessen") van het uitgebreide BPR framework voor te leggen aan de externe 
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organisaties. De elementen strategische doelstellingen en externe omgeving zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten omdat deze elementen een gelijke opzet kennen als het subsidieproces 
binnen VWS. Binnen twee organisaties (Dienst Regelingen en Agentschap SZW) is aan de hand 
van de vragenlijst een diepte-interview afgenomen. Bij de andere twee organisaties 
(SenterNovem en Gemeente Leiden) is de vragenlijst inclusief toelichting bij elke vraag per e-mail 
verstuurd omdat de ge"interviewden geen tijd vrij konden maken voor een diepte-interview. Voor 
deze organisaties is de vragenlijst wel ingekort om rekening te houden met de beperkte tijd en in 
ieder geval een antwoord te krijgen op de meest relevante vragen voor het onderzoek. Tevens is 
bij alle organisaties waar mogelijk gebruik gemaakt van informatie over het subsidieproces, zoals 
jaarverslagen, richtlijnen en communicatie op de websites van de betrokken organisaties. 

6.3 BPR framework 

Hierna zullen per element van het BPR framework de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek in de externe omgeving van het subsidieproces worden beschreven. Voor een 
volledige uitwerking van alle elementen per organisatie wordt verwezen naar Bijlage K "Externe 
subsidieprocessen". 

6.3.1 Klanten 
Binnen de onderzochte organisaties wordt, net als bij VWS, de uiteindelijke ontvanger van 
subsidie gezien als externe klant. De interne klant is de opdrachtgever; een beleidsdirectie of 
ministerie waarvoor de regeling wordt uitgevoerd. 

6.3.2 Producten 
Binnen de drie rijksoverheidsorganisaties worden alleen projectsubsidies verstrekt. Bij de 
gemeentelijke organisatie warden ook nog instellingssubsidies verstrekt. De ESF-subsidies van 
het Agentschap SZW vertonen qua classificatie de meeste overeenkomst met subsidies binnen 
VWS. Bedragen varieren van 20-25 duizend euro tot grote projecten met een waarde van 40 
miljoen. 0ok de grotere projectsubsidies van Dienst Regelingen en Senter Novem waarvoor een 
projectplan ingediend moet warden hebben zelfde karakteristieken als subsidies binnen VWS. 
SenterNovem geeft in totaal ongeveer hetzelfde bedrag aan subsidies, namelijk circa een miljard 
euro, maar het aantal en de diversiteit in bedragen van subsidies ligt veel hoger. 

6.3.3 Bedrijfsproces 
0pvallend is dat alle bedrijfsprocessen op hoofdlijnen hetzelfde zijn: ontvangst, registratie, 
inhoudelijke en financiele beoordeling, beschikking opstellen, controle, ondertekening en 
verzending. Bij de externe subsidieprocessen is wel meer aandacht voor een integrale besturing 
van het subsidieproces en is het takenpakket van elke medewerker duidelijk vastgelegd. 

Een interessant punt is dat hoewel de verdeling van de bewerkingstijden voor het beoordelen 
van een aanvraag bij elke organisatie zeer divers is, er wel een uitspraak over werd gedaan door 
de betrokken organisaties. Een verklaring hiervoor is dat de drie rijksoverheidsorganisaties 
werken op basis van een opdracht van een beleidsdirectie of ministerie en ook een offerte 
uitbrengen om een opdracht binnen te halen. Deze offerte legt een bepaalde druk op om inzicht 
in de bewerkingstijd te hebben. 

Alie organisaties hebben ook te maken met een piekbelasting. Bij Dienst Regelingen wordt dit 
opgevangen door extra mankracht in te huren en de reguliere medewerkers op te laten treden 
als coordinator. Binnen de Dienst Regelingen wordt werk in principe niet teruggezet, maar 
gecorrigeerd door een opvolgende behandelaar. Bij het Agentschap SZW wordt de beoordeling 
van een subsidie vrijwel volledig afgehandeld door een medewerker, een consultant en zijn werk 
wordt gecontroleerd door een tweede consultant. De consultant legt ook tussentijds 
projectbezoeken af om de voortgang te monitoren en een controle van de projectadministratie 
om zorg te dragen dat de verantwoording van voldoende kwaliteit zal zijn. 
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6.3.4 Organisatie 
Een zeer groat verschil ten opzichte van de situatie bij VWS is dat de drie 
rijksoverheidsorganisaties uitvoeringsinstanties zijn van beleid. Binnen deze organisaties is een 
scheiding aangebracht tussen het maken van beleid en de daadwerkelijke uitvoering. De 
organisaties zijn wel nauw betrokken bij de praktische inrichting voor de uitvoering van het 
beleid. De uitvoering van de regelingen is geconcentreerd binnen een compacte organisatie die 
zich volledig richt op het verlenen van subsidies. Hierdoor is het mogelijk om kennis te bundelen 
binnen de organisatie en ontstaan nauwelijks communicatieproblemen tussen medewerkers. Het 
opleidingsniveau binnen deze organisaties ligt op academisch niveau. 

De aansturing van medewerkers is in handen van een teammanager, maar medewerkers hebben 
wel een behoorlijke individuele vrijheid in het afhandelen van zaken. lntegraal verantwoordelijk is 
een uitvoerings- of programmamanager. 

6.3.5 lnformatie 
Binnen alle organisaties wordt gemiddeld veel informatie aangeleverd en de kwaliteit is niet altijd 
in orde zodat extra informatie opgevraagd moet warden. Bij het Agentschap SZW bestaat oak 
de mogelijkheid om vooraf in contact te treden met een consultant om de aanvraag te bespreken 
en eventueel bij te sturen zodat de kans dat de aanvraag binnen de subsidievoorwaarden valt 
wordt verhoogd. 

Managementinformatie die gegenereerd wordt heeft betrekking op een tijdige en efficiente 
behandeling van de aanvragen zoals doorlooptijden, onderhanden werk per status, toegekende 
bedragen en bestede tijd. 

6.3.6 Technologie 
Alleen bij de Gemeente Leiden wordt gewerkt met een WfM systeem in combinatie met digitale 
dossiers. Veel medewerkers, en dit geldt zeker bij aanvragen met lijvige dossiers, hebben 
problemen met het werken met digitale dossiers. Om de medewerkers tegemoet te komen wordt 
het papieren dossier oak het proces doorgestuurd. Binnen Dienst Regelingen en SenterNovem 
zijn digitale dossiers in opbouw en binnen het Agentschap SZW zijn de dossiers al 
gedigitaliseerd, maar oak hier wordt nag vooral gewerkt met de fysieke dossiers. Fysiek 
transport van de dossiers vormt oak geen probleem omdat de afhandeling van het proces binnen 
een compacte organisatie gebeurt zodat de kans op het zoek raken van dossiers zeer klein is. 
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7 Vergelijking SVS, SRS en externe processen 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 is een analyse gemaakt van de drie verschillende niveaus 
subsidieprocessen. In hoofdstuk 4 is een analyse gemaakt van SVS, in hoofdstuk 5 is dit gedaan 
voor SAS en in hoofdstuk 6 is een viertal externe subsidieprocessen geanalyseerd . In dit 
hoofdstuk zullen de bevindingen gebundeld warden en knelpunten en verbeterpotentieel warden 
beschreven. 

7.1 BPR framework 

In deze paragraaf warden per element uit het uitgebreide BPA framework knelpunten besproken 
uit de huidige situatie binnen VWS. Daarnaast warden de meest opmerkelijke bevindingen uit de 
externe analyse beschreven die knelpunten kunnen oplossen binnen de VWS omgeving of 
interessante gedachtes die oak binnen VWS kunnen leiden tot verbetering van het 
subsidieproces. 

7 .1.1 Strategische doelstellingen 
Met betrekking tot de strategische doelstellingen zijn geen verschillen te benoemen tussen SAS 
en SVS. Hoewel bij de externe organisaties niet expliciet gevraagd is naar de strategische 
doelstellingen, kan op basis van algemene informatie over subsidies (zie § 1.2.1) en aanvullende 
informatie over de subsidieprocessen (zie §6.2) wel gesteld warden dat deze gelijk zijn aan de 
strategische doelstellingen binnen VWS. 

7.1.2 Klanten 
Binnen alle subsidieprocessen warden dezelfde klanten onderscheiden. Externe klanten zijn de 
uiteindelijke subsidieontvangers en interne klanten zijn de opdrachtgevers die de regeling volledig 
uitbesteden of opdracht geven om een bijdrage te leveren aan een onderdeel van het proces. 

7 .1.3 Producten 
De producten die binnen de diverse subsidieprocessen warden uitgevoerd lopen behoorlijk 
uiteen. Binnen elke organisatie warden wel vergelijkbare producten geleverd waarbij een 
aanvraag voorzien moet zijn van een projectaanpak en begroting. Oak aantallen subsidies en 
bedragen die ermee gemoeid zijn komen redelijk overeen waardoor de subsidieprocessen 
onderling vergelijkbaar zijn. 

7 .1.4 Bedrijfsproces 
Het subsidieproces is voor elke organisatie op hoofdlijnen gelijk. Hoofdstappen die 
onderscheiden kunnen warden zijn ontvangst, registratie, inhoudelijke en financiele beoordeling, 
opstellen beschikking, controle, ondertekening en verzending. Opvallend is dat binnen VWS de 
processtappen opgesplitst zijn in kleinere stappen en dat daardoor risico bestaat van overlap 
tussen de werkzaamheden. Binnen een extern subsidieproces wordt de inhoudelijke en financiele 
beoordeling zelfs uitgevoerd door een medewerker zodat dubbele inleestijd wordt voorkomen. 

Binnen FPB bestaat weinig inzicht in bewerkings- en wachttijden van processtappen. 
Medewerkers binnen FPB hebben moeite om inzicht te geven of in te schatten hoeveel tijd 
gemiddeld benodigd is voor een processtap. Dit geldt voornamelijk voor de financiele 
beoordeling en de interne controle. Hoewel het niet mogelijk is om een uniforme bewerkingstijd 
vast te stellen omdat de dossiers varieren qua omvang en moeilijkheidsgraad, zou het wel 
mogelijk moeten zijn om gemiddelden aan te geven. Externe organisaties scoren op dit punt 
duidelijk beter aangezien zij zonder twijfel in staat waren om een inschatting te maken voor de 
gemiddelde bewerkingstijden . Een mogelijke verklaring dat de onderzochte organisaties beter 
inzicht hebben in bewerkingstijden is dat zij het subsidieproces mogen uitvoeren na 
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opdrachtverlening op basis van een offerte. Door een verbeterd inzicht in bewerkingstijden zou 
FPB beter in staat zijn het subsidieproces en werkwijzen te analyseren en verbeteren. 

Het subsidieproces van VWS kent veel vrijheden met betrekking tot het terugzetten van werk 
naar een eerdere behandelaar. Het terugzetten van werk heeft echter negatieve consequenties 
voor de doorlooptijd omdat een medewerker niet direct zal starten met de teruggezette taak en 
zich eerst weer in moet lezen in het dossier. Bij een extern subsidieproces is de oplossing 
gekozen om indien nodig opvolgende medewerkers correcties uit te laten voeren. 

7.1.5 Organisatie 
VWS heeft ten opzichte van externe organisaties een totaal andere opzet van de organisatie 
rondom het subsidieproces. Bij de externe organisatie is een scheiding aangebracht tussen beleid 
en uitvoering; een opdrachtgever stelt, vaak in samenwerking met de uitvoerder, een regaling op 
en de uitvoerder voert aan de hand van de opgestelde kaders deze regaling uit. Binnen VWS 
heeft de beleidsdirectie als opdrachtgever juist een belangrijke rol binnen het subsidieproces. 

De aansturing van medewerkers van het subsidieproces gebeurt door diverse 
teamcoordinatoren. In totaal geven binnen FPB vier teamcoordinatoren leiding aan het 
subsidieproces en ook binnen de beleidsdirecties bestaat nog een aparte aansturing. Deze 
decentrale aansturing leidt tot suboptimalisatie en de integrale afstemming, voortgang en 
kwaliteit blijft onderbelicht. 

7 .1.6 lnformatie 
De informatievoorziening aan externe klanten van VWS is zeer summier ingericht. Op de website 
van VWS is nauwelijks informatie te vinden over subsidies en omvang en richtlijnen van in te 
dienen informatie. Bij externe organisaties is meer informatie te vinden over regelingen, 
aanvraagformulieren, richtlijnen voor aanvragen, voorbeeldprojecten, veelgestelde vragen et 
cetera. Deze informatie is op de VWS website niet aanwezig. 

De managementinformatie die binnen VWS beschikbaar is, is zeer beperkt. lnformatie uit SRS 
beperkt zich vooral tot voorraden werk per status. In SVS is de beschikbare informatie al 
uitgebreid met doorlooptijden per fase, tijdigheid en kwaliteit van ingediende informatie, maar 
wordt nog nauwelijks gebruikt. 

7.1.7 Technologie 
Binnen VWS wordt met SVS maximaal gebruik gemaakt van technologische oplossingen. Het 
WfMS zorgt voor een uniforme procesuitvoering, inzicht in en bewaking van doorlooptijden en 
een automatische routing van werk. Door de digitale dossiers zijn dossiers, mits goed gescand, 
volledig en altijd beschikbaar. Het werken met digitale dossiers levert in de praktijk wel de 
nodige problemen op. Het management binnen FPB ziet als gewenste situatie dat medewerkers 
slechts met de digitale dossiers werken, maar zeker in de situatie dat bijlagen bij aanvragen ook 
in de toekomst een forse omvang hebben is dit onrealistisch. Medewerkers hebben moeite om 
de vaak lijvige dossiers digitaal te bestuderen en werken bij voorkeur met fysieke dossiers. Bij de 
externe organisaties die werken met gedigitaliseerde dossiers speelt hetzelfde probleem en 
worden de fysieke naast de digitale dossiers gebruikt. 

7.1.8 Externe omgeving 
Met betrekking tot de externe omgeving zijn geen duidelijke verschillen te benoemen tussen de 
verschillende subsidieprocessen. 
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7 .2 Logistieke prestaties 

In hoofdstuk 4 en 5 zijn respectievelijk de doorlooptijden voor SVS en SRS geanalyseerd. Een 
vergelijking tussen SVS en SRS is niet eenvoudig te maken om de volgende redenen. Allereerst 
is voor SVS alleen het vaststellingsproces bekeken omdat nog geen gegevens beschikbaar 
waren over de subsidieverleningen in SVS; voor SRS is zowel het verlenings- als 
vaststellingsproces geanalyseerd. Ten tweede zijn voor SVS slechts 30 dossiers bekeken en dit 
waren allemaal dossiers die al definitief vastgesteld waren. Een derde reden is dat de SVS data 
objectief gemeten zijn en de data in SRS mogelijk be'invloed zijn door medewerkers. Een vierde 
argument, dat bij de reden hiervoor aansluit, is dat de doorlooptijden in SVS echt netto zijn en 
dit bij SRS maar de vraag is. Ten vijfde kan gesteld worden dat SVS in tegenstelling tot SRS 
slechts betrekking heeft op twee directies en het maar zeer de vraag is of deze resultaten door 
te trekken zijn naar alle beleidsdirecties. Tenslotte was SVS een pilot project dat gepaard ging 
met de nodige onwennigheid, aanloopproblemen en weerstand van medewerkers. 

Een volledig objectieve vergelijking van de logistieke prestaties van SVS en SRS is dus niet 
mogelijk. In het algemeen, rekening houdend met de hiervoor geplaatste kanttekeningen, kan 
wel gezegd worden dat de doorlooptijden van SRS korter zijn dan die van SVS. De belangrijkste 
twee oorzaken zijn het pilotkarakter van SVS en het werken met digitale dossiers wat voor veel 
medewerkers grote problemen en/of bezwaren oplevert. 

7.3 Financiele prestaties 

In totaal zijn voor de situatie van SVS en SRS 51 dossiers bestudeerd om een oordeel te kunnen 
vellen over de verschillen tussen verleende, verantwoorde en vastgestelde subsidiebedragen. Bij 
de dertig SVS subsidies werd ten opzichte van het verleende bedrag nog € 282.699, 16 
teruggevorderd. In de steekproef van SRS dossiers was het verschil tussen het verleende en 
vastgestelde bed rag zelfs verwaarloosbaar klein. 

Het verschil tussen het door de instelling verantwoorde subsidiebedrag en het uiteindelijk 
vastgestelde bedrag is zelfs verwaarloosbaar klein. Een belangrijke taak van FPB en dan met 
name de subsidiemedewerkers BO is de financiele controle van de aanvragen tot vaststelling die 
door een instelling worden ingediend. Uit de bestudering van deze dossiers blijkt dat de 
uitvoerige controle in geld uitgedrukt weinig oplevert. Weliswaar dient deze controle om 
zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van subsidies en daardoor dus gerechtvaardigd, 
maar ook op dit punt heeft de AR toch het nodige commentaar. Met recht kan dus de vraag 
worden gesteld of de uitvoerige financiele controle van alle subsidieverantwoordingen wel 
bijdraagt aan de kwaliteit van het uiteindelijke product en als alternatief niet door middel van 
risicobeheersing en/of steekproeven zekerheid verkregen kan worden over de rechtmatigheid van 
subsidieverlening. 

Tabel 11 Verschillen verleende, verantwoorde en vastgestelde bedrsgen subsidie VWS 

51 € 19.1 54 .089, 10 € 1 S.882.389,50 € 18.882.308 56 €271 .. 699,60 € (80 ,941 
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8 Herontwerpvoorstellen 

Binnen het subsidieproces zijn vele mogelijkheden voor verbetering. In het voorgaande hoofdstuk 
is een vergelijking gegeven van de verschillende subsidieprocessen met bijbehorende knelpunten. 
Aan de hand van deze analyse zullen in dit hoofdstuk de herontwerpmogelijkheden warden 
gepresenteerd. De herontwerpmogelijkheden kennen grotendeels hun oorsprong in best practices 
uit de wetenschappelijke literatuur (46), (42]. Daarnaast zijn enkele punten toegevoegd op basis 
van de analyse door en inzichten van de onderzoeker. Deze suggesties kunnen in de toekomst 
mogelijk ook toegevoegd warden aan de lijst best practices indien de algemene praktische 
relevantie ervan is aangetoond. De diverse herontwerpsuggesties zijn onderverdeeld in clusters 
aan de hand van de acht elementen van het uitgebreide BPR framework. 

8.1 Best practices: heuristieken voor herontwerp 

In het verleden zijn vele best practices voor herontwerp verzameld en toegepast binnen diverse 
domeinen I 46]. Reijers en Lim am Mansar beschrijven op basis van literatuur en persoonlijke 
ervaring 29 best practices voor herontwerp, die ondersteuning kunnen bieden bij de 
implementatie van een verbeterd procesontwerp. Deze best practices zijn weergegeven in Bijlage 
L "Overzicht best practices: heuristieken voor herontwerp". De auteurs zijn van mening dat het 
gebruik van deze best practices vooral nuttig is als een herontwerp wordt gemaakt op basis van 
het bestaande bedrijfsproces. De best practices warden waar mogelijk toegepast op een eerste 
ruwe schets van het bedrijfsproces . De implementatie van een best practice in het bedrijfsproces 
kan dan zorgen voor een prestatieverbetering van het gehele proces. 

De door Reijers en Limam Mansar beschreven best practices zijn veelal verkregen uit ervaring 
van grate ondernemingen of bij BPR betrokken consultancybedrijven. De best practices zijn 
onderverdeeld in de zeven elementen van het BPR framework. De indeling van de best practices 
wil echter niet in alle gevallen uitsluiten dat een best practice ook niet onder een ander element 
opgenomen zou kunnen warden. 

Reijers en Limam Mansar (46] geven daarnaast nog een kwalitatieve evaluatie van de best 
practices aan de hand van het duivelsvierkant van Brand en Van der Kolk (71. Het 
duivelsvierkant bestaat uit een viertal ontwerpcriteria, namelijk tijd, kwaliteit, kosten en 
flexibiliteit. Reijers en Limam Mansar geven aan dat een herontwerp van een bedrijfsproces in 
het ideale geval de tijd om een order af te handelen afneemt, de uitvoeringskosten vermindert, 
de kwaliteit van de geleverde service verbetert en de flexibiliteit van het bedrijfsproces om op 
variatie te reageren verhoogt. Het model van Brand en Van der Kolk toont echter dat het niet 
mogelijk is om te bereiken dat elk ontwerpcriterium gemaximaliseerd kan warden met een 
herontwerp, maar een trade-off waarbij een positief effect op een criterium mogelijk een 
negatief effect heeft op een ander criterium. Reijers en Limam Mansar merken op dat bewustzijn 
van deze trade-off erg belangrijk is bij het herontwerpen van een bedrijfsproces. 

8.2 BPR framework 

In deze paragraaf zullen de diverse herontwerpvoorstellen warden beschreven aan de hand van 
de acht elementen van het uitgebreide BPR framework. Een overzicht van de 
herontwerpvoorstellen wordt gegeven in Tabel 12. Hierbij betekent de toevoeging "(nieuw)" dat 
het gaat om een door de onderzoeker nieuw voorgestelde best practice. In deze tabel is tevens 
een kwalitatieve evaluatie gegeven van elke suggestie aan de hand van het duivelsvierkant van 
Brand en Van der Kolk [7] . Bij deze evaluatie wordt een positief effect weergegeven door een 
duim omhoog en een negatief effect door een duim omlaag. 
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8.2.1 Strategische doelstellingen 
De oorsprong van het element strategische doelstellingen is om alvorens naar de inrichting, 
prestaties en herontwerpmogelijkheden van een bedrijfsproces te kijken, eerst een oordeel te 
vormen over de strategische doelstellingen van een bedrijfsproces (zie §4.2). Het uiteindelijke 
doel is om de inrichting van het bedrijfsproces in balans te krijgen met de strategische 
doelstellingen ervan. Bij dit element hoort logischerwijs niet direct een heuristiek voor het 
verbeteren van een bedrijfsproces. 

Het merendeel van de herontwerpvoorstellen die besproken zullen worden in de komende 
subparagrafen hebben alleen een positief effect op een efficientere uitvoering van het 
subsidieproces. Enkele suggesties hebben daarnaast ook een positief effect op een betere balans 
tussen de strategische doelstellingen en de inrichting van het subsidieproces. Daze heuristieken 
zijn een controle op basis van risicoprofielen en steekproeven ( §8.2.4), tussentijdse 
projectbezoeken, beperking vormvrijheid van bijlagen, website met informatie (alledrie §8.2.6) 
en digitale controle van subsidieformats (§8.2.7). 

8.2.2 Klanten 
■ Toekenning van documentsoorten aan inkomende post. Uit de pilot SVS is gebleken dat 

veal problemen bestaan bij het toekennen van juiste documentsoorten aan inkomende 
documenten. Dit levert veel frustratie op bij medewerkers die inhoudelijk naar de 
documenten moeten kijken. Zowel binnen FPB als bij de aanvragers bestaan 
mogelijkheden om dit probleem te verhelpen. Allereerst zullen de administratieve 
ondersteuners voldoende getraind moeten worden in het herkennen van 
documentsoorten en het belang van een juiste benaming voor het verdere verloop van 
het proces moeten worden bijgebracht. Daarnaast zal de ontwikkeling van de portal het 
probleem grotendeels oplossen als instellingen zelf bijlagen kunnen bijvoegen bij het van 
toepassing zijnde kopje. Ook instellingen zelf kunnen bij aanvragen op papier bijdragen 
aan een soepele verwerking van inkomende documenten. Door voor het 
aanvraagformulier en elke bijlage standaard tabbladen voor te voegen met daarop het 
subsidienummer (indien bekend), objectnummer, naam van de instelling en de 
documentsoort kan geen verwarring ontstaan bij de administratieve ondersteuners. In dit 
geval zal het ook mogelijk worden voor de administratieve ondersteuners om 
documenten toe te kennen aan dossiers. De toetsers worden in deze situatie niet meer 
belast met het openen van documenten en toekennen aan dossiers. Een juiste benaming 
zorgt ervoor dat het zoeken in de digitale dossiers minder omslachtig wordt voor de 
behandelaars in het proces. [Control relocation, Training] 

• Gebruikersgroep. Bij het verbeteren van het subsidieproces om de administratieve lasten 
te verlichten voor zowel VWS als de begunstigde, wordt door VWS vooral gedacht wat 
goad is voor de begunstigde. Een zogenaamde gebruikersgroep zou juist inzicht kunnen 
geven welke ideeen de externe klant heeft met betrekking tot het onderwerp 
administratieve lastenverlichting. [Involve customers] 

• Stilzetten klok bij externe wachttijd. Op het moment dat informatie ontbreekt en 
aanvullende informatie opgevraagd moet worden is het van belang dat de tijd die VWS 
voor het afhandelen van een aanvraag heeft, wordt stilgezet. In de praktijk blijkt dit niet 
altijd consequent gevolgd te worden waardoor de netto doorlooptijd (doorlooptijd minus 
externe wachttijd) van het subsidieproces een onzuiver beeld geeft. Medewerkers zullen 
in de WfM situatie het proces nauwkeurig moeten volgen zodat indien nodig de klok 
automatisch stil wordt gezet. Hiermee wordt bereikt dat geen netto doorlooptijd wordt 
verloren doordat op externe informatie moet worden gewacht. [Customer responsibility] 
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8.2.3 Producten 
• Geen. 

8.2.4 Bedrijfsproces 
• Dagelijks scannen inkomende documenten. In de pilot werden de scanwerkzaamheden 

onregelmatig uitgevoerd. De administratieve ondersteuner die verantwoordelijk was voor 
het scannen was slechts vier uur per week beschikbaar voor de werkzaamheden van de 
pilot. Om aanvragen zo snel mogelijk het proces in te laten gaan is het belangrijk dat 
scanwerkzaamheden elke dag plaats vinden. Misschien is het voor de administratieve 
ondersteuner efficienter om een aantal aanvragen te verzamelen voor hij zijn 
werkzaamheden begint, maar voor de doorlooptijd heeft dit zeer negatieve 
consequenties. Oak leidt dit tot communicatieproblemen omdat instellingen tussentijds 
warden aangemaand terwijl de stukken wel binnen zijn gekomen. Daarnaast heeft het 
regelmatig scannen van aanvragen oak als voordeel dat minder of geen leegloop ontstaat 
en wachtrijen voorkomen warden bij opvolgende medewerkers met een hogere 
functiecategorie. Met deze maatregel wordt dus oak gezorgd dat een meer continue 
stroom van werkaanbod wordt bereikt. [Order-based work] 

Tabel 12 Overzicht herontwerpvoorstellen en kwalitatieve evaluatie 

BPR 

framework 

element 

Klanten 

Producten 

Best practice 

Control relocation 

Contact reduction 

Integration 

Involve customers 

(nieuw) 

Customer 

responsibility (nieuw) 

Bedrijfsproces Order types 

Task elimination 

Order-based work 

Triage 

Task composition 

Resequencing 

Knock-out 

Parallelism 

Exception 

? # Omschrijving 

✓ 2 Toekenning van documentsoorten aan inkomende 

post 

Website met informatie en aanvraagportal 

✓ Website met informatie en aanvraagportal 

✓ Gebruikersgroep 

✓ Stilzetten klok bij externe wachttijd 

✓ 2 Risicoprofielen en steekproeven 

Onderscheid naar type cases 

✓ 2 Aanpassen en collationeren brief 

Goede en duidelijke werkinstructies voorcontrole 

✓ 2 Dagelijks scannen inkomende documenten 

Dagelijks verzenden SVC/SVI 

✓ Aanpassen en collationeren brief 

✓ Parallelle modellering SVC 

Prevent loops (nieuw) ✓ Minder snel werk terugzetten 

Organisatie Order assignment 

Flexible assignment 

Centralisation 

Split responsibilities ✓ 3 Goede en duidelijke werkinstructies voorcontrole 
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lnformatie 

Technologie 

Externe 

omgeving 

Customer teams 

Numerical 

involvement 

Case manager 

Extra resources 

Specialist-generalist 

Empower 

Control addition 

Training (nieuw) 

Priority (nieuw) 

Process monitoring 

and management 

(nieuw) 

Buffering 

Specification input 

(nieuw) 

Clear information 

supply (nieuw) 

Task automation 

Integral technology 

Trusted party 

Outsourcing 

Interfacing 

Control addition 

(nieuw) 

Afbakening werkzaamheden 

Scheiding beleid en uitvoering 

✓ 2 Samenvoegen toetsing FD en BO 

Scheiding beleid en uitvoering 

Samenvoegen toetsing FD en BO 

Onderscheid naar type cases 

• •• ~. -~ • ~ -

·• • ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Tussentijdse projectbezoeken • ~ 
Toekenning van documentsoorten aan inkomende • fjiJ ~ 
post 

✓ 2 Prioriteit inhoudelijke beoordeling 

Prioriteit paraferen door afdelingshoofd 

✓ 1 lntegrale aansturing en procesbewaking 

✓ Beperking vormvrijheid van bijlagen 

✓ Website met informatie en aanvraagportal 

✓ 2 lnvoeren digitale handtekening 

Digitale controle subsidieformats 

✓ Systeemtest AD direct na afronding proces 

• a. • • 

<f.i• • (f ••'if . ~ 

• Dagelijks verzenden SVC/SVI en parallelle modellering SVC. Het verzenden van een SVC 
of SVI gebeurt momenteel niet altijd dagelijks wat een negatief effect heeft op de 
doorlooptijd. Het betreft hier slechts een kleine administratieve handeling en het is 
onnodig om hier kostbare tijd mee te verliezen. Een SVC of SVI zou daarom dagelijks 
verzonden moeten word en. Het verzenden van een SVC zou ook parallel aan het proces 
gemodelleerd kunnen worden aangezien het hier alleen om een ontvangstbevestiging 
gaat dat alle stukken in goede orde zijn ontvangen en bij eerste controle compleet lijken 
te zijn. De activiteit versturen ontvangstbevestiging heeft geen inhoudelijke gevolgen 
voor de verdere behandeling. (Order-based work, Parallelism] 

• Aanpassen en collationeren brief. Het aanpassen van de brief was in het verleden een 
omvangrijke klus door het verwerken van opmerkingen, wijzigingen et cetera. In de 
nieuwe situatie past iedere medewerker tekst aan in het digitale document. Het 
aanpassen van de brief is hierdoor vooral een taak geworden van aanpassen van 
lettertype en verwijderen van witregels in plaats van het verwerken van alle wijzigingen 
en opmerkingen. Een stap als het aanpassen van een brief zou daarom samengevoegd 
kunnen warden met het collationeren van de brief. Deze stap zou dan uitgevoerd moeten 
warden door de subsidiemedewerkers van de BO bij de vaststelling en de 
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beleidsmedewerkers bij de verlening omdat zij de contactpersoon en oorspronkelijke 
opsteller zijn van de brief [Task elimination, Task composition]. 

• Risicoprofielen en steekproeven. De nieuwe subsidieregeling van VWS treedt op 1 juli 
2006 in werking. Bij kleine projectsubsidies en instellingssubsidies wordt de subsidie 
vastgesteld op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten (zie § 1.2.4). Ondanks 
deze wijziging blijft het nog steeds wel van belang dat de rechtmatigheid van een 
subsidie wordt gecontroleerd. Voor de genoemde subsidies zal bij de vaststelling dan ook 
minstens op basis van risicoprofielen of met behulp van steekproeven een aantal 
verantwoordingen gecontroleerd moeten worden . 

De overige subsidies moeten ook in de nieuwe subsidieregeling vastgesteld worden op 
basis van de declaratie. In de praktijk blijkt dat het bedrag waarop een subsidie wordt 
vastgesteld nauwelijks afwijkt van het bedrag waarop een instelling vastgesteld wil 
worden. Het vaststellingsproces is echter een intensieve klus en dus zou het ook bij deze 
subsidies mogelijk moeten zijn om controles uit te voeren aan de hand van risicoprofielen 
en steekproeven. [Order types] 

• Onderscheid naar type cases. Aanvullend op het vorige herontwerpvoorstel bestaat ook 
de mogelijkheid om verschillende type cases te onderscheiden en deze een andere 
routing binnen het proces te laten volgen. Hiermee zouden bijvoorbeeld subsidies met 
een laag bedrag direct ondertekend kunnen worden door een behandelend medewerker 
in plaats van een afdelingshoofd/directeur of kan een zeer eenvoudige case bij de 
vaststelling volledig afgehandeld worden door FPB. [Order types, Empower] 

• Minder snel werk terugzetten. Medewerkers zouden minder geneigd moeten zijn om bij 
kleine foutjes het dossier terug te zetten naar de vorige medewerker, maar zelf zaken te 
corrigeren. Hiermee wordt voorkomen dat kostbare wachttijd ontstaat wat weer een 
negatieve invloed heeft op de doorlooptijd. [Prevent loops] 

8.2.5 Organisatie 
• Goede en duidelijke werkinstructies voorcontrole. De voorcontrole die opgenomen is in 

het subsidieproces is oorspronkelijk bedoeld als volledigheidstoets. De controle is gericht 
om te beoordelen of alle vereiste documenten oak daadwerkelijk zijn bijgevoegd en 
globaal inhoudelijk juist zijn. In de praktijk blijkt dat toetsers een uitgebreidere controle 
uitvoeren dan alleen de technische toets; toetsers kijken ook vaak echt inhoudelijk naar 
de documenten. Bij de voorcontrole moet een duidelijke werkinstructie komen om te 
voorkomen dat de controle te uitgebreid is of dat controles dub be I worden uitgevoerd. 
Met de invoering van de portal zou deze technische toets zelfs helemaal kunnen 
vervallen. lndien instellingen gebruik maken van de mogelijkheid om aanvragen per post 
in te sturen, kunnen zij aanvraagformulieren en bijlagen zelf al benoemen aan de hand 
van standaard documentsoorten. Deze toets zou dan bij de administratieve 
ondersteuners gelegd kunnen worden. [Split responsibilities, Task elimination] 

• Afbakening werkzaamheden. Bij diverse processtappen vinden gelijksoortige 
werkzaamheden plaats. Meest in het oog springend is de financiele beoordeling die bij de 
vaststelling officieel door de BO wordt gedaan en binnen de beleidsdirectie. In veel 
gevallen wordt door de toetser de aanvraag al gedeeltelijk financieel beoordeeld, 
vervolgens vindt de echte beoordeling plaats in de BO en controle door de interne 
controleur. Een financieel adviseur van de beleidsdirectie kijkt nog naar de financiele 
verantwoording en als de beleidsmedewerker financieel onderlegd is bestaat de kans dat 
ook deze medewerker de aanvraag financieel beoordeelt. Doordat op diverse plaatsen 
financieel naar de aanvraag wordt gekeken bestaat het gevaar dat er overlap bestaat 
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tussen de verschillende controles. Het is dus zaak dat tussen de diverse functies 
duidelijke afspraken gemaakt warden met betrekking tot de werkzaamheden. [Split 
responsibilities] 

• Samenvoegen toetsing FO en BO. De toetsing van aanvragen is momenteel 
ondergebracht binnen de FO. Er zijn situaties waarin de toetsing te grondig wordt 
aangepakt en meer wordt gedaan dan noodzakelijk is. Een gevolg is dat werk vaak in de 
BO weer wordt overgedaan door een subsidiemedewerker. Tevens ontstaat een soort 
van wij-zij cultuur omdat de rollen toetser en subsidiemedewerker BO in andere 
afdelingen zijn ondergebracht. In het belang van het proces zou het verstandig zijn om 
de toetsing op te nemen binnen de BO. Dit gedeelte van het proces kan dan meer als 
team optreden. Bijkomend voordeel is dat dit proces dan ook aansturing krijgt door een 
teamcoordinator. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid om, zoals hierboven reeds 
aangegeven, de toetsing (technische toets) onder te brengen bij de portal en bij de 
administratieve ondersteuner. De vrijkomende capaciteit kan dan ingezet warden in de 
BO. [Numerical involvement, Specialist-generalist] 

• Scheiding beleid en uitvoering. In de omgeving van VWS wordt op een veel zakelijkere 
manier omgegaan met subsidies. Binnen deze organisaties is een duidelijke scheiding 
tussen beleid en uitvoering. Ook bij VWS zou een scheiding tussen beleid en uitvoering 
tot een zakelijkere opstelling leiden. Beleid zet de kaders uit, stelt de subsidieregelingen 
met bijbehorende criteria en voorwaarden op en FPB voert deze regelingen uit en legt 
verantwoording af. Een randvoorwaarde hierbij is dat FPB beschikt over een groep 
medewerkers die in staat is om aanvragen inhoudelijk te beoordelen. Het zou zelfs 
mogelijk moeten zijn om de financiele en inhoudelijke controle onder te brengen bij een 
subsidiemedewerker. Deze subsidiemedewerker zou ook door het jaar heen 
projectbezoeken af kunnen leggen om de inhoudelijke uitvoering van de subsidie te 
monitoren en tevens een voorcontrole uit te voeren van de bijgehouden administratie. 
Voordelen zijn dat een objectievere en zakelijkere manier van werken ontstaat, beter 
gestuurd kan warden op doorlooptijden, kwaliteit uniformer is, kennis gebundeld is 
binnen een directie en beleidsdirecties zich kunnen concentreren op hun hoofdtaken. De 
accountmanagers vormen de spil tussen beleidsdirectie en FPB; zij rapporteren aan de 
beleidsdirecties over het uitgevoerde werk en adviseren de beleidsdirecties over nieuwe 
regelingen/effecten van regelingen. [Numerical involvement, Split responsibilities] 

• Prioriteit inhoudelijke beoordeling. Beleidsmedewerkers hebben een druk takenpakket 
waarvan het subsidieproces slechts een zeer klein gedeelte uitmaakt. Bovendien heeft de 
inhoudelijke beoordeling van een subsidie minder prioriteit dan bijvoorbeeld het 
beantwoorden van Kamervragen. Evident is dat een lage beschikbaarheid voor het 
subsidieproces en een niet al te hoge prioriteit negatieve gevolgen heeft voor de 
doorlooptijd van het subsidieproces. Beleidsmedewerkers zouden meer prioriteit moeten 
stellen aan het inhoudelijk toetsen van subsidieaanvragen en zich in ieder geval moeten 
houden aan de gestelde normtijden. Hier ligt ook een belangrijke taak voor het 
verantwoordelijke management van de beleidsdirecties. [Priority] 

• Prioriteit paraferen door efdelingshoofd. Bij het paraferen door een afdelingshoofd 
ontstaat dezelfde bottleneck als bij de inhoudelijke beoordeling door een 
beleidsmedewerker. Daarnaast is het paraferen van een beschikking ook nog eens een 
administratieve afhandeling aangezien afdelingshoofden veelal niet meer inhoudelijk naar 
het dossier kijken. Een afdelingshoofd van een beleidsdirectie zou dus ook meer prioriteit 
moeten stellen aan het ondertekenen van een conceptbrief. [Priority] 
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• lntegrale aansturing en procesbewaking. Binnen het subsidieproces van FPB is een 
drietal teamcoordinatoren werkzaam die elk een deel van de voortgang bewaken. Voor 
de administratieve ondersteuners, de toetsers en de BO medewerkers is een 
afzonderlijke teamcoordinator die de voortgang bewaakt van een fase binnen het proces. 
Binnen de beleidsdirecties vindt nog een aparte aansturing plaats waarbij vooral de 
financieel adviseurs de voortgang van het subsidieproces bewaken. Bij het 
subsidieproces ontbreekt in de praktijk een integrale aansturing, die gericht is op 
bewaking van de doorlooptijden. Voor het subsidieproces is wel een procesmanager 
benoemd, die zeer goede intenties en ideeen heeft voor verbeteringen, maar door drukke 
werkzaamheden nauwelijks invulling kan geven aan deze taken. 
Voor het subsidieproces zijn behandeltermijnen afgesproken voor het afhandelen van een 
specifiek cluster processtappen. In principe zou deze termijn altijd behaald moeten 
warden, maar de kans bestaat altijd dat enkele processtappen meer tijd in beslag nemen 
dan de norm. Om de totale normdoorlooptijd toch te behalen zullen andere 
processtappen sneller doorlopen moeten warden dan de normtijd. In de pilot SVS werd 
deze taak opgenomen door de beheerders. Ondanks dat dit niet behoort tot het 
takenpakket van een beheerder, was deze integrale aandacht wel zeer waardevol voor 
bewaking van de termijnen. Binnen het subsidieproces blijkt dat nauwelijks sprake is van 
een dergelijke integrale aansturing door een verantwoordelijk medewerker. Om meer 
zicht te houden op en te kunnen anticiperen op het behalen van de wettelijke 
normdoorlooptijden is het aan te bevelen binnen FPB een medewerker verantwoordelijk 
te maken voor de integrale aansturing van het subsidieproces. [Process monitoring and 
management] 

8.2.6 lnformatie 
• Tussentijdse projectbezoeken. In het kader van tranparantie zou het goed zijn om 

verslagen van projectbezoeken op te nemen in de subsidiedossiers. Daarnaast zou tijdens 
dit projectbezoek een beoordeling van de administratie moeten warden gegeven om te 
beoordelen of deze voldoet aan de eisen en eventueel project en administratie bij te 
sturen. Op deze wijze kan nog pro-actief bijgestuurd warden op de besteding van de 
subsidiegelden. [Control addition] 

• Beperking vormvrijheid van bijlagen. Op dit moment hebben instellingen nog volledige 
vrijheid over de omvang en indeling van bijlagen bij de aanvraag. De eis die wordt 
gesteld aan instellingen is het aantonen van de noodzaak voor subsidie en een helder 
verband tussen activiteiten en kosten. Voor de beoordeling van aanvragen en in het 
kader van administratieve lastenverlichting voor zowel de overheid als instelling zou het 
verstandig zijn om richtlijnen voor de vorm en omvang van aangeleverde documenten 
vast te stellen. Deze informatie zou vervolgens ook op de website van VWS geplaatst 
moeten warden om instellingen een helder beeld te geven wat van hen verwacht wordt. 
[Specification input] 

• Website met informatie en aanvraagportal. De informatievoorziening over subsidies van 
VWS scoort in vergelijking met andere instellingen van de rijksoverheid die zich bezig 
houden met subsidies erg slecht. Momenteel is weinig informatie te vinden over 
aanvraagprocedures, regelingen, richtlijnen voor opstellen activiteitenplannen en 
begrotingen, veelgestelde vragen, formulieren et cetera. Daarnaast is informatie die te 
vinden is ook erg versnipperd; voor de BOS-regaling is namelijk wel een uitgebreide, 
informatieve website opgezet. VWS zou daarom een eenduidige website in moeten 
richten met alle relevante informatie op een rijtje. Deze website verhoogt daarnaast ook 
de transparantie van het gehele subsidieproces voor belanghebbenden. [Clear 
information supply, Control relocation, Contact reduction] 
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8.2.7 Technologie 
• lnvoeren digitale handtekening. In de pilot SVS moet voordat een beschikking verzonden 

kan warden, de brief eerst uitgeprint warden, dan ondertekend, vervolgens intern 
verzonden en tot slot eerst nog ingescand warden. Door de brief te ondertekenen met 
een digitale handtekening kan een aantal stappen geautomatiseerd en sneller verlopen en 
neemt de kans op fouten door overdrachtsmomenten en het handmatig toevoegen van 
een document aan een dossier af. [Task automation] 

• Digitale controle subsidieformats. Bij subsidies is het van groat belang dat een duidelijke 
relatie is te leggen tussen de verleningsaanvraag en de verantwoording. Bij een financiele 
verantwoording zouden dezelfde kostenposten opgevoerd moeten warden als bij de 
begroting. Met de invoering van het standaard aanvraagformulier op de internetportal of 
door middel van OCR-scannen bij een papieren aanvraag kan relevante data direct 
warden opgeslagen in een database. Aan de hand van de opgeslagen informatie is 
eenvoudig te controleren op welke punten en in welke mate de verantwoording afwijkt 
van de begroting. [Task automation] 

8.2.8 Externe omgeving 
• Systeemtest AD direct na afronding proces. De systeemtesten van de AD ter controle 

van het subsidiebeheer binnen VWS vinden nu slechts eenmaal per kwartaal plaats. 
Terugkoppeling van de resultaten van de systeemtest vindt pas geruime tijd na afronding 
van een proces plaats en het leereffect bij een onvolkomenheid is daardoor laag. Indian 
de AD de systeemtest direct uitvoert na afronding van een case kunnen FPB en de 
betrokken medewerkers de feedback gebruiken om in een vroeg stadium verbeteringen 
in de uitvoering van het subsidieproces door te voeren. [Control addition] 
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9 Analyse monitoring 

Binnen VWS zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven (invoering WfM, digitale dossiers, 
nieuwe subsidieregelgeving, herontwerp van de processen en een nieuwe sanctiebeleid) 
opgestart die de belangrijkste problemen met betrekking tot het subsidiebeheer, namelijk 
overschrijding van doorlooptijden en kwaliteit van de dossiervorming, kunnen oplossen. De 
initiatieven zijn onder andere de invoering van WfM, digitale dossiers, nieuwe 
subsidieregelgeving, herontwerp van de processen en een nieuw sanctiebeleid. Al deze zaken 
kunnen een bijdrage leveren aan verbetering van het subsidiebeheer binnen VWS. 

De hiervoor genoemde oplossingen zijn voornamelijk gericht op eenmalige verbeteracties, die ad 
hoc tot stand zijn gekomen als gevolg van kritiek van toezichthouders en onvoldoende vanuit de 
eigen monitoring. Om het subsidieproces ook op een continue basis te kunnen verbeteren, is het 
belangrijk dat een goede monitoring van het subsidieproces plaatsvindt. Deze monitoring levert 
informatie op over de prestaties op het gebied van tijdigheid en kwaliteit van het proces zodat 
het proces verder verbeterd kan warden. 

In dit hoofdstuk zal daarom aan de hand van literatuurbronnen een beschouwing warden 
gegeven van de rol die monitoring in het huidige subsidieproces inneemt. Allereerst wordt 
ingegaan op de verschillende stadia van BPM volwassenheid in het algemeen en specifiek het 
stadium van prestatiemeting binnen VWS. Vervolgens wordt ingegaan op de in brede kring 
bekende en toegepaste PDCA-cyclus en specifiek de fases die VWS doorloopt in de 
besturingsmodel van het subsidieproces. 

9.1 BPM volwassenheid - prestatiemeting 

De populariteit van en het belang dat organisaties hechten aan BPM heeft volgens Rosemann en 
De Bruin geleid tot de vraag hoever organisaties zijn gevorderd in hun BPM ontwikkeling [49). 
De auteurs beschrijven een multidimensionaal model waarmee de volwassenheid van BPM 
binnen een organisatie bepaald kan warden. Daarnaast biedt het model een handvat om het 
gewenste volwassenheidsniveau te bepalen en biedt het ondersteuning bij het opstellen van een 
roadmap naar deze gewenste situatie. 

In de oorspronkelijke opzet van het model onderscheiden de auteurs op basis van 
literatuuronderzoek vijf factoren als fundamentele en onderscheidende karakteristieken voor 
BPM. Deze factoren zijn IT/IS, cultuur, verantwoordelijkheid, methoden en prestatie. De stadia 
van volwassenheid in het model warden gedefinieerd als: 

1. Initial state - starttoestand; 
2. Repeatable - herhaalbaar; 
3. Defined - uitvoerig gedefinieerd; 
4. Managed - beheerst; 
5. Optimised - geoptimaliseerd. 

Harmon [13) geeft een meer gedetailleerde omschrijving van de verschillende 
volwassenheidsstadia van BPM. Deze niveaus van volwassenheid zijn weergegeven in Figuur 8. 
Een beperking is wel dat de auteur alle factoren samenvoegt terwijl een organisatie zich voor elk 
van de verschillende factoren in een ander stadium van volwassenheid kan bevinden. Dit 
onderscheid wordt wel expliciet aangebracht door Rosemann en De Bruin [49) en wordt ook 
binnen dit onderzoek gehanteerd. 

Binnen het subsidieproces is bijvoorbeeld het niveau van IT/IS relatief hoog, op het gebied van 
cultuur is de organisatie druk bezig de volwassenheid naar een hoger niveau te tillen en zijn 
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processen reeds uitvoerig beschreven met behulp van Protas (methoden). De focus in dit 
hoofdstuk ligt echter op het onderwerp monitoring en daarom zal alleen de factor prestaties in 
beschouwing warden genomen. 

Organizations with an mature mastery or their processes. 

Organizaboos at this level routilely expect managers and emp~ lo wa1< loge1h<r to 
impro,e prncesses. They undersllrl<f their processes well enough that they can conduct 

systematic experiments to determine ~ cha,ges will be useful or not. 

Only a,,,., organizaions have ai crgaiizalm-wide ⇒ 
underslanding of how processes retate and have 

their capaae strategies and goals ajjgned, via the 
m.riagement hiera-chy, to speclk prncess activities. 

Most orga,izalions ""' between lew!ls 2 and 3. They ⇒ 
have p,ocesses documented and sfaldardized, but, 

in nwiy cases, manager's goals a-e ~ loosely 
linked to process goals. 

The process is ad hoc. Few 
aclMties ..,, explicitly 
defined, and success 

depends m inmidual effat 
a,d hernics. 

Figuur 8 Vijf niveaus BPM volwassenheid 

5. Optimizing 

Binnen FPB is wel managementinformatie beschikbaar, maar deze is vooral gericht op de 
kwaliteit van de input en doorlooptijden van de processen. lnformatie over bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de uitvoering van de processen en tevredenheid van klanten en toezichthouders 
ontbreekt. FEZ heeft deze tekortkoming ook geconstateerd en geeft hierop haar visie in de 
Monitor bedrijfsvoering van oktober 2005 (29). FEZ is van mening dat door alleen de 
doorlooptijd van een subsidie te gebruiken als indicator er, hoewel het een indicatie geeft voor 
de organisatie van het subsidieproces, slechts een beperkt beeld van de stand van zaken 
ontstaat. 

Voor prestaties met betrekking tot de kwaliteit van de processen is FPB afhankelijk van de 
rapportages van de AD en FEZ. Binnen FPB zelf is geen inzicht in de prestaties van het proces. 
Uiteraard hebben diverse medewerkers en leidinggevenden wel een beeld van de prestaties, 
maar deze informatie is vaak alleen beschikbaar 'in de hoofden' van de medewerkers. Een 
interne kwaliteitstoets, die expliciet is gemaakt, ontbreekt binnen FPB. 

In het uitrolproject van SVS is een deelproject managementrapportages opgenomen. Hoewel 
reeds een belangrijke vordering is gemaakt door variabelen in de rapportages eenduidig te 
definieren, geeft de beschikbare managementinformatie nog geen volledig beeld van de 
prestaties van het subsidieproces. Om een beter beeld te krijgen van de prestaties van het 
subsidieproces en zo te bepalen waar aspecten veranderd moeten warden is het noodzakelijk 
een uitgebreidere set van prestatiefactoren te bepalen. 

Concluderend kan gesteld warden dat het subsidieproces zich op het gebied van prestatiemeting 
bevindt tussen het tweede en derde niveau . Er is momenteel al een voorzichtige start gemaakt 
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met het bepalen van enkele prestatiecriteria, maar met deze criteria is duidelijk nog geen sprake 
van een uitgebreid en volledig beeld van de prestaties van het subsidieproces. In hoofdstuk 10 
zal daarom een ontwerp gepresenteerd worden waarmee meer aspecten van het subsidieproces, 
en dan met name de kwaliteit van de uitvoering, gemonitord kunnen worden. 

9.2 PDCA-cyclus - besturingsmodel 

Vanuit het vakgebied kwaliteitsmanagement is de PDCA-cyclus [52] - een methode om de 
kwaliteit continu te verbeteren - ontwikkeld. PDCA staat voor plan, do, check en act en zijn de 
stappen die elke kwaliteitsverbeteringcyclus doorlopen moeten worden. In de planfase wordt 
een plan voorbereid om een proces te verbeteren dat vervolgens wordt uitgevoerd in de do-fase. 
In de checkfase wordt geevalueerd of de beoogde resultaten behaald zijn en de verbetering 
wordt zonodig verankerd of bijgestuurd in de act-fase. Het onderwerp van dit rapport, 8PM, 
heeft een zeer heldere relatie met de PDCA-cyclus. Ook 8PM is gericht op het ontwerpen en 
uitvoeren van processen in een continue verbetercyclus (zie hoofdstuk 2). 

In de vorige paragraaf is aan de orde gekomen dat onvoldoende inzicht bestaat in de prestaties 
van het subsidieproces doordat geen volledige set van prestatiecriteria wordt gemeten. Naast 
deze constatering blijkt ook dat de wijze waarop prestaties geanalyseerd en verbeterd worden 
nog sterk voor verbetering vatbaar is. Verbetering van het subsidieproces vindt nog op weinig 
gestructureerde wijze - door middel van grondige analyse en een compleet en periodiek inzicht 
in de prestaties van het subsidieproces - plaats. Er vindt wel overleg plaats tussen de afdelingen 
om verbeteringen door te voeren, maar besluitvorming vindt vooral plaats op basis van 
incidenten en/of individuele dossiers. 

In termen van de PDCA-cyclus wordt eigenlijk de check- en actfase niet of in ieder geval niet 
structureel doorlopen. Het besturingsmodel voor procesbewaking en aansturing is daarmee niet 
helder ingebed binnen de organisatie. Hoewel procesgericht wordt gewerkt, vindt de aansturing 
nog vooral productgericht plaats en is weinig aandacht voor een integrale monitoring, aansturing 
en verbetering van het subsidieproces. Aan de hand van de vijf niveaus van het 8PM maturity 
model uit de vorige paragraaf kan de volwassenheid van het besturingsmodel vergeleken worden 
met het eerste stadium. Het proces van het besturingsmodel vindt nog vooral ad hoc plaats. 

Een procesmanager zou de taak om meer aandacht en structuur aan continue monitoring en 
verbetering van het subsidieproces te geven, goed op zich kunnen nemen. Binnen FPB is de taak 
van procesmanager toebedeeld aan een teamcoordinator binnen de FO, die de werkzaamheden 
naast het reguliere takenpakket uitvoert. In de praktijk blijkt dat deze functie vooral gericht is op 
deelname aan departementsbrede werkgroepen gericht op het verbeteren van het 
subsidieproces. De integrale aansturing van het subsidieproces binnen FPB krijgt door drukke 
werkzaamheden onvoldoende aandacht. Daarnaast is de procesmanager door zijn functie als 
teamcoordinator ook teveel betrokken bij de operationele afdelingen. In hoofdstuk 10 zal daarom 
ook een opzet worden gegeven voor het besturingsmodel van het subsidieproces. 
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10 Monitoring: prestatiemeting en besturingsmodel 

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat op het gebied van monitoring nog het 
nodige te verbeteren is binnen het subsidieproces. In dit hoofdstuk zal dan ook nadere invulling 
warden gegeven aan het onderwerp prestatiemeting en het besturingsmodel van het 
subsidieproces. Daarnaast zal als afsluiting van dit rapport invulling warden gegeven aan alle 
behandelde onderwerpen in dit afstudeerproject binnen de PDCA-cyclus voor continue 
verbetering. Ook zal nog kart warden stilgestaan bij de toekomst van monitoring binnen het 
subsidieproces. 

10.1 Prestatiemeting 

In deze paragraaf zal een opzet gemaakt warden voor een prestatiemeetsysteem dat invulling 
kan geven aan een uitgebreidere set van prestatie-indicatoren op basis waarvan de monitoring 
en eventuele bijsturing van het subsidieproces plaats kan vinden. Gelet op de beschikbare tijd en 
de volwassenheid van het procesdenken binnen VWS is een volledig implementeerbaar systeem 
niet haalbaar. De focus zal daarom liggen op een eerste opzet van een prestatiemeetsysteem en 
uitwerking van enkele belangrijke monitoringfactoren die implementeerbaar zijn op korte termijn. 
Met het te ontwikkelen systeem bezit FPB een instrument om een gedetailleerder beeld van de 
knelpunten binnen het subsidieproces te verkrijgen en het proces op continue basis te 
verbeteren. 

10.1.1 Model prestatiemeetsysteem 
Bekende prestatiemeetsystemen als de Balanced Scorecard (BSC) en het INK-managementmodel 
zijn bedoeld als strategisch instrument voor de monitoring en bijsturing van het proces [181,(521 
en hebben beslist niet als doel om de prestaties van individuele medewerkers te beoordelen en 
op basis daarvan af te rekenen. Het doel is om op basis van de verzamelde informatie binnen 
alle niveaus van de organisatie de dialoog te starten hoe de prestaties van het proces verbeterd 
kunnen worden. Alie medewerkers warden zo maximaal betrokken bij het verbeterproces met 
als gezamenlijk doel de klanten en toezichthouders van FPB optimaal te bedienen. 

Vanuit de wetenschappelijke hoek zijn diverse prestatiemeetsystemen ontwikkeld aan de hand 
waarvan een systeem ontwikkeld kan warden. Een beschrijving en evaluatie van enkele 
systemen (BSC, INK-managementmodel, Performance Prism en Process Performance 
Measurement System) is gegeven in Bijlage M "Overzicht en evaluatie prestatiemeetsystemen". 

Opvallend aan de vier behandelde 
prestatiemeetsystemen is dat in essentie de 
verschillen erg klein zijn. Veel systemen zijn opgezet 
naar aanleiding van kritiek op de BSC omdat deze 
opgezet wordt vanuit de strategie van een 
onderneming en niet vanuit de stakeholders. Bij het 
vaststellen van een strategie wordt echter ook het 
belang van stakeholders meegenomen. Daarnaast 
bestaat kritiek dat de vier perspectieven van de BSC 
te dwingend zijn, maar ook dit argument houdt geen 
stand aangezien er voldoende mogelijkheden zijn om 
het systeem aan te passen aan specifieke wensen en 
eisen van organisaties. Een derde argument dat 
doorslaggevend is met betrekking tot de keuze voor de 
BSC is zeer pragmatisch van aard. De BSC is het 
meest toegepaste instrument en heeft in de praktische 
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Figuur 9 Prestatiemeetsysteem subsidieproces 

53 



t1_· ____ s_P_M_=_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_r_st_e_ue_n_e_n_m_o_n_it_o_ri-ng-vo_o_r_h_et_s_u_b_si_d_ie-pr_o_ce_s_b_i_nn_e_n_v_w_s __ T u / e 

wereld oak de meeste bekendheid. Hier wordt dus gekozen om als basis gebruik te maken van 
de BSC en dit model aan te passen aan de specifieke behoeftes voor de monitoring van het 
subsidieproces. 

Het gekozen systeem bestaat uit de perspectieven Medewerkers & IT systemen, Bedrijfsproces, 
lnterne klanten, Externe klanten en Toezichthouders. Het model is weergegeven in Figuur 9. 
Tussen de verschillende perspectieven bestaat een duidelijke relatie: goed ontwikkelde 
medewerkers en IT systemen maken een hoogwaardige uitvoering van het bedrijfsproces 
mogelijk zodat de interne klanten, externe klanten en toezichthouders tevreden zijn en aan de 
missie van het bedrijfsproces wordt voldaan. 

10.1.2 Aanpak 
Het gekozen raamwerk in voorgaande paragraaf is een startpunt aan de hand waarvan het 
prestatiemeetsysteem nader ingevuld kan warden tot het niveau van meetbare prestatie
indicatoren. Volgens Dorr [10) blijft de methode van de Balanced Scorecard echter onduidelijk in 
de wijze waarop vanuit de visie en strategie relevante en be"invloedbare prestatie-indicatoren 
opgesteld kunnen warden. Policy deployment - "het ontvouwen van beleid en doelstellingen van 
de top naar alle uithoeken van de organisatie" [ 1 OJ - biedt wel een duidelijke en concrete 
methode. 

De ontwikkeling voor invulling van het prestatiemeetsysteem begint topdown bij het 
management. Allereerst wordt de visie en missie van de organisatie ontwikkeld en vastgelegd. 
Vervolgens warden op basis van de missie de kritieke succesfactoren benoemd. Aansluitend 
vindt een bottom-up benadering plaats waarbij medewerkers prestatie-indicatoren ontwikkelen 
die aansluiten bij de kritieke succesfactoren. In de vierde en laatste stap is het zaak om te 
beoordelen of een heldere relatie bestaat tussen de kritieke succesfactoren en prestatie
indicatoren. 

De voorgaande methode zal in dit hoofdstuk oak deels gevolgd warden. Voor FPB is ten 
behoeve van het O&F rapport voor de reorganisatie 2006 de missie opnieuw bepaald. Deze 
missie is doorvertaald naar de op te richten afdeling Subsidies. Vervolgens zijn door de 
onderzoeker in een workshop (zie verder § 10.1 .4) met het afdelingshoofd en teamcoordinatoren 
die betrokken zijn bij het subsidieproces en op basis van gesprekken met vertegenwoordigers 
van de AD en FEZ, eigen ervaringen en kennis en gegevens uit de literatuur kritieke 
succesfactoren benoemd voor het subsidieproces. 

10.1.3 Missie en doelstellingen 
Voor het besturen van een proces is het noodzakelijk om een duidelijke en heldere m1ss1e, 
doelstellingen en strategie te ontwikkelen van een proces. In deze paragraaf warden de missie, 
doelstellingen en strategie besproken van FPB en de op te richten afdeling Subsidies. 

FPB 
Bij de reorganisatie van FPB die ingezet is in april 2006 zijn opnieuw de missie, doelstellingen en 
strategie van FPB en de verschillende afdelingen bepaald [311. Het mission-statement van FPB is 
onveranderd en luidt: FPB is de partner in uitvoering. De missie van FPB is opgenomen in Bijlage 
N "Missie FPB". 

Het hoofddoel van de dienst is het "zorgdragen voor een efficiente en effectieve advisering en 
uitvoering van taken op het gebied van personeel, subsidies, inkoop en financien." Bij dit 
hoofddoel zijn oak nag de volgende doelen geformuleerd: 

• FPB wordt door klanten en opdrachtgevers ervaren als een deskundige en betrouwbare 
partner; 

• FPB levert tijdig kwalitatief goede adviezen, producten en diensten; 
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• FPB is wendbaar en omgevingsbewust en in staat en bereid mee te bewegen met 
relevante ontwikkelingen en veranderingen; 

• Bij FPB werken medewerkers samen in een gezonde en prettige werkomgeving. 

Afdeling Subsidies 
De reorganisatie van FPB naar productgerichte afdelingen met een procesmatige werkwijze leidt 
tot de inrichting van een afdeling Subsidies binnen FPB. Deze afdeling wordt verantwoordelijk 
voor de toetsing en de verwerking van aanvragen en het accountmanagement op het terrain van 
subsidies. Daarnaast is nog een belangrijke rol weggelegd voor adviestaken die een meer 
ondersteunend karakter hebben en in enkele gevallen op projectbasis warden uitgevoerd. De 
missie en doelstellingen van FPB zijn doorvertaald naar de afdeling Subsidies en warden hierna 
besproken [31 J. 

"De afdeling Subsidies levert kennis, expertise en diensten op het terrein van subsidies zodat het 
subsidieproces op kwalitatief hoogwaardige wijze en efficient kan warden uitgevoerd. 
Klanttevredenheid staat hierbij voorop. De afdeling heeft als serviceverlener een primaire focus 
op het leveren van toegevoegde waarde richting klanten en toezichthouders. Een belangrijke rol 
is weggelegd voor continue monitoring en verbetering van het subsidieproces, door inzet van 
goed ontwikkelde medewerkers en IT- systemen. De medewerkers hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het aandragen en implementeren van verbetering binnen het 
subsidieproces. Ook draagt de afdeling bij aan het Expertisecentrum Subsidies. De afdeling 
Subsidies is verantwoordelijk voor het klantcontact op het subsidiegebied. De afdeling 
onderhoudt een lange termijnrelatie met de klanten en is verantwoordelijk voor de producten die 
de kwaliteit van het subsidiebeheer bepalen. Daarnaast vindt de bewaking van de 
rechtmatigheid van subsidiehandelingen en de subsidieadministratie binnen de afdeling plaats." 

10.1.4 Kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren 
Dorr [ 1 OJ stelt dat een eenvoudige methode om kritieke succesfactoren te benoemen het 
opdelen van de missie in missie-elementen is. Bij elk element kunnen dan een of twee kritieke 
succesfactoren bepaald word en. De missie-elementen van de afdeling Subsidies zijn in de 
voorgaande paragraaf onderstreept. 

Op basis van deze missie-elementen is in twee afzonderlijke workshops met het afdelingshoofd 
van de BO en drie teamcoordinatoren een raamwerk van kritieke succesfactoren en mogelijke 
prestatie-indicatoren opgesteld. Bij beide workshops is door de auteur een inleiding gegeven op 
het onderwerp prestatiemeetsystemen. Benadrukt is dat het een strategisch instrument is en 
niet bedoeld om prestaties van individuele medewerkers te beoordelen. 

In de eerste workshop met het afdelingshoofd en de teamcoordinator subsidies BO is een opzet 
gemaakt van de kritieke succesfactoren voor het subsidieproces. lnclusief inleiding duurde deze 
workshop een uur. Deze opzet is door de auteur verder uitgewerkt in een set van kritieke 
succesfactoren en prestatie-indicatoren waarbij naast de input uit de workshop gebruik is 
gemaakt van gesprekken met vertegenwoordigers van de AD en FEZ, eigen ervaringen en kennis 
en gegevens uit de literatuur en wetgeving. De prestatie-indicatoren bij de kritieke 
succesfactoren zijn benoemd op basis van bestaande indicatoren bij VWS en uit de literatuur. In 
de tweede workshop met twee teamcoordinatoren van de FO is na de inleiding de uitgewerkte 
lijst met enkele wijzigingen gevalideerd. Ook voor deze workshop stand een uur gepland, maar 
was binnen drie kwartier afgerond. Het uiteindelijke resultaat is weergegeven in Tabel 13. 
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Tabel 13 Uitwerking kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren 

Kennis en expertise 

Deelname cursussen subsidiebeheer 

Database soortgclijk.G cases 

Betrokkenheid Ziekteverzuim 

Aantal verbetervoorstellen 

Oordeel soneel-sspiegell Tool~lt'/ M.ed'ewerkerst evredeohe,c!so!l{lerwek 

tij(i 

Efficientie 

Kwaliteit proces/ rechtmatigheid Corn leui 11r·eh3eV'enJ Kwaliteit $Canning 

K.waliteil mctsjng 

Sanctioneren 

Kwaliteit Wetsefl iber.aidstieslisstng {vt!rle11ln en vast~elllngj 

Kwalitatieve input 

Tevredenheid Uitkomsten sl,lstoomtest AD 

Goedkeurende acaauntantsverkl,a~in11 

10.1.5 Evaluatie uitwerking kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren 
In voorgaande paragraaf is een opzet gegeven voor de invulling van het prestatiemeetsysteem. 
De prestatie-indicatoren zijn benoemd om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar is nog 
geen definitieve set van indicatoren. Bij dergelijke trajecten is een volgende stap het verder 
uitwerken van de prestatie-indicatoren met een nauwkeurige omschrijving, bepaling van normen, 
verantwoordelijk persoon et cetera. Voor de ingebruikname zullen ook nog nulmetingen 
uitgevoerd moeten warden om de bruikbaarheid van de prestatie-indicatoren te evalueren. De 
definitieve Balanced Scorecard zal door de organisatie in gebruik genomen moeten warden en 
opgenomen moeten warden in de besturingscyclus van het subsidieproces. 

Dit hele traject biedt voldoende uitdaging voor een volledig nieuw afstudeertraject en om die 
reden is het niet haalbaar een volledig implementeerbaar prestatiemeetsysteem te ontwikkelen. 
Daarnaast rijst de vraag of de organisatie op dit moment wel klaar is voor een Balanced 
Scorecard. De introductie van procesgericht werken is pas enkele jaren oud en stuit nog op veel 
weerstand. De ontwikkeling van een WfMS ter ondersteuning van het proces is in volle gang en 
vraagt de nodige aandacht van medewerkers en leidinggevenden. Tot slot warden de prestaties 
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van het proces momenteel voornamelijk beoordeeld op basis van de kwaliteit van de input van 
het proces en de doorlooptijd en zijn daarmee dus erg beperkt qua volledigheid. 

Gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen lijkt het dus weinig zinvol om een volledig 
uitgewerkt prestatiemeetsysteem te ontwikkelen. In deze situatie zou het verstandig zijn om 
gefaseerd naar het einddoel - volwassen procesmanagement - toe te werken. In het vorige 
hoofdstuk was de conclusie dan ook dat het subsidieproces zich qua prestatiemeting bevindt 
tussen het tweede en derde niveau. 

De opzet van de Balanced Scorecard in de voorgaande paragraaf voorziet in een uitgebreide set 
succesfactoren op het gebied van input, proces en output van het subsidieproces. De 
ontwikkeling van een dergelijk systeem past meer bij een organisatie die zich bevindt tussen het 
derde en vierde stadium. Voor het subsidieproces zou het daarom goed zijn om eerst het derde 
niveau te bereiken. 

Zoals aangegeven wordt momenteel de kwaliteit van de input en tijdigheid van het 
subsidieproces gemeten. In samenspraak met de workshopdeelnemers is bepaald dat monitoring 
van de kwaliteit van de uitvoering van het subsidieproces een goede eerste stap is om het 
inzicht in de prestaties naar een hoger niveau te brengen . Aangezien de managementinformatie 
met betrekking tot de kwaliteit van de input en tijdigheid al door het projectteam SVS is 
uitgewerkt [28], zal hierna alleen in detail warden ingegaan op de kwaliteit van de uitvoering 
van het subsidieproces. Alvorens hier mee gestart wordt is het echter noodzakelijk om in het 
kort de geplande veranderingen in het subsidieproces te bespreken. 

10.1.6 Veranderingen subsidieproces 
Als gevolg van de nieuwe subsidieregelgeving (zie §1.2.7) zijn de taken binnen het 
subsidieproces opnieuw beoordeeld. Aangezien bij de nieuwe wet- en regelgeving de focus nog 
verder verlegd zal warden naar het verleningstraject is ook de inrichting van het subsidieproces 
hierop aangepast. Hiermee kan gesteld worden dat als gevolg van de gewijzigde wet- en 
regelgeving het accent binnen de strategische doelstelling van het subsidieproces verlegd is en 
daardoor ook de inrichting van het bedrijfsproces wordt veranderd om beide in balans te houden. 
Daarnaast wordt bij de herinrichting van het subsidieproces ook rekening mee gehouden dat de 
informatie op de standaard subsidieformulieren leidend zullen warden bij de beoordeling. Bijlagen 
hoeven daardoor binnen FPB niet meer inhoudelijk beoordeeld te worden. 

Met betrekking tot het verleningstraject zijn de belangrijkste wijzigingen dat bij de ontvangst en 
scanning extra taken warden uitgevoerd die voorheen bij de toetsing warden uitgevoerd. De 
controlepunten van het oude proces zijn in de nieuwe situatie beperkt tot een technische toets. 
Daarnaast zijn de controlepunten bij het toetsen van de beleidsbeslissing met enkele punten 
uitgebreid om een betere controle van de rechtmatigheid af te dwingen. 

Ook in het vaststellingstraject 1 word en bij de ontvangst en scanning extra taken uitgevoerd en 
zijn de controlepunten beperkt tot de technische toets van de ingediende documenten. De 
belangrijkste wijziging in dit proces is het takenpakket bij de verwerking van de 
beleidsbeslissing. De financieel inhoudelijke volledigheid wordt gecontroleerd door de 
beleidsdirectie en niet meer door de subsidiemedewerker BO. Na de technische toets gaat het 
proces dan ook direct naar de beleidsdirectie. Bij het toetsen van de beleidsbeslissing wordt bij 
een projectsubsidie alleen nog gecontroleerd of sprake is van een positief saldo en of dit ten 
gunste komt van VWS. Bij een instellingssubsidie bestaan de werkzaamheden alleen nog uit een 
controle of de egalisatiereserve juist berekend is. 

1 De beoogde veranderingen voor het vaststellingstraject zijn nog niet definitief vastgesteld door het MT 
FPB. 
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10.1.7 Kwaliteit uitvoering subsidieproces 
De kritieke succesfactoren uit Tabel 13, die met weinig extra inspanning iets kunnen zeggen 
over de kwaliteit van de uitvoering van het subsidieproces zijn de kwaliteit van het proces en de 
kwaliteit van de output. Door de kwaliteit van de scanning, toetsing, sanctioneren en toetsen 
beleidsbeslissing te meten ontstaat inzicht in de kwaliteit van de verschillende stappen in het 
proces. Bij de kwaliteit van de output gaat het vooral om de subsidies die na een bezwaarschrift 
zelf door VWS zijn hersteld omdat een zichtbare fout is gemaakt bij de verwerking. Deze 
kwaliteit maakt een uitspraak mogelijk hoe het volledige subsidieproces heeft gepresteerd en 
dan voornamelijk de kwaliteit van de interne controle. 

De scanning en toetsing van aanvragen zijn zeer operationele taken, die bij mindere kwaliteit niet 
direct tot gevolg zullen hebben dat de eindkwaliteit laag is. lndien de kwaliteit van deze 
activiteiten niet voldoende is zal de beleidsdirectie het werk onmiddellijk terugzetten naar FPB. 
Ook de kwaliteit van het sanctioneren kan veel beter gemonitord worden op operationeel niveau. 
Het WfMS biedt namelijk een eenvoudig overzicht om de ouderdom van een uit te voeren taak 
te bekijken. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten dat de meerwaarde van het 
meten van de prestaties van de scanning, toetsing en het sanctioneren eigenlijk niet opwegen 
tegen de benodigde inspanning. De kwaliteit van de scanning en toetsing kan wel gemeten 
worden door bij te houden hoe vaak cases door een beleidsdirectie worden teruggezet naar FPB. 

De kwaliteit van het toetsen van een beleidsbeslissing kan beoordeeld worden door een interne 
controleur. Na werkzaamheden van een subsidiemedewerker zal in het kader van het vier
ogenprincipe altijd een interne controleur het resultaat van de werkzaamheden bekijken. 
Opgemerkt moet worden dat de kwaliteit van deze activiteiten impliciet al in het proces wordt 
gecontroleerd door de opvolgende medewerker en wordt teruggezet indien de kwaliteit niet 
voldoet. Er wordt echter niet geregistreerd wat de prestaties van het proces zijn zodat inzicht 
zich vooral beperkt tot individuele gevallen. Door in het WfMS een extra kolom toe te voegen 
waarbij de controleur aan kan geven of een antwoord op een controlepunt akkoord is, kan 
automatisch een zeer gedetailleerd overzicht worden gegenereerd met betrekking tot de kwaliteit 
van de toetsing van de beleidsbeslissing. 

Daarnaast kan ook nog de kwaliteit van de output worden gemeten door het aantal (percentage) 
bezwaarschriften en klachten dat naar aanleiding van een beschikking binnenkomt te meten. 
Hierbij gaat het dan met name om de bezwaarschriften, die door FPB zelf al gegrond worden 
verklaard omdat een fout is gemaakt. Daarnaast kunnen de klachten (geen formele 
bezwaarschriften) met betrekking tot de dienstverlening worden gemeten. Met deze indicator 
wordt de werking van het totale proces gemeten zodat ook meer inzicht bestaat in de kwaliteit 
van de interne controle. 

De toegevoegde waarde van dit systeem is dus dat de kwaliteit ook expliciet wordt gemaakt 
zodat het management beschikt over gedetailleerde informatie op basis waarvan het proces 
eventueel bijgestuurd kan worden. Voor het MT zou de informatie over de kwaliteit kunnen 
volstaan op geaggregeerd niveau per activiteit terwijl voor de teamcoordinatoren de informatie 
gedetailleerd is per vraag van de checklist. 

10.1.8 Rapportage prestaties subsidieproces 
De combinatie tussen de bestaande rapportages op het gebied van de kwaliteit van de input en 
de doorlooptijden en de uitbreiding met kwaliteit van de uitvoering van het proces en output, 
biedt voldoende informatie om een managementrapportage op te stellen. De indeling die wordt 
gekozen voor de informatie is op basis van input-, throughput- en outputmetingen zoals deze 
ook wordt voorgesteld door Hardjono en Bakker [ 12) . Een uitwerking van de prestatie
indicatoren aan de hand van de methode van Bourne en Bourne [61 is gegeven in Bijlage 0 
"Uitwerking prestatie-indicatoren". 
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Het maandelijks opstellen van deze rapportages zou een geschikte frequentie zijn voor inpassing 
in de planning en control cyclus. Bij een maandelijkse check blijft voldoende tijd beschikbaar om 
een detailanalyse uit te voeren naar de knelpunten, de resultaten te bespreken met 
teamcoordinatoren en medewerkers, verbetervoorstellen te maken en te rapporteren aan het MT 
van FPB. Een voorbeeld van de rapportage is gegeven in Bijlage P "Voorbeeld 
managementrapportage". 

10.2 Besturingsmodel 

In paragraaf 10. 1 is een uitwerking gegeven van het onderwerp prestatiemeting dat dient als 
instrument voor de monitoring van het subsidieproces. Het doel van dit instrument is om FPB 
een completer beeld van de prestaties van het subsidieproces te geven en daarnaast kan het 
dienen als hulpmiddel bij de monitoring en bijsturing van het subsidieproces. In deze paragraaf 
zal een antwoord gegeven warden op de vraag hoe het procesmanagement organisatorisch 
verbeterd kan warden en de rol van prestatiemeting hierin. 

10.2.1 Procesmanager 

Pleats binnen FPB 
De monitoring van de processen binnen FPB is bij de reorganisatie in 2004 ondergebracht bij 
M&I. Deze rol is echter door onvoldoende support van andere afdelingen onderbelicht gebleven. 
Zoals aangegeven is wel een procesmanager benoemd voor het subsidieproces, maar deze rol is 
belegd bij een teamcoordinator van de FO die deze taken uitvoert naast de reguliere 
werkzaamheden. De functie van procesmanager beperkt zich dan ook vooral tot deelname aan 
werkgroepen en houdt geen integrale aansturing van het subsidieproces in. Deze rol zou echter 
wel gewenst zijn aangezien het subsidieproces wel procesmatig is ingericht, maar de aansturing 
door de teamcoordinatoren nog vooral functioneel plaatsvindt. 

De procesmanager subsidies moet een positie krijgen binnen FPB waarbij zonder 
belangenverstrengeling met de operationele uitvoering het subsidieproces aangestuurd kan 
warden. In de nieuwe organisatievorm van FPB warden de functionele afdelingen vervangen 
door procesgerichte afdelingen. De afdeling Subsidies is, op de operationele taken van het 
scannen en administratieve ondersteuning na, volledig verantwoordelijk voor de taken van het 
subsidieproces die binnen FPB zijn belegd. Om deze reden wordt voorgesteld om het 
afdelingshoofd Subsidies te benoemen tot procesmanager. De procesmanager kan onafhankelijk 
het proces monitoren en rapporteren richting MT en teamcoordinatoren. 

Verantwoordelijkheden procesmanager 
Op het gebied van verbeteringen binnen het subsidieproces wordt binnen FPB het nodige overleg 
gevoerd, maar dit overleg heeft toch meer een informeel karakter en ad hoc basis. Voor het 
doorvoeren van verbeteringen en uiteindelijk beheersen van het subsidieproces is het zaak dat 
de monitoring een formele en gestructureerde aanpak kent. 

De procesmanager is in de nieuwe opzet van het besturingsmodel verantwoordelijk voor het 
monitoren van de prestaties van het subsidieproces. Onder zijn verantwoordelijkheid warden 
maandelijks rapportages uitgebracht met daarin de prestaties van het subsidieproces. De 
procesmanager bespreekt deze rapportages met het afdelingshoofd Subsidies en de betrokken 
teamcoordinatoren en accountmanagers. In dit overleg warden ook de mogelijkheden voor 
verbetering en bijsturing besproken. De maandelijkse rapportages warden samen met 
uitgewerkte verbetervoorstellen voorgelegd aan het MT van FPB voor bespreking van de 
resultaten en besluitvorming van de verbetervoorstellen. De betrokken teamcoordinatoren zijn 
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verantwoordelijk voor het implementeren van de verbetervoorstellen en de procesmanager is 
verantwoordelijk voor bewaking van de realisatie. 

De procesmanager is samenvattend dus 
verantwoordelijk voor: 

• De wijze van procesuitvoering en 
documentatie hierover; 

• 0pstellen prestatiedoelen; 
• 0pstellen periodieke rapportages 

prestaties proces; 
• Detailanalyse knelpunten; 
• 0verleg met afdelingshoofd, 

teamcoordinatoren en 
accountmanagers om de resultaten 
en mogelijke verbeteringen en 
bijsturing te bespreken; 

.... 
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• Verbetervoorstellen richting MT; 
• Bewaking realisatie verbetervoorstellen. 
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De rol van de procesmanager ten opzichte van de afdelingen en het MT is grafisch weergegeven 
in Figuur 10. 

10.2.2 Teamcoordinator 
De rol van de teamcoordinator verandert aanzienlijk bij een meer prestatiegerichte benadering 
van het subsidieproces. De individuele medewerker beschikt in principe over de juiste kennis om 
de toegewezen taken zelfstandig of met collega ' s uit te voeren . De teamcoordinator beoordeelt 
aan de hand van de maandelijkse rapportages of de prestaties nog op het gewenste niveau 
zitten. In team- en/of individuele overleggen bespreekt de teamcoordinator de rapportages en 
overlegt met de medewerkers hoe eventueel de prestaties verbeterd kunnen warden. De 
medewerkers hebben dus een duidelijke taak om suggesties voor verbeteringen aan te dragen. 

Met deze nieuwe vorm van aansturing krijgen de medewerkers meer verantwoordelijkheden voor 
de eigen werkzaamheden terwijl hun prestaties wel actief worden gemonitord. Medewerkers 
zullen daardoor nauwer betrokken zijn bij het werk en zelf probleemoplossend te werk gaan. De 
teamcoordinator vervult meer de rol van coach, die de ondersteuning levert aan medewerkers 
om het werk uit te kunnen voeren. 

10.3 PDCA-cyclus en toekomst procesmanagement 

Met het ontwerp van de monitoringfunctie - de prestatiemeting en het besturingsmodel - is de 
PDCA-cyclus volledig ingevuld. In dit rapport zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen die 
ondersteuning kunnen bieden bij de invulling van een van de vier onderdelen van de PDCA
cyclus. In de planfase zou het uitgebreide BPR framework gehanteerd kunnen worden om te 
plannen hoe het proces wordt uitgevoerd. De daadwerkelijke uitvoering van het proces gebeurt 
aan de hand van de inrichting van het BPR framework. Het ontworpen instrument voor 
prestatiemeting biedt ondersteuning bij de checkfase en het besturingsmodel is van belang 
gedurende de act-fase en ook gedeeltelijk bij de checkfase. Herontwerp van het subsidieproces 
kan de PDCA-cyclus versnellen door projectmatige verbeteringen in het subsidieproces aan te 
brengen. De cyclus en de verschillende onderwerpen die hier bij betrokken kunnen worden, zijn 
weergegeven in Figuur 11 . De opmaak van de figuur is ontleend aan de relatie tussen de PDCA-

60 



f J _· ____ s_P_M_:_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_rs_t_el-le_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r _he_t_s_u_bs-id_i_ep_r_oc_e_s_b_in_n_e_n _v_w_s __ Tu/ e 

cyclus en het INK-managementmodel uit 
Bijlage M "Overzicht en evaluatie 
prestatiemeetsystemen". 

In § 10.1 .5 is ter sprake gekomen dat 
prestatiemeting in de toekomst nog verder 
ontwikkeld moet worden om de volwassenheid 
van het procesmanagement te verbeteren. In 
dit rapport is een ontwerp gemaakt voor een 
uitbreiding van de prestatiemeting om de 
volwassenheid naar het derde niveau te tillen. 
De professionaliteit van de prestatiemeting zou 
nog verder verbeterd kunnen worden door het 
prestatiemeetsysteem -waarmee een start is 
gemaakt in § 10.1.4 - verder te ontwikkelen. 

De ontwikkelde opzet in Tabel 13 moet in dat 
geval nogmaals geevalueerd worden om te 
bepalen of de kritieke succesfactoren nog Figuur 11 PDCA-cyclus en onderwerpen rapport 

steeds van toepassing zijn op het 
subsidieproces. Mogelijk zijn enkele kritieke succesfactoren vervallen, gewijzigd of ontbreken 
enkele factoren. In een tweede stap moeten bij de kritieke succesfactoren relevante prestatie
indicatoren worden benoemd. Bij het benoemen van prestatie-indicatoren is het van belang dat 
deze objectief en daadwerkelijk be"i"nvloedbaar zijn door medewerkers. Ook is het van belang dat 
duidelijke doelen worden gesteld voor elke prestatie-indicator. Op deze wijze ontstaat een 
prestatiemeetsysteem dat een nog vollediger beeld geeft van de prestaties van het 
subsidieproces dan de eerste uitbreiding van de prestatiemeting. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusie en aanbevelingen van dit afstudeeronderzoek warden 
gepresenteerd. 

11.1 Conclusies 

In deze paragraaf warden de conclusies van dit onderzoek besproken. De conclusies zijn 
opgedeeld in de onderdelen analyse subsidieprocessen, herontwerpvoorstellen, analyse 
monitoring en prestatiemeting en besturingsmodel. 

11.1.1 Conclusies bij de analyse van de subsidieprocessen 
De analyse van de verschillende subsidieprocessen was opgedeeld in een viertal 
onderzoeksvragen. 

1 Hoe ziet de huidige inrichting van SVS eruit en wat zijn de prestaties van dit proces? 
De huidige inrichting van het SVS subsidieproces is beschreven aan de hand van de elementen 
van het BPR framework. In deze specifieke situatie was het van belang dat goed na werd 
gedacht of de inrichting van het bedrijfsproces wel in balans was met de strategische 
doelstellingen. Daarom is gekozen om het bestaande raamwerk uit te breiden met de 
strategische doelstellingen van het bedrijfsproces. Het subsidieproces is vervolgens beschreven 
aan de hand van de elementen strategische doelstellingen, klanten, producten, bedrijfsproces, 
organisatie, informatie, technologie en externe omgeving. Aangezien dit onderdeel van de 
analyse vooral beschrijvend van aard is, is het niet mogelijk hier een conclusie uit te trekken. 

De analyse van de doorlooptijden is door achterblijvende productie beperkt tot dertig 
vaststellingsaanvragen. Op basis van dit aantal is het niet mogelijk om exacte uitspraken te doen 
met betrekking tot gemiddelde doorlooptijden. Met deze analyse is het echter wel mogelijk om 
bepaalde grate lijnen te ontdekken en knelpunten in het proces op te sporen. 
De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 183 dagen terwijl de normdoorlooptijd 180 dagen 
bedraagt. In totaal vallen slechts elf aanvragen binnen de norm. Analyse op faseniveau laat zien 
dat de overschrijding vooral wordt veroorzaakt bij de behandeling FO en beleid. Binnen de FO is 
de overschrijding vooral veroorzaakt door de scanwerkzaamheden, problemen met de portal en 
het verzenden van SVC's en SVl's. De overschrijding binnen de beleidsdirecties warden 
veroorzaakt door trage behandeling van de dossiers door de beleidsmedewerker en 
afdelingshoofden. 

Van de dertig vaststellingsdossiers zijn oak de financiele prestaties beoordeeld. Hoewel het 
verschil tussen de vastgestelde en verleende bedragen aanzienlijk is (ca. € 280.000,-) en het 
daarom interessant lijkt om elke verantwoording uitvoerig te controleren, is het verschil tussen 
het vastgestelde en verantwoorde bedrag nihil. In de praktijk blijkt dat een subsidie vaak wordt 
vastgesteld op het bedrag dat door een installing wordt verantwoord. 

Als onderdeel van de analyse is ook geprobeerd om een simulatiemodel op te zetten van de pilot 
SVS. Knelpunten hierbij waren de achterblijvende productieaantallen en de kwaliteit van de data 
op het gebied van bewerkingstijden en wachttijden. Om deze redenen bleek het niet mogelijk om 
een goed simulatiemodel op te zetten zodat besloten is niet verder te gaan met simulatie. 

2 Hoe ziet de huidige inrichting van SRS eruit en wat zijn de prestaties van dit proces? 
Aangezien SVS op veel aspecten een afspiegeling is van SRS is besloten om bij de beschrijving 
van het SRS subsidieproces alleen de kenmerkende verschillen ten opzichte van SVS te 
beschrijven aan de hand van het uitgebreide BPR framework. Het belangrijkste verschil op het 
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gebied van het bedrijfsproces zijn de fysieke overdrachtsmomenten en bijbehorende 
administratie. Ook moeten bij SRS allerlei opmerkingen bij concepten handmatig worden 
overgetypt en neemt het openen en doorbladeren van documenten minder tijd in beslag. Het 
grootste verschil zit echter in de technologische ondersteuning. In de situatie van SRS worden 
brieven niet automatisch gegenereerd, worden fysieke dossiers gebruikt en zijn medewerkers 
zelf verantwoordelijk voor het invoeren - en dus de kwaliteit - van procesdata. 

De totale gemiddelde netto-doorlooptijd van de subsidies die in 2005 vastgesteld dienden te 
worden bedraagt volgens de Atlas voor de Bedrijfsvoering 25,8 weken. Dit gemiddelde valt 
binnen de norm, maar aangezien het om een gemiddelde gaat is te verwachten dat een groot 
aantal dossiers de normdoorlooptijd overschrijdt. De totale gemiddelde netto-doorlooptijd van het 
verleningsproces voor het jaar 2005 bedraagt 17,6 weken. De normdoorlooptijd bedraagt 14 
weken en veel dossiers zullen deze dus overschrijden. 
De steekproef van dertig dossiers (21 dossiers zijn daadwerkelijk onderzocht) levert een 
vergelijkbaar beeld op. De gemiddelde bruto-doorlooptijd voor het vaststellingsproces bedraagt 
20,8 weken en voor het verleningsproces 20,2 weken. 

Ter validatie van de financiele analyse bij SVS is een steekproef genomen van dertig aselect 
gekozen dossiers verdeeld over alle beleidsdirecties. Negen dossiers waren uitgeleend en dus 
niet beschikbaar voor de controle. Bij deze steekproef bleek zelfs helemaal geen verschil te 
bestaan tussen het verleende en vastgestelde bedrag. Ook in dit geval was het verschil tussen 
het vastgestelde en verantwoorde bedrag nihil te noemen. 

3 Hoe richten andere ministeries en vergelijkbare organisaties de subsidieprocessen in en 
we Ike prestaties behalen deze organisaties 7 

Binnen dit onderzoek is ook van een viertal externe organisaties het subsidieproces geanalyseerd 
aan de hand van het BPR framework. Op hoofdlijnen zijn de externe subsidieprocessen 
vergelijkbaar met die van VWS. De kenmerkende verschillen zullen bij de volgende 
onderzoeksvraag besproken worden. 

4 Wat zijn de verschillen tussen SVS, SRS en de externe subsidieprocessen7 
De inrichting van het bedrijfsproces is op hoofdlijnen gelijk. Hoewel de producten binnen de 
diverse organisaties behoorlijk uiteenlopen, worden binnen elke organisatie wel vergelijkbare 
producten geleverd waarbij aanvragen worden ingediend met projectaanpak en -begroting en 
aantallen en bedragen van subsidies overeenkomen. Kenmerkende verschillen: 

• Binnen VWS worden de processtappen onderverdeeld in kleine stapjes. Bij een extern 
proces is gekozen om de inhoudelijke en financiele beoordeling door een medewerker uit 
te laten voeren. 

• Bij FPB bestaat weinig inzicht in bewerkings- en wachttijden van processtappen. De 
externe organisaties hadden wel inzicht in deze tijden. 

• Medewerkers hebben binnen VWS veel vrijheden om werk terug te zetten naar eerdere 
processtappen. Bij een externe organisatie is de oplossing gekozen om indien nodig 
opvolgende medewerkers correcties uit te laten voeren. 

• VWS heeft als enige organisatie geen scheiding gelegd tussen het opstellen van het 
beleid en de uitvoering ervan. Binnen de andere organisaties is de uitvoering van 
subsidieregelgeving wel losgekoppeld van het beleid. 

• De externe organisaties besteden meer aandacht aan informatievoorziening richting 
externe klanten via een website. 

• Het werken met digitale dossiers stuit op veel bezwaren bij medewerkers van VWS. Bij 
de externe organisaties die werken met digitale dossiers speelt hetzelfde probleem en 
wordt als oplossing vaak gekozen om de fysieke naast de digitale dossiers te gebruiken. 
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Een vergelijking tussen de logistieke prestaties van SVS en SRS is om diverse redenen niet 
eenvoudig te maken. In het algemeen en rekening houdend met de genoemde argumenten kan 
wel gezegd worden dat de doorlooptijden van SRS korter zijn dan die van SVS door het 
pilotkarakter van SVS en het werken met digitale dossiers. 

11.1.2 Conclusies herontwerpvoorstellen subsidieproces 

5 Op welke wijze kan het subsidieproces verbeterd worden en wat zijn de effecten van deze 
verbeteringen op tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit? 

Met behulp van heuristieken zijn naar aanleiding van de analyse meer dan twintig 
herontwerpvoorstellen geformuleerd. De verschillende herontwerpvoorstellen zijn ingedeeld per 
element van het uitgebreide BPR framework. Tevens is per voorstel nog een kwalitatieve 
evaluatie gegeven op de dimensies tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit. Voor de diverse 
herontwerppunten wordt verwezen naar Tabel 12. 

11.1.3 Conclusies bij de analyse van de monitoring van het subsidieproces 

6 Wat is de status van de monitoring functie binnen het huidige subsidieproces? 
Binnen VWS is nog weinig aandacht voor de continue monitoring van het subsidieproces. Binnen 
FPB is wel managementinformatie beschikbaar, maar deze is vooral gericht op de kwaliteit van 
de input en doorlooptijden van de processen. lnformatie over de kwaliteit van de uitvoering van 
de processen ontbreekt bijvoorbeeld. Op het gebied van prestatiemeting bevindt het 
subsidieproces zich tussen het tweede en derde volwassenheidsniveau. Ook de wijze waarop 
prestaties worden geanalyseerd en verbeterd is nog weinig professioneel. Het besturingsmodel is 
vooral gericht op eenmalige verbeteracties en niet op continue monitoring. De volwassenheid 
van het besturingsmodel bevindt zich op het eerste niveau. 

11.1.4 Conclusies prestatiemeting en besturingsmodel subsidieproces 

7 Op welke wijze kan prestatiemeting van het subsidieproces worden verbeterd en hoe kan 
het besturingsmodel worden ingericht? 

Als basismodel voor het prestatiemeetsysteem wordt gebruik gemaakt van de Balanced 
Scorecard. Dit model wordt aangepast aan de specifieke behoeftes voor het subsidieproces. De 
elementen die worden onderscheiden zijn Medewerkers & IT systemen, Bedrijfsproces, lnterne 
klanten, Externe klanten en Toezichthouders. Op basis van de missie en doelstellingen van FPB 
en de afdeling Subsidies zijn de kritieke succesfactoren en mogelijke prestatie-indicatoren 
benoemd. Gelet op de beschikbare tijd en de constatering dat FPB nog niet klaar is voor een 
dergelijk systeem is besloten om als tussenfase eerst te focussen op de ontwikkeling van 
prestatie-indicatoren op het gebied van de kwaliteit van de procesuitvoering en output. Het 
maandelijks rapporteren van deze en reeds bestaande indicatoren in een managementrapportage 
is een goed startpunt voor structurele monitoring. 

Een procesmanager die belast is met de integrale aansturing van het subsidieproces is een 
belangrijke stap om de aandacht voor procesmanagement te versterken. De procesmanager is 
verantwoordelijk voor de wijze van procesuitvoering en het opstellen en rapporteren van de 
prestaties van het subsidieproces. Ook is deze persoon verantwoordelijk voor het opstellen en 
bewaken van de realisatie van verbetervoorstellen. De medewerkers krijgen in deze situatie meer 
verantwoordelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren en de teamcoordinator fungeert 
meer als coach. 
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11.2 Aan bevelingen 

In deze paragraaf worden de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek gepresenteerd. 
De rode lijn in de aanbeveling richting VWS is om het subsidieproces met een bepaalde 
regelmaat en aan de hand van een uitgebreidere set prestatie-indicatoren te monitoren en 
vervolgens verder te verbeteren. Deze aanbeveling is verder uitgewerkt in de deelaanbevelingen 
monitoring en herontwerpvoorstellen. Daarnaast worden nog aanbevelingen met betrekking tot 
het (uitgebreide) BPR framework en best practices en enkele overige aanbevelingen. 

11.2.1 Monitoring 
Met betrekking tot prestatiemeting wordt aanbevolen om de prestatie-indicatoren uit te breiden 
met de kwaliteit van de uitvoering van het subsidieproces en de output. Samen met de reeds 
bestaande managementinformatie op het gebied van kwaliteit van de input en doorlooptijden 
ontstaat zo een vollediger beeld van de prestaties van het subsidieproces. Hierbij is het wel van 
belang dat de prestaties met een bepaalde regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) worden 
gecheckt om prestaties met elkaar te kunnen vergelijken. 

Na volledige inbedding van deze uitbreiding van de prestatiemeting binnen de organisatie is het 
aan te bevelen om nogmaals te bekijken of het wenselijk is om een volledig uitgewerkt 
prestatiemeetsysteem te ontwikkelen. lndien het antwoord hierop positief is kan gebruik 
gemaakt worden van de aanzet voor het prestatiemeetsysteem zoals gegeven in hoofdstuk 10. 
Voor het ontwikkelen van een compleet en gebalanceerd prestatiemeetsysteem kan gebruik 
gemaakt worden van het stappenplan . 

Een belangrijke aanbeveling is de aanstelling van een procesmanager, die ook beschikbaar is om 
de continue monitoring en verbetering van het subsidieproces aan te sturen. De procesmanager 
speelt ook een belangrijke rol bij de daadwerkelijke implementatie en verdere ontwikkeling van 
de prestatiemeting van het subsidieproces. Deze persoon zal naast de daadwerkelijke productie 
van de managementrapportages ook veel tijd moeten besteden om op management- en 
teamcoordinatorenniveau de veranderingen op het gebied van aansturing te begeleiden. 

11.2.2 Herontwerpvoorstellen 
Bij het afronden van dit afstudeeronderzoek is/wordt reeds een aantal herontwerpvoorstellen 
daadwerkelijk ge'implementeerd: aanpassen en collationeren brief, goede en duidelijke 
werkinstructies voorcontrole, stilzetten klok bij externe wachttijd, afbakening werkzaamheden, 
samenvoegen toetsing FO en BO en beperking vormvrijheid bijlagen. Ook aan een aantal andere 
praktische zaken zoals toekennen van documentsoorten, dagelijks scannen en dagelijks 
verzenden van brieven zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed. 

Voor de overige herontwerpvoorstellen wordt aanbevolen om in een later stadium - als binnen 
FPB meer inzicht bestaat in de gedetailleerde prestaties van het subsidieproces - nogmaals te 
beoordelen of een (combinatie van) herontwerpvoorstel(len) bij zou kunnen dragen aan het 
verbeteren van het subsidieproces. Bij implementatie van een herontwerpvoorstel is het nog wel 
van belang om te beoordelen of de beoogde verandering in overeenstemming is met de 
organisatieculturele en technische mogelijkheden en beperkingen. 

11.2.3 (Uitgebreid) BPR framework en best practices 
Het in dit onderzoek gehanteerde (uitgebreide) BPR framework bood een goede houvast om op 
een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in het subsidieproces . Aanbevolen wordt om in de 
toekomst bij de analyse van een bedrijfsproces gebruik te maken van de structuur van het BPR 
framework. De in het kader van dit project opgestelde vragenlijst kan hierbij een houvast bieden 
om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen . Hoewel de vragenlijst op bepaalde punten 
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specifiek is voor het subsidieproces, zijn veel van de subelementen ook te onderzoeken binnen 
and ere bedrijfsprocessen. 

Ten tweede wordt aanbevolen om in toekomstig onderzoek na te gaan of de voorgestelde 
uitbreiding van het BPR framework de mogelijkheden als analyse-tool nog verder versterkt. In dit 
kader zou het ook interessant zijn om na te gaan of de uitbreiding mogelijk ook toegevoegde 
waarde biedt binnen de private sector. 

Tot derde is aan te bevelen om het BPR framework in het bredere perspectief van 8PM te 
plaatsen zoals binnen dit onderzoek is gedaan. Het BPR framework biedt ook in het kader van de 
continue verbetercyclus een gestructureerd handvat voor inzicht in het bedrijfsproces. Tevens 
zal door de bredere context het praktische gebruik van het BPR framework mogelijk toenemen. 

Ook is in dit onderzoek een aantal nieuwe best practices benoemd. Tot slot wordt daarom 
aanbevolen om te onderzoeken of deze nieuwe best practices ook toepasbaar zijn binnen andere 
bedrijfsprocessen. 

11.2.4 Overige aanbevelingen 
Dit afstudeerproject is uitgevoerd binnen het subsidieproces, maar mogelijk zijn bepaalde 
resultaten uit dit onderzoek ook toepasbaar binnen de andere functionele gebieden (personeel, 
inkoop en financien) van FPB. Mogelijk bestaat ook in deze processen namelijk een gebrek aan 
monitoring informatie en kan het verstandig zijn om meer te doen met prestatiemeting en het 
besturingsmodel te verduidelijken. Ook is het goed mogelijk dat enkele herontwerpvoorstellen 
ook van toepassing zijn op deze processen. 

Het is zeer raadzaam om blijvend contact te onderhouden met externe organisaties die 
vergelijkbare subsidieprocessen uitvoeren. Door middel van benchmarking bestaat de 
mogelijkheid om te leren van best practices bij andere organisaties. Deze best practices kunnen 
waardevolle input leveren voor het verbeteren van het subsidieproces binnen VWS. 

Toepassing van nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden om het subsidieproces te 
verbeteren en efficienter te laten verlopen. lntroductie van nieuwe technologie zal bij veel 
medewerkers waarschijnlijk tot weerstand leiden; in de belevingswereld van de medewerkers 
valt het immers niet mee om met alle opgedane kennis en ervaring om te schakelen naar nieuwe 
werkmethoden. Deels is het zaak om bij deze verandering blijvend ondersteuning te bieden. 
Anderzijds is het van belang om na te blijven denken of aan alle voorwaarden voor toepassing 
van technologie is voldaan. Hoewel bijvoorbeeld digitale dossiers zeer veel voordelen bieden, 
moet afgevraagd worden of het wel mogelijk is om lijvige dossiers vanaf een computerscherm te 
beoordelen. Blijvende aandacht voor de voorwaarden van toepassing van nieuwe technologie is 
dus gewenst. 

Uit de analyse van de pilot SVS is gebleken dat de prestaties van het subsidieproces met de 
introductie van WfM niet direct zijn verbeterd. Hoewel het aantal onderzochte dossiers beperkt 
in omvang was, kan wel gesteld worden dat de introductie van SVS op zichzelf de problemen 
met het subsidiebeheer niet zullen oplossen. De pilot SVS heeft echter wel de knelpunten in het 
subsidieproces zichtbaar gemaakt. WfM is ook een goed hulpmiddel bij het ondersteunen, 
monitoren en verbeteren van het subsidieproces. Voor het daadwerkelijk verbeteren van de 
prestaties zal echter een cultuurverandering moeten plaats vinden waarbij het uitgangspunt 
wordt dat medewerkers volledig conform wet- en regelgeving en interne normen gaan werken. 
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Nabeschouwing 

Tijdens dit project is door de auteur een eerste diepgaande kennismaking met het vakgebied 
Business Process Management gemaakt. Hoewel zo veel mogelijk relevante literatuur is 
bestudeerd, blijven de bronnen die geraadpleegd zijn altijd beperkt tot het pad van de 
onderzoeker en bestaat de kans dat interessant materiaal over het hoofd is gezien. In ieder geval 
ben ook ik volledig verslaafd geraakt aan 8PM, wat als bedrijfskundige eigenlijk ook niet anders 
kan. In dit project heb ik dan ook het geluk gehad in te kunnen gaan op diverse bedrijfskundige 
thema's. 

Na mislukte pogingen om gebruik te maken van de methoden process mining en simulatie, is 
uiteindelijk gekozen voor een kwalitatief onderzoek naar mogelijke verbeteringen binnen het 
subsidieproces. De situatie binnen VWS is eigenlijk ook nog niet voldoende rijp om kwantitatieve 
data op te leveren. Achteraf bezien is deze ontwikkeling dus zo slecht nog niet aangezien op 
deze wijze een veel breder dan alleen cijfermatig inzicht in de problematiek en prestaties van het 
subsidieproces is ontstaan. 

Deze ontwikkelingen en aanpak hebben ertoe geleid dat het gebrek aan monitoring nogmaals 
duidelijk is geworden. In dit verslag is een aanzet gemaakt tot een ontwerp hoe een 
uitgebreidere set prestaties gemeten kan warden en het besturingsmodel dat hiervoor gebruikt 
kan warden. De aanvankelijke insteek was om iets op te willen leveren dat direct bruikbaar is 
binnen FPB; de meerwaarde door de onderzoeker is daarmee immers direct duidelijk. Helaas was 
dat in deze situatie echter niet realistisch aangezien hiervoor beschikking van diepgaande kennis 
van FileNet en tools voor managementrapportages noodzakelijk is. Het resultaat heeft meer de 
vorm van een blauwdruk en is misschien ook wel het maximaal haalbare in deze situatie. 

Daarnaast bleek het ook niet altijd mee te vallen om een afstudeeropdracht uit te voeren binnen 
een proces dat vol in de schijnwerpers staat en binnen een organisatie die volop in ontwikkeling 
is . In een dergelijke situatie is het lastig om een unieke toegevoegde waarde te kunnen leveren. 
Uiteindelijk is dat met de verdere ontwikkeling van prestatiemeting en het besturingsmodel 
hopelijk wel gelukt. 

Bij deze opdracht is de invoering van een WfMS in combinatie met digitale dossiers als gegeven 
beschouwd. De verwachtingen van deze technologie zijn op diverse plaatsen binnen VWS en bij 
de AR hooggespannen. WfM systemen moeten echter gezien worden als hulpmiddel en geen 
doel op zich; de medewerkers blijven uiteindelijk de uitvoerders van het werk en het 
management heeft als taak om de kwaliteit, tijdigheid en kosten te bewaken. Ook is het zeer de 
vraag of uit bedrijfseconomisch oogpunt ook gekozen zou zijn voor deze oplossing. Hiermee 
wordt weer eens duidelijk dat de bedrijfskundige wetten zeker niet altijd in overeenstemming zijn 
met de politieke realiteit en keuzes. 

Alles bij elkaar is deze afstudeeropdracht uitgevoerd binnen een zeer dynamische omgeving en 
waren buiten de opdracht veel interessante leermomenten die ik niet had willen missen. Zo heb 
ik kennisgemaakt met de miljardenbusiness subsidies, inzicht gekregen in het proces van 
Kamervragen, een groat workflowproject meegemaakt en gewerkt middenin voorbereidingen 
voor een reorganisatie. Voor FPB blijft het zaak om blijvend aandacht te besteden aan 
procesmanagement en als belangrijk onderdeel hiervan het monitoren van de prestaties van de 
processen. lmmers, "Whats gets measured, gets done". 
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Bijlagen 
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Bijlage A Beleidsterreinen VWS 

De beleidsterreinen van het ministerie zijn weergegeven in onderstaand kader [54]. 

72 



~(~ _· _____ B_P_M_=_h_e_r_o_nt_w_e_r_pv_o_o_r_st_e_ne_n_en_m_o_n_it_o_ri-ng_v_oo_r_h_e_t_s_u_b_si_d_ie_p_ro_c_e_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ T u / e 

Bijlage B Organisatie FPB na reorganisatie 2004 
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Figuur 12 Organogram FPB 1301 
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Figuur 13 Organogram FO en BO en bijbehorende aansturing [301 
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Bijlage C Organisatie FPB na reorganisatie 2006 
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Figuur 14 Organogram FPB 1311 

74 



f J _· ____ s_P_M_:_h_e_ro_n_tw-er_p_va_o_rs_t_el-le_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_v_o_o_r _he_t_s_u_bs-id_i_ep_r_ac_e_s_b_in_n_e_n_vw_s __ Tu/ e 

Bijlage D Classificaties bedrijfsprocessen 

D1 Primaire, secundaire en tertiaire processen 
Van der Aalst en Van Hee (1 J delen bedrijfsprocessen in naar primaire, secundaire en tertiaire 
processen: 

• Primaire processen. Productieprocessen waarmee de producten of diensten van het 
bedrijf gerealiseerd warden. In dit proces warden de casussen van de klant behandeld en 
genereren in de regel de inkomsten voor het bedrijf en zijn duidelijk klantgeorienteerd. 

• Secundaire processen. Ondersteunende processen van het primaire proces, zoals inkoop, 
personeelsbeheer, financieel beheer en marketing. 

• Tertiaire processen. Bestuurlijke processen die de primaire en secundaire processen 
besturen. In deze processen warden de doelen en randvoorwaarden van de organisatie 
geformuleerd. 

D2 Fabricageprocessen en administratieve processen 
Een andere zinvolle indeling is volgens Reijers (45) het onderscheid tussen het voortbrengen van 
goederen (fabricageprocessen) en het leveren van diensten (administratieve processen, 
workflows). Ook andere auteurs besteden aandacht aan de vergelijking tussen deze twee 
verschillende productieomgevingen (zie bijvoorbeeld (41 I, (71). Een belangrijk onderscheid is dat 
in het geval van workflows het niet mogelijk is om op voorraad te produceren. Dit in 
tegenstelling tot fabricageprocessen waarbij voorraadbeheersing een belangrijk onderdeel vormt 
van de logistieke beheersing. Een ander belangrijk onderscheid is dat bij workflows de specifieke 
case met unieke informatie-elementen centraal staat. 

Van der Aalst et al. (1 J noemen de volgende kenmerken van workflows die enkele subtiele 
verschillen laten zien ten opzichte van fabricageprocessen: 

• Het maken van een kopie is gemakkelijk en goedkoop; 
• Er zijn geen echte beperkingen met betrekking tot de omvang van het onderhanden 

werk; 
• Er zijn minder voorwaarden op de volgorde waarin taken worden afgehandeld; 
• Kwaliteitsmeting is niet eenvoudig; 
• Kwaliteit van het eindproduct kan varieren; 
• Transporttijd van elektronische data is verwaarloosbaar. 

Behalve verschillen bestaan ook de nodige overeenkomsten tussen fabricageprocessen en 
workflows. Bij beide soorten processen is het managen van het proces gefocust op de routering 
van werk en het toewijzen van resources. Ook moet bij beide typen een set van taken in een 
bepaalde vaste volgorde worden afgehandeld met enige vorm van flexibiliteit. Tenslotte warden 
de prestaties van beide typen processen op een gelijksoortige wijze gemeten. lndicatoren zoals 
doorlooptijd, wachttijd, bewerkingstijd, klanttevredenheid en bezettingsgraad zijn bij beide 
soorten processen van belang. 

Bepaalde concepten ontleend aan de logistiek van fabricageprocessen zijn daarom wel degelijk 
bruikbaar zoals het introduceren van ontkoppelpunten tussen verschillende subprocessen van 
een workflow. Daarnaast is het concept van voorraden wel in enige mate van toepassing binnen 
workflows, namelijk het onderhanden werk. 

D3 Private en publieke processen 
Een derde en laatste indeling die behandeld wordt is het onderscheid tussen private en publieke 
bedrijfsprocessen. Bedrijfsprocessen binnen publieke organisaties hebben op bepaalde aspecten 
een totaal ander karakter dan processen binnen private organisaties. Het belangrijkste verschil is 
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dat publieke organisaties minder controle hebben op hun eigen bedrijfsprocessen; processen 
moeten voldoen aan randvoorwaarden die gesteld warden door andere delen van de organisatie 
of aan bepaalde wet- en regelgeving [91. 

Halachmi en Bovaird [ 11 l voegen daar aan toe dat een belangrijk verschil tussen private en 
publieke organisaties in het begrip waarde-creatie schuil gaat. Binnen ondernemingen is het veel 
gemakkelijker om te bepalen wat met waarde wordt bedoeld en welke functies en 
administratieve processen hieraan bijdragen. Vaak is de waarde immers de prijs of geleverde 
service van een product. Voor de publieke sector is het veel lastiger om een eenduidige 
omschrijving van het begrip waarde te geven. Waarde wordt in het algemeen gezien als waarde 
zoals die door stakeholders wordt ervaren. Bij publieke organisaties zijn naast de waarde voor de 
eindgebruikers nog van belang de waarde zoals die wordt ervaren door indirecte gebruikers, de 
sociale waarde en de politieke waarde. 

Ook als overeenstemming is bereikt over de definitie van het begrip waarde blijken bepaalde 
organisatorische functies en procedures, die binnen ondernemingen geen waarde zouden 
toevoegen, toch een wettelijke of symbolische waarde te hebben binnen publieke organisaties. 

Een ander belangrijk verschil is dat processen binnen private organisaties gericht kunnen zijn op 
het uitsluiten van klanten die nauwelijks waarde toevoegen om zo de belangrijkste klanten beter 
te kunnen bedienen. Binnen publieke organisaties is dit uiteraard onmogelijk. 
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Bijlage E Stage-activity framework 

Kettinger en Teng [21] hebben in totaal 25 methodes onderzocht en vervolgens een zesfasen, 
21-stappen raamwerk (Stage-Activity framework) voor BPR ontwikkeld. Een grafisch overzicht 
van dit raamwerk is gegeven in onderstaande figuur. De zes stappen die worden onderscheiden 
zijn: 

• Envision (S1) - Deze fase staat voornamelijk in het teken van het verkrijgen van support 
van het hogere management en het identificeren van een geschikt bedrijfsproces om te 
verbeteren. 

• Initiate (S2) - Tijdens deze fase wordt het projectteam samengesteld, prestatiedoelen 
afgesproken, een projectplanning gemaakt en diverse stakeholders en medewerkers op 
de hoogte gebracht. 

• Diagnose (Ss) - De diagnose is vooral gericht op het in kaart brengen van het huidige 
bedrijfsproces in termen van activiteiten, resources, communicatie, rollen, IT en kosten 
en het opsporen van de knelpunten in het proces. 

• Redesign (S4) - Gedurende deze fase wordt een nieuw procesontwerp ontwikkeld door 
de diverse alternatieven op te sporen en te toetsen. 

• Reconstruct (S11) - Deze fase is vooral gericht op verandermanagement doordat het 
nieuwe bedrijfsproces en ondersteunende systemen ge'implementeerd worden binnen de 
organisatie. 

• Evaluate (Sa) - De laatste stap staat in het teken van evaluatie om te beoordelen of de 
vastgestelde projectdoelen behaald zijn. 

STAGE ACTIVITIES 
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Bijlage F Vragenlijst subsidieprocessen 

1 . Strategische doelstellingen 
• Doelstellingen. Wat is de strategische doelstelling van het proces? 

2. Klanten 
• Externe k/anten. Wie zijn de externe klanten van het proces? 
• lnterne k/anten. Zijn er evt. interne klanten van het proces? 

3. Producten 
• Soorten subsidies. Welke soorten subsidies worden met behulp van dit proces behandeld 

(bijv. project, structureel en uitvoering beleid of p*q)? 
• Aantallen en bedragen subsidieverleningen/vaststellingen. Hoeveel subsidies worden 

jaarlijks verleend/vastgesteld en welk bedrag is hier in totaal mee gemoeid? 
• C/assificatie. Is een indeling te maken naar verschillende klassen subsidiebedragen? 

4. Bedrijfsproces 
• Processchema/beschrijving. Processchema en/of beschrijving geeft inzicht in de routing 

van het proces. 
• Triggers. Zijn er bepaalde triggers om het proces te starten? 
• Normtijden/wette/ijke termijnen. Welke wettelijke termijnen gelden voor het proces of stelt 

de interne klant bepaalde normtijden voor verschillende processtappen, bundel van 
processtappen of het gehele proces? 

• Bewerkingstijd processtappen. Hoeveel tijd is een medewerker gemiddeld bezig met een 
processtap en is hier nog een bepaald verband met een eventuele karakterisering naar 
moeilijkheidsgraad. 

• Wachttijd processtappen. Ontstaat in het proces wachttijd doordat bijvoorbeeld eerst 
gewacht moet worden op alle andere aanvragen of doordat aanvullende stukken 
opgevraagd moeten worden bij aanvrager/derden? 

• Doorlooptijd processtappen/totaa/. Hoeveel tijd verstrijkt gemiddeld tussen 
startmogelijkheid van een processtap en daadwerkelijke afronding? Hoeveel tijd verstrijkt 
gemiddeld tussen binnenkomst in het proces (ontvangst aanvraag) en gereed zijn van het 
eindproduct. 

• Karakterisering. Is het mogelijk om op een van de vier voorgaande punten een bepaalde 
karakterisering aan te brengen naar type case? 

• Aankomstpatroon. Geldt een bepaalde indieningtermijn, wanneer komen aanvragen binnen 
en met welke frequentie? 

• Routering/knock-outs. Zijn er bepaalde momenten in het proces waar besloten wordt om 
een case wel of niet verder te behandelen of dat aanvullende informatie nodig is? 

• Kwa/iteit. Komt het voor dat werk naar eerdere stappen wordt teruggezet en zo ja, bij 
welke stappen? 

• Contro/e. Zijn er controles ingebouwd in het proces om het voorgaande werk te 
beoordelen/accorderen? 

• Werkverdeling. Hoe wordt werk verdeeld over de verschillende medewerkers en hebben 
medewerkers keuzevrijheid in afhandelvolgorde van het aan hen toebedeelde werk? 

• Afhande/wijze. Hoe worden cases afgehandeld? Gebeurt dit case voor case of worden 
bepaalde cases gebundeld afgehandeld. 

5. Organisatie 
• Aanta/ betrokken personen en typering. Hoeveel FTE's en welke functietyperingen zijn in 

totaal werkzaam binnen het proces? 
• Aantal betrokken afdelingen en typering. Hoeveel afdelingen en wat voor soort afdelingen 

zijn in totaal werkzaam binnen het proces? 
• Aanta/ FTE voor een case binnen het proces. Hoeveel personen werken over het hele 

proces gezien aan een case? 
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• Aantal afdelingen voor een case binnen het proces. Hoeveel afdelingen werken over het 
hele proces gezien aan een case? 

• Bevoegdheid. Welke bevoegdheden hebben de diverse functies binnen het proces? 
• Eindverantwoordelijk. Welke persoon/ afdeling heeft de eindverantwoordelijkheid voor het 

product? 
• Leidinggevenden. Welke functie geeft sturing aan het subsidieproces en wat houdt deze 

sturing in? 

6. lnformatie 
• Wet- en regelgeving subsidies. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het 

proces? 
• Subsidieregelingen. Op hoeveel verschillende regelingen heeft het proces betrekking? 
• Subsidieplafonds (€). Zijn er maximumbudgetten aan de regelingen verbonden en hoe 

warden deze gecommuniceerd richting (potentiele) aanvragers van subsidie? 
• Hoeveelheid en kwa/iteit aangeleverde documentatie/correspondentie. Welke 

documentatie dient aangeleverd te warden voor het proces, welke omvang heeft deze 
documentatie en wat is de kwaliteit ervan? Wordt indien gewenst aanvullende informatie 
opgevraagd? 

• Uitgaande correspondentie. Welke correspondentie wordt als tussenproduct of output van 
het (eind)proces naar de klant verstuurd? 

• Correspondentievorm. Op welke wijze wordt gecorrespondeerd met de klant (bijv. brief, e
mail, telefoon of digitaal loket)? 

• Managementinformatie. Welke informatie wordt gegenereerd over het proces ten behoeve 
van sturing door het management? 

7. Technologie 
• !CT ondersteuning. Hoe wordt het proces technisch ondersteund (bijv. workflowsysteem, 

digitale dossiers, aanvraagportal, automatisch gegenereerde brieven et cetera)? 

8. Externe omgeving 
• Omgeving. Welke afdelingen/organisaties behoren tot de externe omgeving van het 

proces? 
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Bijlage G Processchema's SVS 
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Bijlage H Procesbeschrijvingen SVS 

Verlening 
Bij dit proces wordt ervoor gekozen om het proces te laten starten op het moment dat een 
aanvraag binnenkomt bij VWS. Voor dit moment wordt echter bij instellingssubsidies al 
correspondentie verstuurd aan de instellingen waarvan bekend is dat een dergelijke aanvraag is 
te verwachten met een reminder voor de deadline van aanvraag. Bij het uitblijven van een 
reactie wordt eventueel nog een extra reminder verstuurd . Deze coulante houding van VWS 
wordt niet meegenomen in dit project omdat de echte start van het proces de aanvraag is. De 
wettelijke afhandeltermijn start pas op het moment van binnenkomst 
Als een aanvraag voor subsidieverlening binnenkomt wordt een stempel op de aanvraag gezet 
met daarop de ontvangstdatum. De stukken warden vervolgens intern binnengemeld via een 
portal en ingescand door de administratieve ondersteuner van de FO. Het binnenmelden en 
scannen van de stukken gebeurt circa een keer per week. Er wordt naar gestreefd om dit een 
keer per dag te gaan doen. Door het binnenmelden van de stukken via de portal wordt het 
afhandelproces in het WfMS gestart. Nadat de documenten zijn ingescand kan de toetser van de 
FO deze toewijzen aan de juiste dossiers. 
De toetser controleert de invoer van de aanvraaggevens die in de portal zijn ingegeven en 
bevestigt de invoer. Vervolgens voert de toetser een voorcontrole uit om te beoordelen of de 
stukken volledig zijn aangeleverd. 
lndien de stukken volledig zijn aangeleverd verstuurt de administratieve ondersteuner een 
ontvangstbevestiging naar de indienende installing met de mededeling dat de stukken na een 
eerste controle in orde zijn bevonden om verder verwerkt te warden. Vervolgens selecteert hij 
ook nog de subsidiemedewerker van de BO die de aanvraag zal gaan behandelen. lndien de 
stukken niet volledig zijn wordt ook dit teruggekoppeld richting de indienende installing met de 
mededeling dat de ontbrekende stukken binnen drie weken moeten warden teruggestuurd. 
Eventueel kan deze brief ook nog opgevolgd warden indien geen reactie wordt ontvangen op de 
brief. 
Nadat de aanvraag tot subsidieverlening compleet is komt de aanvraag binnen bij de financiele 
adviseur van de verantwoordelijke beleidsdirectie, die de binnenkomende aanvraag toewijst aan 
een beleidsmedewerker. De beleidsmedewerker voert aan de hand van het activiteitenplan een 
inhoudelijke toets uit op de aanvraag. Afhankelijk van het resultaat van de beoordeling stelt deze 
persoon een concept subsidieverleningsbrief of een afwijzingsbrief op. 
Een eventuele afwijzingsbrief wordt na paraaf van het afdelingshoofd ondertekend door de 
directeur van de beleidsdirectie, ingescand door de FO en vervolgens verstuurd. lndien subsidie 
wordt verleend voert de financiele adviseur nog een financiele toets uit op de aanvraag en geeft 
aan ten laste van welk werkbudget de subsidie komt. Eventueel kan de financiele adviseur nog 
aangeven dat voorafgaand toezicht op de subsidieverlening noodzakelijk is door FEZ. Deze stap 
wordt vooral uitgevoerd bij beleidsdirecties/werkbudgetten waar in het verleden problemen mee 
zijn geweest omdat bijvoorbeeld het budget werd overschreden. FEZ wil in deze situaties 
controle houden op de uitgaven door middel van voorafgaand toezicht. De subsidieaanvragen die 
voorafgaand toezicht nodig hebben zijn in principe dus vooraf bekend. De reactie van FEZ op de 
aanvraag moet in dat geval afgewacht warden voordat het afdelingshoofd en in uitzonderlijke 
situaties de directeur van de beleidsdirectie de subsidieverlening kunnen paraferen . 
Bij binnenkomst in de BO wordt allereerst gecontroleerd of de aanvraag van een nieuwe 
installing is of dat gegevens van de installing gewijzigd zijn. lndien dit het geval is wordt een 
objectnummer aangevraagd en aangemaakt of wordt het bestaande objectnummer aangepast. 
Vervolgens voert de subsidiemedewerker van de BO een toets op rechtmatigheid uit, controleert 
de concept verleningsbrief en werkt de verplichting bij in het financiele systeem IFIS. De interne 
controleur voert een controle uit op deze toets en accordeert de verplichting in IFIS. 
Tenslotte wordt de verleningsbrief uitgeprint door het secretariaat van een beleidsdirectie en 
ondertekend door de directeur. De brief wordt als laatste stap ingescand en verstuurd door de 
administratieve ondersteuner van de FO. 
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Naast dit hoofdproces bestaan ook nog enkele ad hoc processen die uitgevoerd kunnen warden, 
zoals het aanmaken van correspondentie/memo's, verlenen van uitstel, wijzigen behandelaar, 
wijzigen aanvraaggegevens, overdragen aanvraag aan andere beleidsdirectie/derden of afbreken 
van de aanvraag. Deze processen kunnen op elk moment uitgevoerd warden in FLOWer. 

Vaststelling 
Voorafgaand aan de start van het proces wordt naar alle instellingen waaraan subsidie is 
verleend een reminder en eventueel een herinnering op deze reminder verstuurd. Evenals bij het 
verleningstraject is om dezelfde redenen gekozen om het proces echter te laten starten op het 
moment dat de aanvraag tot vaststelling binnenkomt bij VWS. 
Als een aanvraag tot vaststelling van een toegekende subsidie binnenkomt wordt een stempel 
op de aanvraag gezet met daarop de ontvangstdatum. De stukken warden vervolgens intern 
binnengemeld via een portal en ingescand door de administratieve ondersteuner van de FO. Het 
binnenmelden en scannen van de stukken gebeurt circa een keer per week. Er wordt naar 
gestreefd om dit een keer per dag te gaan doen. Door het binnenmelden van de stukken via de 
portal wordt het afhandelproces in het WfMS gestart. Nadat de documenten zijn ingescand kan 
de toetser van de FO deze toewijzen aan de juiste dossiers. 
De toetser controleert de invoer van de aanvraaggevens die in de portal zijn ingegeven en 
bevestigt de invoer. Vervolgens voert de toetser een voorcontrole uit om te beoordelen of de 
stukken volledig zijn aangeleverd. 
lndien de stukken volledig zijn aangeleverd verstuurt de administratieve ondersteuner een 
ontvangstbevestiging naar de indienende installing met de mededeling dat de stukken na een 
eerste controle in orde zijn bevonden om verder verwerkt te warden. Vervolgens selecteert hij 
ook nog de subsidiemedewerker van de BO die de aanvraag moet gaan beoordelen. lndien de 
stukken niet volledig zijn wordt ook dit teruggekoppeld richting de indienende installing met de 
mededeling dat de ontbrekende stukken binnen drie weken moeten warden teruggestuurd. 
Eventueel kan deze brief ook nog opgevolgd warden indien geen reactie wordt ontvangen op de 
brief. 
Nadat de aanvraag tot vaststelling compleet is wordt deze financieel beoordeeld door een 
subsidiemedewerker van de BO. Deze medewerker stelt ook een concept vaststellingsbrief op en 
werkt de verplichting bij in het financiele systeem IFIS. In het kader van het vier-ogen principe 
wordt een controle uitgevoerd op het werk door een interne controleur van de BO. 
Het proces gaat hierna verder bij de verantwoordelijke beleidsdirectie. Allereerst verdeelt een 
financiele adviseur het werk onder de beleidsmedewerkers. De verantwoordelijke 
beleidsmedewerker beoordeelt vervolgens het activiteiten/jaarverslag en verwerkt eventuele 
opmerkingen in de concept vaststellingsbrief. Vervolgens toetst de financiele adviseur de 
aanvraag nog globaal op financieel vlak. Afhankelijk van de betrokken beleidsdirectie gebeurt 
deze stap ook wel eens bij het verdelen van het werk en hoeft alleen nog maar een paraaf gezet 
te warden. Na de paraaf van de financiele adviseur moet het afdelingshoofd de concept 
vaststelling nog paraferen en in uitzonderlijke situaties ook nog de directeur van de 
beleidsdirectie. 
De interne controleur van de BO accordeert vervolgens de verplichting in IFIS. Een medewerker 
van het secretariaat past de brief aan met betrekking tot taalfouten en de huisstijl van VWS en 
print deze uit. De subsidiemedewerker van de BO voert nog een laatste check uit op de brief en 
hierna wordt de brief ter ondertekening voorgelegd aan het afdelingshoofd subsidies van de BO. 
Na ondertekening wordt de brief door de administratieve ondersteuner van de FO ingescand, 
verstuurd naar de betreffende instelling en wordt een afschrift verstuurd naar de afdeling 
vorderingen. Na het verzenden van de brief is het vaststellingsproces beeindigd en is de subsidie 
vastgesteld. Een instelling heeft nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit, 
maar dit wordt in dit project buiten beschouwing gelaten. 

83 



~( 1 _____ s_P_M_:_h_er_o_n_tw_e_r_p_vo_o_r_st_e_ue_n_e_n_m_o_ni-to_r_in_g_v_a_a_r _he_t_s_u_b_si_d-ie_p_ro_c_e_s _b_in_n_en_v_w_s __ T u / e 

Ook het vaststellingsproces kent een aantal ad hoc processen. Deze komen overeen met het 
verleningsproces met uitzondering van het overdragen en afbreken van een aanvraag omdat dit 
bij een verantwoording niet mogelijk is. 
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Bijlage I Details doorlooptijd 

2693602004 TransAct LB Structureel €1.617.912,00 55 180 

4745482003 Stichting groep 7152 LB Pro"ect €22.690,00 63 180 

3908932001 Vereniging Steunfuncties Welzijn LB Pro·ect €104.530,00 99 180 

4015762001 Provincie Zeeland LB Pro·ect €181 .512,08 128 180 

5058322004 Hiv Vereniging Nederland PG Pro"ect €180.000,00 142 180 
Nederlands Huisartsen 

5232212004 Genootschap PG Project €54.000,00 145 180 
Erasmus Universiteit 

3906842004 (E idiomologie + Biostatistiek) PG Structureel €80.472,00 146 180 

5058822004 GG&GD Amsterdam PG Pro·ect €110.500,00 149 180 

5025112004 Stichting Centrum 45 PG Pro'ect €80.325,27 161 180 

3455362000 Stichting Jai Hanuman Nederland LB Structureel €9.076,00 163 180 
Stichting Landelijk Overleg 

4564272002 Werkgroepen Ouders van LB Pro·ect €17.900,00 167 180 

4839582003 Ver van Nederlandse Gemeenten LB Pro·ect €600.000,00 185 180 

5292292004 Academisch Ziekenhuis Dijkzigt PG Pro·ect €90.500,00 186 180 

5239202004 Beraadsgroep Vorming LB Pro·ect €6.941,00 190 180 

5245512004 het Verwey-Jonker lnstituut LB Project €25.444,00 192 180 

22412004 Stichting Korrelatie Utrecht LB Structure el €628.950,90 194 180 

4976662004 Centraal bureau Fondsenwerving LB Structureel €249.492,00 194 180 

17402004 Stichting NIBUD LB Structureel €121.404,00 196 180 
Landelijk Bureau ter bestrijding van 

13862004 rassendiscriminatie LB Structureel €332.675,00 198 180 
Civiq, instituut voor vrijwillige 

5252412004 inzet LB Project €32.675,00 205 180 
Koepel van Artsen Maatschappij 

4543122002 Gezondheid Verenigi PG Pro·ect €204.201, 10 208 180 

3752782004 Stichting IHLIA LB Structureel €32.346,00 209 180 
St. Geschillencie 

3999122001 Consumentenzaken LB Pro"ect €12.750,00 216 180 

3127142004 Nationaal Hepatitis Centrum PG Structureel €93.627,00 219 180 

4614332004 Civiq, instituut vrijwillige inzet LB Structureel €2.199.288,00 233 180 

2214442004 Stichting Stavoor LB Structureel €2.392.589,00 233 180 

5249882004 Civiq, instituut vrijwillige inzet LB Pro·ect €44.000,00 233 180 
Civiq, instituut voor vrijwillige 

5249892004 inzet LB Pro"ect €88.730,00 233 180 

823702004 lnstituut voor Publiek en Politiek LB Structureel €1 .135.846,00 240 180 
Vereniging ter Bescherming van 

15922004 het ongeboren kind PG Structureel €238. 188,00 294 180 

Gemiddelde 
doorlooptijd 183 
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13 Rolniveau Box-and-whisker plot 
De doorlooptijden per rol zijn weergegeven als box-and-whisker plot zodat een uitgebreider beeld 
ontstaat dan alleen het gemiddelde. Met een box-and-whisker plot kunnen in een overzicht 
verschillende prestatiematen van zoals gemiddelde, spreiding en uitschieters warden 
weergegeven [35]. Hieronder is een grafische beschrijving gegeven van de box-and-whisker plot. 

Whisker e~tends to 
smallest data point within 
1.5 interquartile ranges from 
first quartile 

0, /0 
Outliers 

Whisker extends to 
largest data point within 
1.5 interquartile ranges 
from third quartile 

// / 
Outliers Extreme outlier 

l-+-- 1.5 IQR ----1.5 IQR --;--IQR--i+--1.5 IQR --++--1.5 IQR --.i 

Figuur 16 Beschrijving box-and-whisker plot (351 

Het tweede kwartiel geeft de mediaan aan en de helft van de waarnemingen bevindt zich tussen 
het eerste en derde kwartiel. De hierna volgende box-and-whisker plots zijn qua lay-out 
grotendeels gelijk. Een verschil is dat het gemiddelde wordt weergegeven door een plusteken en 
de uitschieters door middel van een vierkant met een plusteken. 
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Bijlage K Externe subsidieprocessen 

K1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit: Dienst Regelingen 

1. Klanten 
Externe k/anten. Boeren, samenwerkingsverbanden binnen de bedrijfskolom, verenigingen, 
stichtingen, onderwijsinstellingen, advieskantoren. 

/nterne klanten. Beleidsdirecties LNV, EU-commissie, pravincies. 

2. Producten 
Soorten subsidies. Prajectsubsidies. 

Aantal/en en bedragen subsidieverleningen/vaststellingen. Jaarlijks wordt € 40-50 min. aan 
prajectsubsidies verleend. Per jaar komen circa 8000 aanvragen binnen waarvan er 4000-5000 
word en gehonoreerd. 

C/assificatie. Een toegekende subsidie kan varieren van € 2.500,- tot € 0,5 min. 

3. Bedrijfsproces 
Processchema/beschrijving. Binnen de Dienst Regelingen wordt gewerkt met de zes-stappen 
filosofie. 

Triggers. Het bestaan van de regelingen wordt uitvoerig gecommuniceerd naar de doelgraep via 
website, brief of andere media. De daadwerkelijke trigger om het aanvraagpraces te starten 
komt van de aanvrager als het aanvraagformulier wordt ingediend. 

Normtijden/wette/ijke termijnen. AWB termijnen zijn van toepassing. Bij grate regelingen waar 
zowel deskundigen als een beoordelingscommissie bij betrakken zijn wordt de termijn in overleg 
met de opdrachtgever verruimd omdat de AWB termijnen in dat geval praktisch niet haalbaar 
zijn. 

Bewerkingstijd processtappen. Een verlening voor een prajectsubsidie neemt per aanvraag van 1 
uur tot 17-25 uur (gem. 10 uur) in beslag. De bevoorschotting neemt 4-8 uur in beslag. De 
vaststelling van een prajectsubsidie neemt 1-12 uur in beslag. 

Wachttijd processtappen. Bij een regeling die wordt uitgegeven als tender moet gewacht warden 
tot de sluitingsdatum van de aanvraagperiode. In het geval bepaalde documenten ontbreken bij 
de aanvraag krijgt de aanvrager eenmalig 14 dagen om deze tout te herstellen. lndien deze 
termijn is verstreken en nog geen aanvullende informatie is ontvangen wordt vaak nog wel 
contact opgenomen met de aanvrager om dit te contraleren. 

Doorlooptijd processtappen/totaa/. Exacte kennis over de doorlooptijden is niet beschikbaar, 
maar valt wel altijd binnen de AWB-normen. 

Aankomstpatroon. De eerste regeling van een jaar gaat vaak open in april. De piek voor de 
verleningen is rand mei/juni en september/november. De piek voor de vaststellingen ligt rand 
oktober /november. 
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Routering/knock-outs. Bij de identificatiefase is als secretariaatsfunctie een stap opgenomen om 
de volledigheid van de aanvragen te beoordelen. Het gaat hier om een ruwe beoordeling of de 
juiste documenten zijn meegestuurd en niet of de documenten inhoudelijk juist zijn. 

Kwa/iteit. Werk wordt bij een fout niet teruggezet naar een eerdere processtap, maar bij 
ontdekking verderop in het proces hersteld ("personen maken fouten, het proces maakt nooit 
fouten"). 

Controle. Een interne controleur voert altijd een controle uit op het werk en ook de manager die 
de beschikkingen tekent zal als het goed is nog een blik werpen op de inhoud. 

Werkverdeling. Per regeling zijn er deskundigen, binnenkomende aanvragen warden dus verdeeld 
naar regeling. Bij piekbelasting voor een regeling fungeren deze deskundigen als coordinator voor 
een pool van afhandelaars. 
Binnen het aan een medewerker toegewezen werk heeft deze zelf de vrijheid om de 
afhandelvolgorde te bepalen. 

4. Organisatie 
Aanta/ betrokken personen en typering. Binnen de uitvoeringsafdeling voor projectsubsidies zijn 
excl. staf 160 medewerkers werkzaam. (In totaal werken bij de Dienst Regelingen circa duizend 
medewerkers) 

Aanta/ betrokken afdelingen en typering. Beleid en uitvoering zijn gescheiden, Dienst Regelingen 
is met frontoffice en backoffice de enige afdeling die aan het proces werkt. 

Aanta/ FTE voor een case binnen het proces. Bij het verlenen werken aan eenvoudige aanvragen 
5 personen en aan moeilijke aanvragen 7 personen. Bij het vaststellen werken altijd 8 personen 
aan een aanvraag. 

Bevoegdheid. De werkzaamheden en bijbehorende bevoegdheden zijn gedetailleerd uitgewerkt 
en bekend bij de medewerkers. 

Eindverantwoorde/ijk. Dienst Regelingen is namens de opdrachtgever gemandateerd om de 
uitvoering te verzorgen van een regeling. Binnen de door de opdrachtgever opgestelde kaders is 
Dienst Regelingen eindverantwoordelijk voor het subsidieproces. 

Leidinggevenden. Elk team heeft een manager die sturing geeft aan het proces. De 
vestigingsmanager draagt de integrale verantwoordelijkheid voor het subsidieproces. 

5. lnformatie 
Wet- en rege/geving subsidies. De AWB is van toepassing op het subsidieproces. 

Subsidieregelingen. In totaal zijn er voor projectsubsidies circa 70 regelingen die in 
samenwerking tussen opdrachtgever en Dienst Regelingen warden opgesteld. 

Subsidieplafonds (€). Voor elke regeling geldt een maximumbudget en dit wordt o.a. via de 
website kenbaar gemaakt aan de potentiele begunstigden. 

Hoevee/heid en kwaliteit aangeleverde documentatie/correspondentie. Voor een projectsubsidie 
wordt bij grotere projecten aan de aanvrager een behoorlijk aantal documenten gevraagd zoals 
activiteitenplan en jaarrekening. Er wordt wel naar gestreefd in het kader van administratieve 
lastenverlichting om gegevens zoveel mogelijk van andere bronnen te onttrekken of te 
hergebruiken. Bij volgtijdelijke projectsubsidies is 60-70% van de aanvragen bij eerste indiening 
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compleet en juist en bij grote projecten waarbij subsidies via tenders worden toegekend is dit tot 
80%. 

Uitgaande correspondentie. Vanuit Dienst Regelingen wordt een ontvangstbevestiging, een brief 
wel/niet acceptatie, behandelingsbrief en een beschikking verstuurd. lndien de aangeleverde 
documentatie in orde is bevonden wordt de acceptatie- en behandelingsbrief gecombineerd. 

Correspondentievorm. Brief en telefonisch. 

Managementinformatie. Managementinformatie bevat vooral gegevens over aantallen nog te 
verwerken aanvragen en de plaats van aanvragen in het proces. 

6. Technologie 
/CT ondersteuning. Voor de beoordeling van projectsubsidies worden alleen de standaard office
applicaties gebruikt. Binnen de Dienst Regelingen is men ook van mening dat het opstellen van 
een standaardproces voor elke regeling niet nuttig is. Reden hiervoor is dat elke regeling eigen 
specifieke karakteristieken heeft die niet in een uniform systeem kunnen worden ingebracht. 
Daarnaast lopen de meeste regelingen maar voor een beperkte periode waardoor de 
investeringen voor technologische ondersteuning niet haalbaar zijn. Er wordt voor elke 
regeling/aanvraag wel gebruik gemaakt van een eenvoudig registratiesysteem dat voldoende 
inzicht biedt in onderhanden werk. 
Voor enkele grote regelingen wordt wel een eenvoudig workflowsysteem gebruikt. Komend jaar 
zal wel het Oracle pakket a-Business worden ge"i"mplementeerd voor digitale documenten en 
workflow binnen de Dienst Regelingen. Allereerst zullen de bulkregelingen aangepakt worden en 
aan de hand van de ervaringen zal beoordeeld worden of ook de projectsubsidies met deze 
technologie worden ondersteund. 
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K2 Senter Novem 

1. Klanten 
Externe k/anten. Er zijn bij SenterNovem twee soorten klanten: 1 de opdrachtgever (het 
ministerie waarvoor de regaling wordt uitgevoerd, 2 de aanvrager van de subsidie. 

lnterne klanten. Binnen het proces wordt de opvolgende medewerker in het proces gezien als 
interne klant, buiten het proces zijn andere afdelingen, bijvoorbeeld de bibliotheek, die aan het 
eind een eindrapport krijgen een interne klant. 

2. Producten 
Soorten subsidies. SenterNovem behandelt subsidies in het kader van een subsidieregeling, het 
betreft dus projectsubsidies en aanvragen voor subsidies op apparaten. 

Aanta//en en bedragen subsidiever/eningen/vastste//ingen. zie het jaarverslag van Senternovem 
op www.senternovem.nl. Het gaat om enige duizenden aanvragen en een bedrag van circa 1 
miljard euro. 

C/assificatie. Nee, Senternovem werkt op basis van programma's/regelingen. 

3. Bedrijfsproces 
Processchema/beschrijving. Aanvraag ontvangen, aanvraag beoordelen en beschikking opstellen 
(eerste beoordelaar, tweede beoordelaar, controller, jurist, opdrachtmanager, themamanager, 
directeur, afhankelijk van de hoogte van het bedrag), beschikking verzenden, project uitvoeren, 
verzoek tot betaling en dan weer de beoordelingsronde . .. , met tenslotte eindafrekening. 

Triggers. De aanvraag. 
Normtijden/wettelijke termijnen. Wettelijke termijnen uit de AWB warden gehanteerd. 
Bewerkingstijd processtappen. Dat is geheel afhankelijk van de ingewikkeldheid van de regaling. 
SenterNovem maakt per opdracht een offerte aan de opdrachtgever (een adfeling van een van 
de ministeries) waarin dit uitgewerkt wordt. Er is geen tabel met normtijden . 

Wachttijd processtappen. Bij een tenderregeling moet je wachten tot een bepaalde datum (de 
sluitingsdatum), bij een volgorderegeling niet. Als de aanvraag niet compleet is ontstaat er 
wachttijd voor het completeren van de aanvraag. 

Door/ooptijd processtappen/totaal. Daar is geen algemene uitspraak over te doen. 

Karakterisering. Nee 

Aankomstpatroon. Bijna elke regaling kent een sluitingsdatum. De historie laat zien dat de 
meeste aanvragen in de week voor de sluitingsdatum binnen komen. 

Routering/knock-outs. Aanvragen kunnen niet-compleet zijn, de aanvrager krijgt dan volgens de 
AWB tijd om de aanvraag compleet te maken. Voldoet hij niet aan de termijn, dan wordt de 
aanvraag buiten behandeling gesteld. Voldoet de aanvraag als geheel niet aan de criteria van het 
programma, dan wordt de aanvraag afgewezen. 

Kwa/iteit. De opvolgende behandelaars kunnen de aanvraag terugsturen, de eerste beoordelaar 
moet dan over het algemeen een deel van het werk overdoen. 

Controle. Zie kwaliteit. 

Werkverdeling. Dat wordt bepaald door de coordinator van het programma of de 
opdrachtmanager. Programma adviseurs hebben een grate mate van vrijheid. 
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Afhandelwijze. Case voor case, maar een medewerker werkt meestal aan meerdere cases 
tegelijk. 

4. Organisatie 
Aanta/ betrokken personen en typering. Bij SenterNovem werken circa 1000 mensen, zie verder 
de website 

Aanta/ betrokken afdelingen en typering. Zie website 

Aanta/ FTE voor een case binnen het proces. Afhankelijk van de regaling 

Aanta/ afdelingen voor een case binnen het proces. Idem, maar in ieder geval maar een 
vakafdeling, de overigen zijn controllers, juristen en zo. 

Bevoegdheid. Daarvoor is ten eerste de procuratieregeling tot € xx mag een opdrachtmanager 
tekenen, van XX tot VY een themamanager, boven VY een directeur. Controlling en juridische 
zaken zijn adviserend, dus de lijn mag subsidie toekennen met een negatief advies van deze 
afdelingen, dat gebeurt natuurlijk slechts zeer zelden. 

Eindverantwoorde/ijk. Zie hieronder. 

Leidinggevenden. De opdrachtmanager, die inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk is, bij 
sommige grate programma's is dat een themamanager. 

5. lnformatie 
Wet- en rege/geving subsidies. In eerste instantie de AWB, verder afhankelijk van het 
programma een groat aantal regelingen en Amvb's 

Subsidieregelingen. Circa 200. 

Subsidiep/afonds (€).Ja, officieel via de staatscourant, maar ieder programma heeft zijn eigen 
communicatiemiddelen: de SenterNovem website, eigen website, brochures, nieuwsbrieven, 
kenniskringen etc. 

Hoevee/heid en kwaliteit aange/everde documentatie/correspondentie. Het begint altijd met 
aanvraag. De omvang daarvan is afhankelijk van de regaling, varieert van een A4-tje tot een 
document van 30 pagina's. De kwaliteit van het aangeleverde materiaal is over het algemeen 
matig. lndien gewenst wordt aanvullende informatie opgevraagd. 

Uitgaande correspondentie. Bevestiging van ontvangst van de aanvraag, evt. vraag om 
aanvullende informatie, beschikking. 

Correspondentievorm. De meeste programma's kennen alleen een schriftelijke aanvraag en de 
afhandeling is dan oak schriftelijk. SenterNovem heeft wel diverse informatieloketten, die zowel 
telefonisch als digitaal bereikbaar zijn. 

Managementinformatie. Overzichten van tijdigheid van behandeling, van toegekende bedragen, 
van betaalde bedragen, van bestede tijd, etc. 

6. Technologie 
/CT ondersteuning. Er wordt gewerkt met SAP voor het financiele deel, daarin krijgt de 
opvolgende stap altijd een melding dat er iets moet gebeuren, digitale dossiers is in opbouw. Er 
is een systeem van automatische sjablonen voor alle soorten brieven. 
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K3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Agentschap SZW 

1. Klanten 
Externe klanten. Gemeenten, samenwerkingsverbanden binnen bedrijfssectoren (zogenaamde 
O&O-fondsen), Ministeries (OCW, Justitie en SZW hebben subsidie aangevraagd), UWV en CWI 
kunnen aanvragen indienen en zijn daarmee ook de externe klanten. 

lnterne klanten. Ministerie van SZW is de opdrachtgever van de regelingen. Controles vinden 
plaats door de Auditdienst en de Algemene Rekenkamer. De uiteindelijke opdrachtgever is de 
Europese Unie. De EU (Europese Commissie en Europese Rekenkamer) voert ook controles uit op 
de uitvoering van de regeling. 

2. Producten 
Soorten subsidies. Projectsubsidies. lnstellingen kunnen voor maximaal 50% van de 
projectkosten subsidie aanvragen. 

Aantallen en bedragen subsidieverleningen/vaststellingen. Omgerekend naar jaren is er jaarlijks 
circa 260 miljoen euro beschikbaar. Van augustus 2001 t/m oktober 2005 zijn in totaal zo'n 
2000 aanvragen ingediend met een waarde van 3,2 miljard euro. Tot dit moment zijn 1142 
aanvragen toegekend met een waarde van 1,8 miljard euro. Voor 350 miljoen euro is 
afgewezen/ingetrokken en 1 miljard euro is nog in behandeling. 
Tot dit moment zijn 492 projecten voor 297 miljoen euro eindbeschikt. Bij de einddeclaratie 
wordt een project-specifieke accountantsverklaring gevraagd, hetgeen een waarborg is voor de 
kwaliteit van de einddeclaratie. Bij de vaststelling zijn veelal de bedragen overgenomen van de 
verantwoording van de indiener, op de ingediende einddeclaraties is ruim € 6 min gekort. 

C/assificatie. Er zijn relatief kleine subsidies met een waarde van 20-25 duizend euro en grote 
projecten met een waarde van 40-50 miljoen euro. 

3. Bedrijfsproces 
Processchema/beschrijving. Voor zowel de aanvraag als de verantwoording is het proces op 
hoofdlijnen als volgt ingericht. Een aanvraagformulier komt zowel op papier als digitaal binnen. 
Het digitale aanvraagformulier heeft als doel om de gegevens in een database op te kunnen 
slaan. Vervolgens voert de administratieve ondersteuner een vormtest uit om te controleren of 
alles is ingevuld en de juiste documenten zijn bijgevoegd. lndien akkoord verstuurt deze 
medewerker een ontvangstbevestiging, indien informatie ontbreekt wordt een vragenbrief 
verstuurd. De eerste consultant zal vervolgens aan de hand van interne toetsingskaders (bijv. of 
begroting aansluit bij activiteiten, begroting een goed overzicht geeft van de kosten etc.) een 
besluit nemen over de aanvraag of verantwoording en stelt een beschikkingsbrief op. Tijdens dit 
beoordelingsproces wordt vaak aanvulling of onderbouwing van ontbrekende of onduidelijke 
gegevens gevraagd en vindt vaak ook een eerste projectbezoek plaats. Een tweede consultant 
toetst vervolgens nog het werk van de eerste consultant (vier-ogenprincipe). De teamleider 
beoordeelt op grote lijnen de beschikking en eventueel het dossier en geeft goedkeuring. De 
beschikking wordt na goedkeuring van de teamleider uitgedraaid en ondertekend door de 
operation manager, die ook nog wel inhoudelijk naar de beschikkingsbrief kijkt. Tot slot wordt de 
brief verstuurd naar de aanvrager. 

Een verschil tussen de verlening en vaststelling is dat bij laatstgenoemde na de 
eerstelijnscontrole soms nog een interne controle plaats vindt. Volgens de richtlijnen moet 
namelijk 5% van de uitgegeven subsidiebedragen gecontroleerd worden. Deze controle bestaat 
zowel uit een controle van het eigen proces als een controle van de administratie bij de 
ontvanger van de subsidie of een review van de controlewerkzaamheden van de externe 
accountant van de aanvrager. 

Een extra proces is nog het tussentijdse projectbezoek dat wordt gebracht aan de ontvanger van 
de subsidie. Dit bezoek is met name gericht op het monitoren van de projectadministratie om er 
voor te zorgen dat de verantwoording van goede kwaliteit zal zijn. Tijdens het verlenings- of 
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vaststellingsproces wordt ook wel langsgegaan bij de aanvragers om te assisteren bij het 
opstellen van de aanvragen. 

Triggers. Aanvraag is de trigger om het proces te starten. 

Normtijden/wettelijke termijnen. Wettelijke termijn voor het afhandelen van een aanvraag of 
verantwoording is drie maanden. Als vragen uitstaan bij de aanvrager, wordt de behandeltermijn 
stilgezet. In de praktijk heeft een aanvrager per project een maand nodig om vragen te 
beantwoorden of informatie te leveren. De bruto behandeltermijn voor een aanvraag of 
verantwoording bedraagt gemiddeld vier maanden. 

Bewerkingstijd processtappen. Op basis van de offerte voor uitvoering van de ESF subsidies is 
een eerste consultant gemiddeld 30 uur bezig met een beoordeling van een aanvraag of 
einddeclaratie. Het monitoren van het project kost gemiddeld 12 uur per bezoek en aan overig 
beheer (gedurende de looptijd van het project) is men 20 uur bezig. 

Wachttijd processtappen. Wachttijd ontstaat indien aanvragen niet compleet zijn en een 
vragenbrief gestuurd moet warden. Daarnaast ontstaat wachttijd bij piekbelastingen. 

Doorlooptijd processtappen/totaal. De bruto-doorlooptijd is circa vier maanden voor beide 
processen, gemiddeld gaat een maand verloren aan wachttijd doordat de aanvraag onvolledig of 
onduidelijk is. Bij piekbelasting of als er ook een interne controle plaats vindt wordt deze vier 
maanden niet gehaald. 

Aankomstpatroon. Vanaf augustus 2001 began de regeling, maar kwam aarzelend op gang. Na 
de mid-term evaluatie waarbij bleek dat er onderuitputting van het budget dreigde zijn de 
mogelijkheden om subsidie aan te vragen in de subsidieregeling verruimd. Hierdoor werd het 
steeds drukker met het aantal aanvragen met een piek voor de sluitingsdatum. 
Ook jaarlijks is een bepaalde cyclus te benoemen. Van mei t/m juli is het erg druk in verband met 
komende schoolseizoen waarvoor instanties subsidie gaan aanvragen en van oktober t/m 
november is veel drukte vanwege aanvragen van het bedrijfsleven die plannen hebben voor het 
nieuwe jaar. De piek voor de verantwoording ligt op 1 april (bedrijven) en augustus/september 
voor onderwijsinstellingen. 

Routering/knock-outs. Dit vindt vooral plaats bij de vormtoets en inhoudelijke toets. 

Kwa/iteit. Met name door teamleider of manager operations wordt het werk teruggezet. De 
vormtoets is dermate technisch van aard dat hier weinig mis kan gaan. 

Controle. De tweede consultant is de eerstelijnscontroleur, tweedelijnscontrole vindt plaats 
indien een interne controle wordt uitgevoerd. 

Werkverdeling. Het Agentschap heeft drie vestigingen in het land. Verdeling van projecten van 
gemeenten vindt vooral plaats op geografische ligging, de O&O fondsen zijn verdeeld per thema 
en de projecten van de ministeries warden afgehandeld in Den Haag. Binnen het toebedeelde 
werk heeft de medewerker wel keuzevrijheid in de afhandelvolgorde. 

Afhandelwijze. Aanvragen warden case voor case afgehandeld. Omdat er slechts een beperkt 
aantal aanvragers is die subsidie voor uitvoerende instanties kan aanvragen, komen veel 
aanvragen per klant binnen. Omdat deze aanvragen inhoudelijk zeer verschillend zijn en hier vaak 
verschillende uitvoerders achter zitten, moeten de aanvragen toch afzonderlijk warden 
behandeld. 

Risicobeheersing. Elke verlening en vaststelling wordt afgehandeld volgens hetzelfde proces. 
Beleidstechnische wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen. In de praktijk zal 
de consultant natuurlijk wel met een bepaalde diepgang aanvragen beoordelen op basis van 

98 



f J _· ____ B_P_M_:_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_rs_t_e,_,e_n_e_n_m_o_n_it-or-in_g_v_o_o_r _he_t_s_u_bs-id-i-ep_r_oc_e_s_b_in_n_e_n _v_w_s __ Tu/ e 

ervaring. lnterne Controle houdt bij de bepaling van de projecten die gecontroleerd worden wel 
(onder andere) rekening met het risico-profiel van projecten en/of aanvragers/uitvoerders. 

4. Organisatie 
Aanta/ betrokken personen en typering. In totaal zijn bij de ESF subsidies zo'n 50 medewerkers 
betrokken (40 consultants, 6 ondersteuners, 3 teamleiders, 1 stafmedewerker en 1 manager 
operations). De functie consultant is ingeschaald op academisch niveau. 

Aantal betrokken afdelingen en typering. Het totale proces is geclusterd binnen een 
uitvoeringsorganisatie. De totale uitvoeringskosten zijn circa zes miljoen euro. 

Aantal FT£ voor een case binnen het proces. Het totale proces wordt vrijwel volledig 
afgehandeld door de eerste consultant. 

Bevoegdheid. De teamleider heeft de bevoegdheid, maar zal in de praktijk veel terugvallen op de 
kennis van de consultant. 

Eindverantwoordelijk. Eindverantwoordelijk is de manager operations die gedelegeerd uitvoerder 
is van de ESF regeling. 

Leidinggevenden. De verdeling van thema's over de teams zorgt voor de werkverdeling. Als de 
werkverdeling scheef komt te liggen, wordt wel ingegrepen (ter ontlasting van Eindhoven zijn 
bijvoorbeeld eind 2005 een aantal projecten, ter afhandeling overgedragen aan Zwolle e/of Den 
Haag). Aansturing is vooral gericht op het monitoren van de doorlooptijd en kwaliteit. 

5. lnformatie 
Wet- en regelgeving subsidies. De ESF regeling is op nationaal niveau uitgewerkt in een 
zelfstandige regeling ESF op basis van prioriteiten en speerpunten van SZW. In de Nederlandse 
subsidieregeling is opgenomen wat de voorwaarden zijn en wie in aanmerking komt om subsidie 
aan te vragen. 

Subsidieregelingen. Een regeling (ESF). 

Subsidieplafonds (€). Totaal was er voor de ESF regeling 2001- 2006 1,5 miljard euro 
beschikbaar, wat ongeveer neerkomt op 250 miljoen euro per jaar. 

Hoeveelheid en kwa/iteit aange/everde documentatie/correspondentie. Gemiddeld wordt per 
dossier een ordner informatie aangeleverd. Specifiek kan dit varieren van een halve ordner tot 
twee ordners per dossier. 

Toetsingskaders. Intern zijn er toetsingskaders ontwikkeld op basis waarvan een aanvraag wordt 
beoordeeld. 

Uitgaande correspondentie. Ontvangstbevestiging, beschikking, vragenbrief, rappelbrief, 
projectbezoekverslag en controleverslagen. 

Correspondentievorm. Brief, e-mail, telefonisch en bezoek. Het afleggen van bezoeken is 
ingesteld als leerpunt bij de vorige ESF tranche. Door een goede monitoring kan men reeds in 
een vroeg stadium de kwaliteit van de verantwoording afdwingen. 

Managementinformatie. Maandelijks wordt aan de opdrachtgever productie informatie (offerte 
vs . realisatie benodigde tijd uitvoeren regeling) en beleidsinformatie geleverd. Beleidsinformatie 
is met name gericht op aantallen en status van de producten . 

6. Technologie 
/CT ondersteuning. Het Agentschap werkt met een projectendatabase, ESF beheer. Per project 
is hierbij opgenomen het aanvraagformulier en formulieren voor het toetsen van de aanvragen . 

99 



~(~ _· ____ B_P_M_:_h_e_ro_n_tw-er_p_vo_o_r_st_e_lle_n_e_n_m_o_n_it_o_rin_g_vo_o_r_h_et_s_u_b_si-di_e_pr_o_ce_s_b_in_n_e_n_v_w_s __ T u / e 

Alie aangeleverde documentatie wordt oak gescand, maar in de praktijk wordt vooral met het 
papieren dossier gewerkt dat vaak oak het leidende dossier is. Deze werkwijze levert oak wel 
kritiek op van de Algemene Rekenkamer, maar het werken met papieren dossiers is efficienter. 

De uitgaande brieven zijn automatisch gegenereerde sjablonen. Het systeem houdt alleen de 
bruto-doorlooptijden bij, gedetailleerde informatie ontbreekt, maar is per dossier wel terug te 
vinden door verzend- en ontvangstdata van brieven te analyseren. 
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K4 Gemeente Leiden 

1. Klanten 

2. Producten 
Soorten subsidies. Input, output, waardering 

Aantallen en bedragen subsidieverleningen/vaststellingen. 500 verleningen / vaststellingen, 
ongeveer 20 miljoen euro. 

3. Bedrijfsproces 
Processchema/beschrijving. Processchema bijgevoegd 

Normtijden/wettelijke termijnen. De raad stelt als eis dat binnen 8 weken een beschikking moet 
warden gestuurd naar de installing 

Bewerkingstijd processtappen. 

Wachttijd processtappen. Wachttijd ontstaat doordat er bij het toekennings- of 
vaststellingsproces de mogelijkheid is om aanvullende informatie aan te vragen. Ook ontstaat er 
wachttijd omdat een begroting eerst door de raad moet warden goedgekeurd voordat er geld 
toegekend mag warden. 

Doorlooptijd processtappen/totaa/. Rond de gevraagde 8 waken, soms iets !anger of korter. 

Aankomstpatroon. lndieningstermijnen zijn er bij een aantal subsidies. Sport- en 
amateurkunstsubsidies moeten voor tussen 1 februari en 1 maart warden ingediend. Dit zijn er 
dan meestal rond de honderd. 

4. Organisatie 
Aantal FTE voor een case binnen het proces. Subsidieregistrator, beleidsadviseur, 
beleidsondersteuner, P&C adviseur en atdelingshootd, administratie 

Aanta/ afdelingen voor een case binnen het proces. Vier. 

Ervaringen medewerkers. Het is gemakkelijk voor de personen die er regelmatig mee werken, dit 
in de zin van de standaardbrieven etc. Het is moeilijk voor de mensen die maar at en toe een 
toekenning moeten maken 

Leidinggevenden. Atdelingshootd en P&C adviseur - controle 

5. lnformatie 
Hoeveelheid en kwaliteit aange/everde documentatie/correspondentie. Documentatie die 
aangeleverd moet warden is een aanvraag met omschrijving van het project en een begroting. 
De omvang hangt heel erg at van het project. Soms is het een boekwerk, soms ook 2 A4'tjes 
als het bijvoorbeeld een voetbaltoernooi is voor gehandicapten. 

Managementinformatie. Welke informatie wordt gegenereerd over het proces ten behoeve van 
sturing door het management? Managementinformatie vanuit FLOWer is vooral het aantal 
openstaande zaken per atdeling / medewerker. Verder is managementinformatie nog in 
ontwikkeling, alles is wel zo ingesteld dat veel informatie gelogt wordt. Bijvoorbeeld data van 
verzenden beschikking tot bedrag van de beschikking 
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6. Technologie 
/CT ondersteuning. Binnen de gemeente Leiden is er net een start gemaakt met een 
aanvraagportal: https://loket.interaccess.nl/pls/leiden/klant/app. first?p _ mim _id_ hoofd = 4623. 
Flower bevat een groot aantal standaardbrieven die binnen FLOWer gegenereerd moeten 
worden. Koppeling met het financiele systeem is er niet rechtstreeks. Via FLOWer print de 
administratie betaalopdracht en beschikking. 
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Bijlage L Overzicht best practices: heuristieken voor herontwerp 

BPR best practices classified according to our BPR implementation framework 

Framework elements 

Cmtomers 

Products 

Operation view 

Behavioural view 

External environmenl 

Organisation: strucrure 

Organisatim: poflllation 

Jnfonnation 

Technology 

Best pnctice name 

Control relocation 
Contact reduction 
Integration 

None 

Order types 

Task elimination 
Order-based \\ork 

Triage 

Task composi lion 

Resequencing 
Knock-out 

Purnllelism 
Exo:ption 

Tru.sted party 

OuLsourcing 
Interfacing 

Order assignmenl 
flexible assignment 

Ce111rolisa1ion 
Split responsibilities 

Customer teams 

Numerical involvement 

Ca,e manager 

Extra re,.,urces 
Specialist-generalist 
Empower 

Control addition 

Buffering 

Task automation 
Integral technology 

Figuur 17 Overzicht beat practices 1421 

Definition 

Move controls towards the customer 
Reduce the number of contacts with customers and third parties 
Consider the integratim wirh a business process of rhe customer or 
a supplier 

Determine whether tasks nre related to the same type of order and, 
if ncce.s.sill)', distinguish new busines.s proce~'>C-s 

Eliminate uMecessary tasks from a business 
Consider removing batch-processing and periodic activities from a 
business proceM 
'Consider the divisioo of a general task into two or more alternative 
ta.sks' or ·consider the integration of two or m<Te altcrnarive tasks 
into one general task' 
Combine small tasks into composite ta.sks and divide large ta.sk.s into 
\.\Orkable smaller tasks 

Move tasks to more appropriate places 
0-der knockolll decisions in a decreasing order of effort and in nn 
increa.sing order of tenninlllion probability 
Consider whether 1a,;lc, may be executed in par:i.llel 
Design business processes for typicnl orders and isolate exceptional 
orders from nonnal flow 

In.stead of detennining infonnalion oneself, use results of 11 

trusted pany 
Cmi;ider outsoorcing a business process in wlvlle or pan., of it 
Consider a standardised interface with customers and partners 

Lei workers perfonn as many steps as pos.sible for single onlcrs 
Assign resources in such a way that maximal flexibility is presel"l'ed 
for the near furore 
Treat geographically dispersed resoirces as if they ore centralised 
Avoid assignment of rask responsibilities to people from 
differem f\mctional unil5 
Consider assigning tea.ms out of different departmental workers that 
wi II take care of the complete bancDi ng of specific sons of orders 
Minimi.c;e the number of departmenLs, groop; and peri;ons involval 

in a business process 
Appoint one person a., responsible for the handling of cad! type of 
<TIier, the case manager 

If capacity is nor sufficienr, oonsider increasing the number of res,:,urces 
Coosider 10 make resources more speciali,;ed or nvre generalist 
Give workers mos! of the decision-making authority 
and reduce middle management 

Cbeck the C0"1)1eteness and correctness of incoming materials ood 
check the output before ii is sent ro c11<;romers 
lru.tead ci requesting infonnation from an external source, buffer it by 

subscribing to updates 

Coosider automating tasks 
Try to elevate physiail constraints in a busine~ proa:s., by applying 
new ted!nology 
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Bijlage M Overzicht en evaluatie prestatiemeetsystemen 

M 1 Balanced Scorecard 
De Balanced Scorecard is ontwikkeld door Kaplan en Norton als alternatief voor de focus die bij 
prestatiemeetsystemen werd gelegd op het financiele perspectief [17]. De Balanced Scorecard 
kent vier perspectieven: 

■ Leer- en groeiperspectief 
• Intern procesperspectief 
• Klantenperspectief 
■ Financiele perspectief 

Een Balanced Scorecard wordt verkregen 
door de visie en strategie via kritische 
succesfactoren te vertalen naar een 
raamwerk van prestatie-indicatoren [38). 
De vier perspectieven hebben een 
duidelijke relatie met elkaar [38): "Een 
organisatie moet die vaardigheden 
ontwikkelen (leer- en groeiperspectief), 
die nodig zijn om de bedrijfsprocessen 
zodanig in te richten en te sturen (intern 
procesperspectief), dat die producten en 
diensten geleverd warden, die door de 
klanten gewenst zijn (klantperspectief), 
opdat de klanten de producten en 
diensten kopen en de gewenste financiele 
doelen bereikt word en (financiele 
perspectief)." Deze relatie is 
weergegeven in Figuur 18. 

Vialon •nd Slr"'8gy 

Figuur 18 Relaties perspectieven Balanced Scorecard 1191 

De standaard Balanced Scorecard kent vier perspectieven, maar deze zijn niet dwingend. Het is 
niet vanzelfsprekend dat een Balanced Scorecard uit (deze) vier perspectieven bestaat. lndien in 
een specifieke situatie gewenst, kan hier van afgeweken warden [18). Belangrijk is dat indien de 
scorecard wordt aangepast het nog wel een samenhangend en uitgebalanceerd geheel is. 

De Balanced Scorecard was oorspronkelijk bedoeld als prestatiemeetsysteem, maar ervaring uit 
de praktijk leert dat het systeem een perfecta basis is om te dienen als strategisch 
managementsysteem [19),[20]. De scorecard wordt gebruikt om: 

■ De strategie te verduidelijken en te updaten; 
■ De strategie bedrijfsbreed te communiceren; 
■ De individuele en afdelingsstrategie op een lijn te brengen met de bedrijfsstrategie; 
■ Strategische doelstellingen te verbinden met lange-termijn doelen en jaarlijkse budgetten; 
■ Strategische initiatieven te identificeren en op een lijn te brengen; 
■ Periodieke prestatiebeoordelingen uit te voeren om te leren van de strategie en deze te 

verbeteren. 

De methode om een Balanced Scorecard binnen een organisatie te implementeren kent een top
down structuur [18]. Vanuit de visie en strategie van een onderneming warden doelstellingen 
geformuleerd. Deze doelstellingen leiden tot de identificatie van kritieke succesfactoren en 
vervolgens kunnen bij deze succesfactoren prestatie-indicatoren warden benoemd. 
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The Mission 

"If we succeed, how will 
we look to our 

finanrial dnnnrsr 

lo achieve our vision. 
how must WI! look. to 

Io satisfy our customers. 
fi Nmdal donor:\ , and 

nlinion. at what business 
processes must we iexcetr 

•r o achieve our vision. how must 
our people learn. communkate. 

and work tog,thor?-

The Mission, rather than the n nandaUshareholder 
objt!'C:tivn. drivr~ tht" org~t11U.at'ion'5 sttntegy. 

Kaplan en Norton [ 1 91 merken 
op dat de originele opzet van de 
Balanced Scorecard wellicht 
minder geschikt is voor publieke 
organisaties. Voor deze 
organisaties zijn financiele 
doelen van minder groot belang 
en daarom wordt vaak gekozen 
om het klanten- of 
kiezersperspectief bovenaan in 
de hierarchie van de scorecard 
te plaatsen. Daarnaast adviseren 
de auteurs om een 
overkoepelend doel te plaatsen 
over de Balanced Scorecard die 

Figuur 19 Aangepaste Balanced Scorecard voor publieke organisaties 1191 de lange-termijn doelstelling van 
de organisatie bevat. Een 
grafisch overzicht van de 

aangepast Balanced Scorecard voor publieke organisaties is weergegeven in Figuur 19. 

M2 INK-managementmodel 
Het INK-managementmodel [52] is afgeleid 
van de Europese versie, het EFQM 
Excellence Model. Het model bestaat uit 
neg en aandachtsgebieden en een 
feedbacklus die het management houvast en 
overzicht geven. De activiteiten van de 
organisatie zijn samengevat in de linkerhelft 
van het model. Het meten van de prestaties 
gebeurt aan de hand van vier groepen 
belanghebbenden in het rechtergedeelte van 
het model. De belanghebbenden zijn de 
medewerkers, de klanten en leveranciers, de 
maatschappij en het bestuur en financiers. 
Het proces van continue verbetering is 
ondergebracht in het blok verbeteren en 
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Figuur 20 INK-managementmodel [52) 

Bcs:uw, .::,, 

vernieuwen. De opzet van het model is weergegeven in Figuur 20. 

( 

Figuur 21 Relatie INK-model en PDCA-cyclus [62) 

Het INK-managementmodel heeft een duidelijke 
relatie met de PDCA-cyclus van Deming [521, welke 
is weergegeven in Figuur 21 . Het verschil van het 
INK-managementmodel en de Balanced Scorecard is 
dan ook met name deze heldere relatie. De 
Balanced Scorecard is vooral gericht op de 'check' 
fase van de PDCA-cyclus. Het INK
managementmodel kan dan ook vooral gezien 
warden als uitbreiding van het totale systeem. Deze 
uitbreiding zou echter ook goed mogelijk zijn met de 
Balanced Scorecard. Daarnaast zijn de vier 
aandachtsgebieden uit het resultaatdomein ook 
enigszins verschillend van de vier perspectieven van 
de Balanced Scorecard . De vier perspectieven van 
de scorecard zijn echter niet dwingend en dit maakt 
dat de verschillen tussen beide systemen erg klein 
zijn. 
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M3 Performance Prism 
De Performance Prism is ontwikkeld door Neely en Adams (36] omdat bij bestaande 
prestatiemeetsystemen metingen werden opgezet vanuit de strategie van een organisatie. 
Hoewel de bestaande systemen allemaal hun toegevoegde waarde hebben zijn de auteurs ervan 
overtuigd dat het fundamentele perspectief voor prestaties die van de stakeholders is. Hierbij zijn 
alle stakeholders van een organisatie van belang, dus niet alleen aandeelhouders, maar ook 
belangengroepen en klanten. De filosofie hierachter is dat organisaties die op de lange termijn 
succesvol willen zijn, een heel duidelijk beeld moeten hebben wie de stakeholders zijn en de 
wensen en behoeftes van deze stakeholders kennen. 

De Performance Prism bestaat uit vijf perspectieven: 
• Stakeholder satisfaction - wie zijn de stakeholders en wat zijn hun wensen en 

behoeftes? 
• Strategies - welke strategieen zijn benodigd voor het vervullen van de wensen en 

behoeftes van deze stakeholders? 
• Processes - welke kritieke bedrijfsprocessen zijn benodigd voor het uitvoeren van deze 

strategieen? 
• Capabilities - welke capaciteiten zijn benodigd voor het uitvoeren en verbeteren van 

deze processen? 
• Stakeholder Contribution - welke bijdrage is benodigd van de stakeholders voor het 

behouden en ontwikkelen van de capaciteiten? 

Kritisch beschouwd is het verschil tussen de Performance Prism en de Balanced Scorecard niet 
bijzonder groat. De accenten van de perspectieven zijn enigszins verschillend, maar de opzet 
blijft min of meer gelijk. Ook de Balanced Scorecard kijkt wat de belangrijkste stakeholder, de 
aanheelhouder, wenst en in een aangepaste scorecard is dit op eenvoudige wijze uit te breiden 
naar andere aandeelhouders. Ten opzichte van de standaard Balanced Scorecard verschilt de 
Performance Prism essentieel, maar aangezien de Balanced Scorecard op eenvoudige wijze 
aangepast kan warden in bepaalde situaties zijn de werkelijke verschillen eigenlijk marginaal. 

M4 Process Performance Measurement System 
Kueng en Krahn (24] beschrijven diverse prestatiemeetsystemen die in het verleden ontwikkeld 
zijn . Vervolgens geven de auteurs een beoordeling van deze systemen op basis van de criteria 
gemeten object, frequentie, type meting en doelgroep resultaten. Bij het object van de 
prestatiemeting signaleren zij dat geen enkel systeem gericht is op meting aan het bedrijfsproces 
wat vreemd is gezien de trend richting procesgericht werken. Daarnaast is de conclusie dat 
alleen de Balanced Scorecard financiele en niet-financiele, kwantitatieve en kwalitatieve data 
meet. Geen enkel systeem kent volgens de auteurs de gewenste combinatie van object en type 
meting (25]. 

Kueng en Krahn (24] hebben daarom een eigen model ontwikkeld, het Process Performance 
Measurement System (PPMS). Een PPMS kan gezien warden als een informatiesysteem dat 
medewerkers in staat stelt om de prestaties van een bedrijfsproces continu te monitoren en te 
verbeteren. Het PPMS heeft een stakeholder gedreven benadering. De stakeholders die warden 
onderscheiden zijn investeerders, medewerkers, klanten (ook leveranciers) en de maatschappij. 
De perspectieven die gekozen zijn bij elk van de stakeholders zijn financiele aspecten, 
medewerkers aspecten, klanten aspecten en maatschappelijke aspecten. Omdat innovatie een 
belangrijke driver is voor de toekomstige prestaties, is innovatie als vijfde aspect opgenomen in 
het PPMS. 

Het PPMS biedt ten opzichte van andere prestatiemeetsystemen geen significante toegevoegde 
waarde. De perspectieven zijn niet wezenlijk anders dan die van de Balanced Scorecard. De 
kritiek van Kueng en Krahn dat een Balanced Scorecard niet in staat zou zijn om als object een 
bedrijfsproces te meten is niet volledig terecht. Oorspronkelijk is de scorecard opgezet om 
prestaties van organisaties of business units te meten, maar met de toenemende aandacht voor 
de procesgerichte organisatiestructuur zou het ook mogelijk moeten zijn om de scorecard 
hiervoor te gebruiken. 
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M5 Evaluatie 
Opvallend aan de vier behandelde prestatiemeetsystemen is dat in essentie de verschillen erg 
klein zijn. Bij veel systemen is de kritiek op de Balanced Scorecard dat deze opgezet wordt 
vanuit de strategie van een organisatie, terwijl eigenlijk de stakeholders als uitgangspunt 
genomen zouden moeten worden. Bij het vaststellen van de strategie wordt echter ook het 
belang van de stakeholders meegewogen. 

Het gebruik van de standaard Balanced Scorecard levert inderdaad beperkingen op; organisaties 
worden daardoor teveel gedwongen om zich aan de vier perspectieven te houden. Voor veel 
organisaties, en dan in het bijzonder publieke organisaties, bieden deze vier perspectieven en 
hun positie en relatie geen goed meetinstrument om prestaties te meten. Ook de kritiek die 
hierop wordt gegeven houdt geen stand, aangezien de Balanced Scorecard voldoende 
aanpassingsmogelijkheden biedt voor organisaties aan hun specifieke wensen en eisen. De 
Balanced Scorecard is dus aanpasbaar mits de relatie en onderlinge samenhang en balans maar 
gewaarborgd blijft. 

Een derde argument waarom de keuze voor een Balanced Scorecard is te prefereren boven een 
ander prestatiemeetsysteem is een hele pragmatische. De Balanced Scorecard is het meest 
toegepast instrument en heeft in de praktische wereld ook de meeste bekendheid. 

Er wordt dus voor gekozen om het besturingsmodel op te zetten aan de hand van de Balanced 
Scorecard. Voor deze specifieke situatie is het wel nodig de scorecard aan te passen aan de 
wensen en eisen van een publieke organisatie en de karakteristieken van het subsidieproces. 
Overigens wil de keuze voor de Balanced Scorecard niet zeggen dat er geen elementen van 
andere systemen gebruikt zouden kunnen worden. 
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Bijlage N Missie FPB 

In onderstaand kader is de missie van FPB weergegeven (31]. 
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Bijlage O Uitwerking prestatie-indicatoren 

lnzicht in kwaliteit scanning en toetsin 

Betrekking op Kwaliteit proces/ rechtmatigheid 

Norm 
Formule ezette cases/totaal # cases)]* 100% 
Frequentie 
Degene die de metin uitvoert FileNet 
Bron van gegevens FileNet 
Degene die actie onderneemt Procesmanager 
Te nemen acties Rapportage, overleg teamcoordinatoren/MT 

0pmerkingen en commentaar 
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Doel lnzicht in kwaliteit verwerken beleidsbeslissing 

Betrekking op Kwaliteit proces/ rechtmatigheid 
Norm 
Formule [1-(# dossiers niet juist/totaal #dossiers)* 100% 
Frequentie Maandelijks 

Degene die de meting uitvoert lnterne controleur 
Bron van gegevens FileNet 
Degene die actie onderneemt lnterne controleur/procesmanager 
Te nemen acties Correctie, rapportage, overleg teamcoordinatoren/MT 
0pmerkingen en commentaar 
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Doel lnzicht in kwaliteit output totale proces 
Betrekking op Kwaliteit output 
Norm 
Formula #[ingetrokken bezwaren, gehonoreerde bezwaren, 

afgewezen bezwaren, klachten] 
Frequentie Maandelijks 
Degene die de meting uitvoert Accountmanagers, infodesk 
Bron van gegevens lnkomende bezwaarschriften/klachten 
Degene die actie onderneemt Accountmanager /infodesk/procesmanager 
Te nemen acties Behandeling, rapportage, overleg teamcoordinatoren/MT 
0pmerkingen en commentaar 
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Bijlage P Voorbeeld managementrapportage 

Op de hierna volgende pagina's is een voorbeeldrapportage gemaakt van een maandelijkse 
rapportage met betrekking tot het subsidieproces voor het MT. Dit voorbeeld is fictief en dient 
als indicatie om een beeld te kunnen vormen hoe een dergelijke rapportage eruit zou kunnen 
zien. 
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D 
Managementrapportage subsidieproces 

maand: Juni jaar: 2006 

ALGEMEEN 
lngediende subsidies 
Project Structureel Tota al 

Verlenina 10 15 25 
Vaststellin1 5 7 12 
Totaal 15 22 37 
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THROUGHPUT 
Tiidigheid 

Intake Toetsino Beleid Verwerkinc Totaal 
Verlening Project 99% B5% 45% 100% 80% 

Structure el 99% 85% 45% 100% 80% 
Vaststellini Project 99% 94% 35% 77% 70% 

Structureel 99% 94% 35% 77% 70% 

.. .,__--.;.._.=....=..__a'--'=--'-....=--..;....,;a...--,'----.-.i ~---, I 

.. f--'i_. ..... ______ ...., ............................. --......;.-1 1:::: I 
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.,...,. ______ '---------------------.1 

.,., 

Werkvoorraad 
Intake Toetsina 8eleid Verwerkino Totaal 

Verlening 10 15 8 12 45 
Vaststellini 5 7 20 3 35 
Totaal 15 22 28 15 80 

Kwaliteit uitvoering 
Intake en scan Verwerkin~ 

Verlenina Proiect 95% 80% 
Structure el 90% 60% 

Vaststellinc Proiect 96% 94% 
Structureel 90% 90% 

1::::~~11 "' 1:::=~11 
.., "' .. .. . . 
if .... , .. ,~ ..... .. 

"' 
,., .. .. , 

.... .. .. 10, 

., ,. 
1:::=-11 1::::=~,I "' .. ,. .. ,. .. 

N 

.... "" 

112 



ti_· _____ B_P_M_: _h_e_ro_n_t_w_e_r_p_v_o_o_rs_t_el-le_n_e_n_m_o_n_i_to_r_in_g_v_o_o_r _h_e_t _s_u_bs_i_d_ie_p_r_oc_e_s_b_in_n_e_n_v_w_s ___ Tu / e 

OUTPUT 
Aantal bezwaarschriften en klachten 

Proiect Structure el 
Verlening ln11etrokke 3 0 

Gehonoree 0 0 
Af11ewezen 0 1 
Klacht 5 1 

Vaststellin1 lngetrokke, 1 0 
Gehonoree 0 4 
Af11ewezen 0 1 
Klacht 0 7 

Totaal 
3 
0 
1 
6 
1 
4 
1 
7 
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