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Abstract 

This report is the result of research conducted at DLL, an international provider of asset based 
financing services. The question has risen "How to obtain better insight and overview of the 
processes which are currently being executed, and in addition also improve them so efficiency and 
effectiveness increases". Quality levels of process flows and general process flows of processing 
new business cases have been investigated and compared and, combined with business process 
redesign heuristics, a re-design has been proposed. 
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Management Summary 

In 2004 DLL decided to standardize all of its business processes worldwide because of the stricter 
international reporting standards and increasing customer demands for international standards. 
During a reorganisation one large department was formed and a more process orientated focus was 
chosen . Beforehand, there was strong separation into different teams. Differences in workflow, 
procedures and performance among the different teams appeared. This created a need for formal 
procedures and manuals. Furthermore, the Operations department appeared to lack insight into the 
performance of its own processes. Aforementioned needs has raised the question whether the 
processes are efficient and effective. The main research question of this report is stated below: 

"How can Operations not only obtain better insight and overview of the processes which 
are currently being executed, but also improve them so efficiency and effectiveness 
increases". 

This research has been conducted in three phases, analyses, diagnoses and design. The two 
elements which are out of the scope in this research are implementation and evaluation. Analyses 
yields an overview of the current situation and will give insight in existing main problems. Diagnoses 
will yield the unresolved and main root causes of the existing problems. The design phase is 
concentrated around resolving main root causes. 

Results of Analyses: 
• 

• 

• 

• 

Within the Operations department 38 processes have been defined. No formal formats were 
available for process descriptions. This leads to a lack of insight into the processes, and only 
a moderate result in terms of internal and external audits which is not satisfactory for the end 
clients (vendors, management team, and Rabobank) . 
It was found that the majority of processes lack defined performance indicators. Overall 
performance cannot be measured and audit teams conclude the lack of norms indicate 
processes are not in control. This means a risk exists end year figures will not be signed off. 
This also affects customer satisfaction (vendor, business units (BU), local MT and 
Rabobank) . 
Fifty-five risks are not controlled through any control measure. This is not in line with 
Sarbanes Oxley (SOX) act regulations because there is no formal description of control 
actions, and ineffective control systems (who and what) leads to an increase in corrections 
and costs. It is also not possible to verify controls. 
Several applications exist and are stored in several different places. This makes business 
changes difficult and hard to implement. The lack of insight in the processes and the lack of 
insight into the performance create the possibility of undiscovered efficiency improvements. 

Diagnosis: Problem, Cause and Effect. 
• Firstly, performance of the processes of Operations are not transparent. This is a problem 

because this negatively affects customer satisfaction and increases operational costs. 
Through cause and effect analysis, this research concludes that the lack of performance 
indicators, lack of process targets and management norms, and a failure to ensure full 
registration of requests and no fault registration are the main causes of these problems. 

• Secondly, no formally decided manuals and procedure formats exist. This is a problem 
because this negatively affects insight in the processes of the department and leads to a 
moderate audit score. Through cause and effect analysis, this research concludes that the 
absence of descriptions of some processes at all, the existence of old descriptions for some 
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processes, no uniform formats and no central place of storage are the main causes of these 
problems. 

• Insufficient reporting and descriptions of risks and key controls are another problem. This is 
a problem because this increases faults in repairs time, the increasing of risks and control 
costs and the change of ineffective controls (e.g. double checks of addresses) . Through 
cause and effect analyses this research concludes the absence of checklists, absence of 
uniform description of control issues, the insufficient risk descriptions and the lack of clarity 
of who checks what leads to the aforementioned problems. 

• Also, it is unclear where documents and tools are being used and stored. This increases the 
time for new procedures to be implemented and the possibility of current processes to be 
inefficient. Through cause and effect analyses this research concludes that the large number 
of different appliances and the large number of different storage places are the main causes 
of this problem. 

• Furthermore the lack of insight into costs and quality and throughput numbers of different 
workflows leads to unexplored inefficient processes. This is a problem because total cost will 
be higher than necessary. Main causes for this problem are the ineffective registration of 
arrival times and processing times, the absence of standard processes, the aggregation of 
data over single departments instead of over processes. 

• The last problem is the fact of a large proportion of manual activities in the workflow. This will 
lead to an increase in throughput times and an increase in workload for the department. 
Cause and effect analyses show that the large number of only information requests, large 
number of non-standard calculation schemes and the ineffective system are the main 
causes of this problem. 

Unsolved Problems & Choice of Process 
Some issues have already been acknowledged and addressed by DLL during the research period. 
And this has resulted in the following still unsolved problems: the lack of clarity in quality and 
numbers of the different workflows. Because of the problems concerning internal and external 
audits and costs this research has been especially concentrated around the issues of lack of clarity 
in numbers and quality. Multiple department involvement, large number of cases, the importance of 
the process all led to the choice of the process of activating new business contracts to be further 
investigated and selected for the design phase of this final thesis. 

The design phase consists of an extensive description of the process according to elements 
mentioned in literature of a general process model. Secondly a review of existing quality levels, 
thirdly a study of redesign heuristics, and based on these heuristics redesign elements for the 
existing process were given. Finally the estimation of effects were calculated. 

Design: Process Model Case Component 
Analysis of the first 5 months of 2006 shows an average of 143 cases per day with standard 
deviation of 68,3. Several large peaks exist. Further analysis shows the root cause for this is the 
monthly target levels. The minority of the lease budget (20%) is caused by small tickets leases 
(under 30.000 EUR). This group, however, has the largest number of cases (80% of total). 

Process Model Routing Component 
Five departments play a role in this process: Sales, Operations, Customer Service Desk, Finance 
and Scanning department. After being received, the contracts are transferred to one of the nine 
different Sales Support Desks (SSD). Afterwards these cases are dealt with by one of the 
Operations departments. In total three Operations teams exist. Afterwards an administration team 
handles the case. The last stop is the department which digitizes the document. After modelling all 
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existing routing possibilities, 23 process flows exist. Actually, these are not all 23 different process 
flows. After further research , 7 general process flows can be distinguished. 

Process Model Allocation Component 
Every department has its own responsibilities. First check of the case, preparation of pay-out 
documents and, in some cases, the activation are part of SSD responsibilities. Checking the second 
time, activation, preparation for the database and checking credit decisions are responsibilities of 
Operations. Finance will book and , are responsible , for the actual pay out of invoices. 

Process Model Execution Component 
Cases are dealt with in a timely fashion by all departments. No special execution rules exist, other 
than first in first out. Received contracts and invoices of vendors will be paid every day at 11 .00 and 
15.00. 

Further validation has compared the modelled flow of cases with actual flow inside the organisation. 
The val idation of the process model (shown on page 24 ) through examining cases out of the 
database and the digital archive and comparing them with the model shows a 88% match of 268 
comparison moments. In 88% of the cases a case has been handled by the departmenUperson it 
had supposed to be handled by, in accordance with procedures and working policies. 

Design: Review of Process Quality 
The process model described above and database analyses have been used to examine process 
quality. Page 36 shows the results for the process flows (23), and page 37 show the results for 
general process flows (7). In total DLL does not perform within the target of 1 % repairs . Of the 23 
flows, 12 perform above target. Several process flows perform above the 5% limit. 

Design: Redesign Elements 
The following final elements were selected for the redesign: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

An additional fast track of small ticket cases (under 21.000 euro) : In the redesign every 
process flow has a fast track for small sized cases. The amount of 21 K euro is based on 20-
80 rule commonly applied in the audit community. 
The exclusion of special contract features for small ticket cases. Because these small sized 
contracts are less important for revenue and volume (20%) all special features which will 
lead to manual intervention must be avoided. 
Process flow dependent on size of cases: A more and detailed process flow for the larger 
contracts. The larger size of cases justifies extensive checks and manual actions. (E.g. The 
use of detailed checklists and double checks) 
The continuous measurement of repairs and fault analysis through starting with analyses 
and measuring of repairs. As is shown in this research, it is possible to start up special 
programmes for improving process quality for those process flows which are 
underperforming. 
Adjusting of norms: when a process is in control over a longer period, it is possible to adjust 
the norms. Checks could be performed less often with relatively low risk. 
Repairs percentage in bonus structure: by applying repair percentages in bonus structure of 
both departments Sales and Operations. An extra target and incentive is introduced to 
reduce repairs percentages. 
Training awareness of different structures and cases among personnel: to ensure among 
personnel the meaning between large and small cases are clear, cases could be labelled. In 
presentations the meaning of these labels could be explained, so cases are dealt with the 
same understanding of value for the organisation . 
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• Elimination of unnecessary and ineffective activities: eliminating or improving ineffective 
steps will lead to improvements. The Customer Service desk is not necessary and only 
reduces the workflow performance (speed). Team leader (TL) checks are not performed on 
a regular base and do not lead to improvements in repair percentages so this step has to be 
changed or eliminated. 

The above mentioned final elements were implemented in the business model. Page 42 shows this 
model of the redesigned process. 

Design: Calculation and Estimation of Effects 
The total effect of the redesign taking of process flows and repairs and the estimates of employees 
are: 

• The number of departments involved will decrease by 10 %. 
• The number of transfer moments between persons will decrease between 10% and 11 %. 
• The number of checks will decrease between 13% and 14 %. 
• The total service time of Operation checks will decrease between the 0,39 Fte and 1, 78 Fte. 
• The total service time of team leader checks will decrease between the 0,02 Fte and 0, 10 

Fte. 
• The total repair time will increase between the 0,08 Fte and 0,25 Fte. 
• With the in-control processes, repair time may decrease between 0,00 Fte en 0,49 Fte. 
• The number of process flows decreases from 23 to 20. 
• The number of general process flow decreases from 7 to 2. 
• The effect of the extra repairs on risk cost may be neglected. 

Table M 1 shows all effects. 

Table M 1 Effects of redesign 

Lower limit Upper limit 
with low with high 
estimation of estimation of 
service time service time 

Service time checks -0,39 -1,78 
TL checks -0,02 -0,10 
Extra repairs +0,08 +0,25 
Process in control -0,00 -0,49 
Total -0, 17 -2,12 

Next further proposals for improvement are presented: 
1. Investigate repairs caused by third-party. Extra fees can be asked to adjust these repairs. 

And , so, by investigating these subgroup a more valid insight develops of the repair 
percentage within DLL. 

2. Fault analysis and registration within the Sales department: to investigate opportunities for 
on the job training at vendors and suppliers with the intention to decrease repair 
percentages. 

3. Keep measuring and analysing repairs with both departments Sales and Operations. 
4. Start repair report throughout Europe. 
5. Look at possibilities for decreasing variance and peaks in the new arrival of cases, or 

increasing capacity at the end of month period. 
6. Start investigation in the effects which are relevant for risk costs 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 
"Operations op weg naar inzicht en overzicht". "De Lage Landen (DLL) heeft in 2004 besloten 
wereldwijd haar bedrijfsprocessen te standaardiseren" (Rabobank Nederland, 2004). Dit verslag 
beschrijft de resultaten van het afstudeerproject uitgevoerd bij DLL. Hoofdstuk 1 beschrijft de 
omgeving waarin het onderzoek is uitgevoerd. 

In paragraaf 1.1 wordt een algemene bedrijfsbeschrijving van DLL gegeven. Paragraaf 1.2 zal kort 
ingaan op het algemene bedrijfsproces. Tevens wordt in paragraaf 1.3 kort de diensten en 
producten van DLL beschreven. Paragraaf 1.4 beschrijft de belangrijkste applicaties. In paragraaf 
1.5 wordt de afdeling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden beschreven. Tot slot wordt in 
paragraaf 1.6 de structuur van dit rapport toegelicht. 

1. 1 Beschrijving De Lage Landen 
De Lage Landen is opgericht in 1969. Het bedrijf is een onderdeel van de Rabobank groep en is 
een internationale aanbieder van activa financieringsproducten . "DLL ondersteunt haar partners, 
voornamelijk distributeurs, producenten en hun klanten met op maat afgestemde 
financieringsservices" (The Source, 2005). Binnen DLL zijn er twee divisies, een Europese divisie 
en een Amerikaanse divisie. Seide divisies zijn georganiseerd volgens een matrix structuur. 
Daarnaast heeft elk land heeft een country service unit (CSU) welke ondersteunende services 
bieden aan de business units (BU). De BU's ontwikkelen nieuwe markten en zijn verantwoordelijk 
voor het financiele resultaat. De CSU ondersteunt de BU's en streeft naar een efficient en effectief 
proces tegen lage kosten. De CSU biedt o.a. services op het gebied van Finance & Control, Credit 
management, Operations, Collections & Recovery en Legal. 

Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden binnen de afdeling Operations van CSU Nederland. 
Op pagina 66 zijn in bijlage 1 de organisatie schema's weergegeven . Tevens zijn in bijlage 2 de 
diensten, markten en klanten van DLL beschreven deze is te vinden op pagina 70. 

1.2 Bedrijfsproces 
Het bedrijfsproces is ingericht in twee delen. Elk van deze delen heeft eigen verantwoordelijkheden . 

De front office is gericht op het identificeren en opzetten van nieuwe markten en het opzetten van 
nieuwe programma's met een nieuwe leverancier. Daarnaast richten zij zich op het verstrekken en 
verwerken van nieuwe lease aanvragen van bestaande leveranciers, het akkoord bevinden en 
beoordelen van nieuwe contracten en het verzorgen van alle documentatie voor zowel de 
leverancier als de eindgebruiker. 

De back office verzorgt het invoeren van de contracten in het database systeem, de generatie van 
facturen richting eindgebruiker en het verzorgen van betalingen. Daarnaast is de back office 
verantwoordelijk voor het binnenhalen van achterstallige betalingen en afhandelen van 
faillissementen van eindgebruikers. Het verzorgen van voorstellen voor het vervroegd beeindigen 
van contract, het terugkopen en verwerken van objecten vinden ook plaats binnen de back office. 
Over alle processen heen lopen de processen van het onderhouden van klantcontact en het 
aanpassen van huidige contractgegevens en de ondersteunende processen van finance, 
accounting en tax. 
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1.3 Producten 
In hoofdlijnen bestaan er twee soorten lease die aangeboden warden, operationele lease en 
financiele lease. Bij financiele lease is de eindgebruiker de juridische en economische eigenaar van 
het object. DLL financiert het object en per maandelijkse betaling wordt de verstrekte financiering 
afgelost. 

Bij operationele lease is DLL eigenaar van het object en draagt daarbij het economische risico. De 
objecten staan in dat geval dus niet op de balans van de ondernemer. Aan het einde is er vaak wel 
mogelijkheid tot kopen van het object. Gedurende de looptijd van de operationele lease wordt er 
huur in rekening gebracht. Bij operationele lease kunnen er ook onderhoudspakketten mee verkocht 
warden, deze warden door de leveranciers aangeboden en door DLL in rekening gebracht. 

1.4 Applicaties 
De applicatie die de front office ondersteunt is genaamd @once. In dit e-commerce systeem 
kunnen leveranciers zelfstandig nieuwe aanvragen invoeren en automatisch laten toetsen en 
goedkeuren. De hoofdapplicatie van de back office is het international leasing system (ILS) . Deze 
database is intern ontwikkelt en is vanaf 1992 in gebruik. 

1.5 Afdeling Operations 
De afdeling Operations draagt zorg voor de controle en het activeren van nieuwe contracten, het 
onderhouden van contractdata, archivering en fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en 
eindgebruikers. De afdeling is opgebouwd uit vier onderdelen, Customer Service Desk (CSD), en 
drie teams. Elk team bedient een specifiek aantal BU's. Alie verzoeken komen binnen bij de CSD. 
Deze verzoeken kunnen binnen komen via de telefoon, fax, email of het zijn fysieke dossiers. CSD 
zorgt dat het juiste verzoek bij het juiste team komt voor behandeling. Alles staat in het teken van 
het behandelen van verzoeken die gedurende de looptijd van het contract naar voren komen. 
Vragen met betrekking tot nieuwe aanvragen warden door de BU's behandeld. In bijlage 3 op 
pagina 76 staat het global business model weergegeven van DLL. 

1. 6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is beschreven in welke omgeving het onderzoek heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 2 
beschrijft de vraagstelling en structuur van het onderzoek. Hierin warden aanleiding, 
probleemstelling, afbakening, onderzoeksmodel, onderzoeksvraag, technieken en methoden en 
structuur van het onderzoek besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft de analyse & diagnosefase. In 
hoofdstuk 4 staat de beschrijving proces/probleem centraal. Hoofdstuk 5 richt zich op het 
herontwerp en de effecten van het voorgestelde ontwerp. Tot slot warden in hoofdstuk 6 de 
conclusies en aanbevelingen beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Vraagstelling en structuur 
Dit hoofdstuk beschrijft de vraagstelling en structuur van het onderzoek. In paragraaf 2.1 wordt de 
aanleiding beschreven. Het probleem en de bijbehorende onderzoeksvraag warden in paragraaf 2.2 
beschreven. De afbakening van het onderzoek wordt respectievelijk in paragraaf 2.3 besproken. 
Paragraaf 2.4 gaat in op het onderzoeksmodel. Tot slot komt in paragraaf 2.5 de structuur van het 
onderzoek aan bod. 

2. 1 Aanleiding 
In 2005 is er intern gereorganiseerd. De front office is gescheiden van de back office. Tevens is de 
back office procesgericht ingedeeld. Voor de reorganisatie was er een sterke verdeling in 
afzonderlijke teams met elk enkele leveranciers. Recentelijk zijn alle teams samengevoegd en 
onderverdeeld in drie teams. Elk team heeft nu meerdere leveranciers onder zich. Na de 
reorganisatie zou iedere medewerker voor elke leverancier en elk proces inzetbaar moeten zijn. 
Echter is gebleken dat de werkmethoden van de teams onderling verschillen. Na samenvoeging is 
er de behoefte ontstaan aan gestandaardiseerde processen en eenduidige procesbeschrijvingen. 

"Daarnaast heeft De Lage Landen in 2004 besloten wereldwijd haar bedrijfsprocessen te 
standaardiseren" (Rabobank Nederland, 2004). Vanuit internationale regelgeving, de steeds hogere 
klanteisen en de verwachting overal uniform bediend te warden, is het standaardiseren van de 
bedrijfsprocessen een gewenste ontwikkeling. Deze ontwikkeling versterkt oak de behoefte aan 
eenduidige processen. 

Op het gebied van regelgeving bestaan er veel eisen met betrekking tot de vastlegging van 
financiele gegevens. Naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen moeten Amerikaanse 
bedrijven nu voldoen aan de Sarbanes Oxley Act. De Sarbanes Oxley Act oak wel SOX genoemd, 
legt de primaire verantwoordelijkheid vast voor de gepubliceerde cijfers. Dit betekent dat er een 
effectief en onafhankelijk controlesysteem aanwezig dient te zijn en deze moet oak vastgelegd zijn 
om aan te tonen dat financiele processen beheerst zijn. De wet stelt de leden van het bestuur 
persoonlijk verantwoordelijk en zij kunnen tot vijf miljoen aansprakelijk gesteld warden (Almelo, 
2002). Omdat veel klanten deze wet verplicht moeten naleven verwachten zij dat oak van DLL. DLL 
heeft besloten de SOX-act in te gaan voeren binnen de organisatie. Transparantie van processen 
en aan kunnen tonen dat processen beheerst zijn is een belangrijke ontwikkeling in de financiele 
wereld. Verschillen tussen de werkmethoden van teams, de vraag naar uniforme transparante 
beheerste processen en regelgeving zijn de aanleiding van dit onderzoek. 

2.2 Probleembeschrijving en onderzoeksvraag 
In de huidige situatie heeft Operations weinig inzicht in de prestaties van de dagelijkse processen. 
Op de afdeling is het onduidelijk welke controle momenten er zijn, welke informatie dient te warden 
vastgelegd, waarop gestuurd kan warden, wat de prestaties zijn, of SOX wetgeving wel wordt 
nageleefd en of afspraken met de BU's wel warden gehaald. Tevens ontbreken formele 
beschrijvingen. Hierdoor daalt de klanttevredenheid en bestaat er de indruk dat processen binnen 
de afdeling Operations ineffectief zijn. lneffectieve processen leiden tot extra kosten. ldealiter 
bestaan er procesbeschrijvingen waaruit procedures/werkinstructies kunnen warden afgeleid en 
geschreven. Uit de inleidende interviews blijkt dat procesbeschrijvingen ontbreken of sterk 
verouderd zijn. De uitwerkingen van deze interviews zijn de vinden op pagina 80 in bijlage 5. 
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Probleem definitie: 
Doordat er geen inzicht is in de prestaties en dat er processen niet volledig beschreven of in 
sommige gevallen geheel niet zijn beschreven, heeft de afdeling Operations geen goed 
inzicht in de dage/ijkse gang van zaken. Dit gebrek aan inzicht heefl ge/eid tot de indruk dat 
hierdoor de processen niet optimaal verlopen. En dat leidt tot het dalen van de 
klanttevredenheid, stijgen van kosten, niet waarborgen van kwaliteit en toename in de 
werkdruk. 

Onderzoeksvraag van het probleem kan gedefinieerd worden als: 
"Hoe kan de afde/ing Operations niet al/een beter inzicht krijgen in de processen waarmee 
zij te maken hebben, maar ze oak zodanig optimaliseren dat ze hiermee op effectieve en 
efficiente werkwijze haar werkzaamheden kan uitvoeren?" 

2.3 Afbakening onderzoek 
De beschikbare tijd vraagt om een afbakening te maken in het onderzoek. In eerste instantie zijn 
alle processen geanalyseerd, benoemd en beschreven binnen de afdeling Operations. In deze 
beschrijvingen is tevens een eenduidige structuur aangebracht. In overleg met inhoudelijk 
deskundigen en belanghebbenden van het project is daarna een proces gekozen welke in 
aanmerking is gekomen voor de ontwerpfase. 

2.4 Onderzoeksmodel 
Om een compleet beeld te schetsen van het onderzoek wordt in figuur 2-1 op pagina 5 he t 
onderzoeksmodel gepresenteerd. "Een onderzoeksmodel is een schematische weergave van het 
doel van het onderzoek en geeft inzage in de te nemen stappen om dit doel te verwezenlijken" 
(Verschuren en Doorewaard, 2005). DLL als geheel is een te groot object om te bestuderen . Het te 
onderzoeken object zal de afdeling Operations zijn binnen de CSU Nederland gevestigd in 
Eindhoven. Het is een praktijkgerichte onderzoekstage. Als basis voor het onderzoek dient de 
literatuur over procesbeschrijvingen, literatuur over werkinstructies, business process redesign 
(BPR) principes en theorie over SOX en operational risk management (ORM). 

De huidige processen van DLL kunnen in kaart gebracht worden met de bestaande 
procesbeschrijvingen/werkinstructies, interviews met de medewerkers en observaties. Door de 
huidige situatie te vergelijken met de bestudeerde literatuur is het mogelijk een diagnose te stellen 
over de huidige situatie. 

Door dit inzicht te vergelijken met de BPR principes is het mogelijk aanbevelingen over verbetering 
van de bedrijfsprocessen te doen. Deze voorstellen leiden uiteindelijk tot een herontwerp voorstel. 
Na het onderbouwen en schatten van de verwachte verbetering komt het invoeren van het 
herontwerp. Het invoeren en opschalen van het ontwerp binnen alle CSU's valt buiten de scope van 
dit onderzoek. Een belangrijk aspect van een ontwerp is een evaluatie om zo te kunnen vaststellen 
of het gewenste effect is bereikt. 
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De onderzoeksvraag zal worden beantwoord door middel van onderzoek naar kleinere gebieden. 
Vanuit het onderzoekmodel kunnen zes gebieden worden ge"fdentificeerd, deelvragen die op de 
onderzoeksvraag van toepassing zijn : 

A. Literatuur en theorie 
A 1 Hoe worden processen beschreven? 
A2 Hoe worden prestaties van processen gemeten? 
A3 Waar dienen processen vanuit diverse bestaande regelgeving en richtlijnen (SOX en ORM) 

aan te voldoen? 

B. Processen DLL 
B1 Welke processen zijn er al benoemd en beschreven? 
B2 Liggen controle momenten en risico's vast in het proces? 
B3 Welke prestaties worden er gemeten en welke normen hanteert Operations? 
B4 Wat zijn de belangrijkste processen? 

C. Diagnose DLL 
C1 Welke conclusies zijn er te trekken uit het vergelijken van de gebieden A en B? 
C2 Wat zijn de oorzaken van de problemen bij de afdeling Operations? 
C3 Welke onopgeloste basisoorzaken zijn er aanwezig? 

D. Business process management/ redesign 
D1 Wat is de prestatie (repairs) op dit moment van het proces activeren? 
D2 Welke herontwerp principes zijn er beschreven in de literatuur voor processen? 
D3 Welke principes kunnen worden toegepast bij DLL? 
D4 Wat is het effect op de prestaties van het herontwerp? 
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E Herontwerp voorstel 
E1 Welke elementen zitten er in het herontwerp? 
E2 Welke problemen lost het herontwerp op? 

F Database & berekenen en schatten verbetering 
F1 Welke effecten zijn er te verwachten? 
F2 Welke besparingen mogen worden verwacht? 
F3 Waar mogen de besparingen worden verwacht? 

lmplementatie van het voorgestelde herontwerp en evaluatie na invoering valt buiten de scope van 
dit afstudeeronderzoek. Na het beschrijven van de onderzoeksvragen wordt de structuur 
beschreven van het onderzoek. 

2.5 Structuur van het onderzoek 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zullen vier fasen doorlopen worden. Tijdens de 
analysefase zal gebruik gemaakt worden van diverse databronnen. Verschuren en Doorewaard 
(2005) hebben vijf verschillende bronnen benoemd namelijk individuen, de media, realiteit, 
documenten en literatuur. Bovendien benoemen zij vijf methoden om toegang te verschaffen tot 
deze bronnen: interview, observatie, meetinstrumenten, inhoudsanalyse en zoeksystemen. 
Meerdere methoden kunnen van toepassing zijn op verschillende bronnen. Figuur 2-2 geeft daar 
een overzicht van welke methoden bruikbaar zijn voor welke informatie bronnen. Op pagina 76 in 
tabel b 3 is aangeven welke bronnen in dit onderzoek zijn gebruikt en over welke objecten er 
informatie is verzameld. 

Individuals 

The Media 

Reality 

Documents 

Literature 

Figuur 2-2 Toegang van databronnen Verschuren en Doorewaard (2005) 

2.5.1 Analysefase. 
De analysefase is gericht op het verkrijgen van inzicht in de probleemsituatie en het verzamelen 
van informatie en heeft als doel het achterhalen van de basisoorzaken. Op pagina 76 in tabel b 3 
staat beschreven welke bronnen in dit onderzoek gebruikt zijn en welke objecten zijn onderzocht. Er 
is gebruik gemaakt van interviews, inhoudelijke analyse en observatie. De interviews zijn 
geverifieerd door observatie of documentatie. Beschrijvingen van processen die zijn gemaakt in 
samenwerking met de medewerkers zijn gevalideerd door andere medewerkers en aangepast. 
Deze fase beantwoordt de vragen uit de gebieden A en B. 

6 



2.5.2 Diagnosefase 
De diagnosefase is gericht op het inzicht verkrijgen in de aard van de problemen, de feitelijke 
oorzaken en de gevolgen van de problemen. Met behulp van een oorzaak gevolg diagram wordt er 
inzicht gegeven in de belangrijkste relaties tussen de oorzaken van de gevonden problemen. Deze 
fase beantwoordt de vragen van gebied C. 

2.5.3 Bepalen oplossingsrichtingen 
In de diagnosefase wordt bepaald wat de belangrijkste oorzaken zijn van de gesignaleerde 
problemen. Voor elke van de basisoorzaken wordt aangeven welke mogelijke oplossingsrichtingen 
er bestaan. Bovendien wordt er bepaald welke richtingen verder warden uitgewerkt. 

2.5.4 Ontwerpfase 
In deze fase wordt de voorgestelde oplossingrichting verder uitgewerkt. De onderzoeksvragen uit 
gebied D, E en F warden in deze fase beantwoord. Het uiteindelijke ontwerp zal de basisoorzaken 
gedeeltelijk of geheel wegnemen. 

2.5.5 lmplementatiefase 
Deze fase valt buiten de scope van dit onderzoek. In de implementatiefase wordt bepaald welke 
stappen genomen moeten warden om het uiteindelijke herontwerp in te voeren. 

2.5. 6 Evalueren herontwerp 
De evaluatie fase valt oak buiten de scope van het onderzoek. Om te bepalen of het herontwerp 
ingevoerd is zeals bedoeld zal na een korte periode het herontwerp geevalueerd moeten warden 
om zo te bepalen of de gewenste effecten bereikt zijn en of er nag verdere verbeteringen mogelijk 
zijn. 
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Hoofdstuk 3 Analyse & Diagnose 
De analysefase is gericht op het verkrijgen van inzicht in de probleemsituatie en het verzamelen 
van informatie en heeft als doel het achterhalen van de basisoorzaken. Dit hoofdstuk bespreekt 
meerdere analyses. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de nu aanwezige procesbeschrijvingen en 
werkinstructies. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de analyse prestatie indicatoren en normen van 
de aanwezige processen. Paragraaf 3.3 analyseert de risico en controlemomenten. In paragraaf 3.4 
wordt de analyse van hulpmiddelen beschreven. 

Het verkregen inzicht in de aard van de problemen, de feitelijke oorzaken en de gevolgen van de 
problemen wordt besproken in paragraaf 3.6. Met behulp van oorzaak gevolg diagrammen wordt er 
inzicht gegeven in de belangrijkste relaties tussen de oorzaken van de gevonden problemen. 

3. 1 Analyse Procesbeschrijvingenlwerkinstructies 
Het bedrijfsproces kan gedefinieerd worden als een verzameling van activiteiten die worden 
uitgevoerd volgens specifieke regels om te komen tot een bepaalde doelstelling (Desel en Erwin, 
2000). Uit gesprekken is naar voren gekomen dat er van de huidige processen geen formele 
beschrijvingen beschikbaar zijn . Noordam (2005) definieert een beschrijving als een abstractie van 
de werkelijkheid . Er zijn binnen de afdeling 38 processen benoemd, deze processen zijn kort 
beschreven in bijlage 6 op pagina 91. Binnen Operations zijn geen formele richtlijnen voor het 
beschrijven van processen. ledere medewerker heeft zijn eigen beschrijving van de stappen die 
hij/zij meet uitvoeren. In deze beschrijvingen is geen standaard format aangehouden. Dit resulteert 
in een groot aantal verschillende beschrijvingen van hetzelfde proces. Naast deze beschrijvingen 
heeft men ook te maken met een groot aantal leveranciers, nu zijn voor elke leverancier aparte 
beschrijvingen met daarin de stappen beschreven. Op dit moment ontbreken de proces- en 
procedure beschrijvingen. Het intern audit rapport van Snakkers en Majoor (2005) onderschrijft 
deze constatering. 

3.1.1 Procesbeschrijvingen 
Volgens Noordam (2005) wordt in een detail procesbeschrijving of procedurebeschrijving de 
onderkende activiteiten verder uitgewerkt. Er is geen onderscheid tussen een proces of 
procedurebeschrijving. Er worden concrete handelingen, gebruikte formulieren, dossiers en ICT 
hulpmiddelen in benoemd. Er bestaan drie soorten processen, primaire -op de klant gerichte
processen, ondersteunende processen en besturende processen. Het gedetailleerd uitwerken van 
een processtap gebeurt om verschillende redenen, Noordam (2005) onderscheidt de volgende: 

• De processtap is erg complex met veel ingewikkelde activiteiten . 
• Er wordt belangrijk financieel risico gelopen, zeals bij het uitvoeren van betalingen via de 

bank. 
• Er wordt een geautomatiseerd systeem aangeschaft of gebouwd en het is noodzakelijk dat 

het geautomatiseerde systeem deze activiteiten (deels) gaat uitvoeren. 
• Er gelden richtlijnen van externe (controle) partijen, zeals accountants of certificeringbureaus 

die eisen dat bepaalde handelingen in het proces exact worden vastgelegd. 
• Opleidingsdoeleinden van nieuwe medewerkers. 

Het is niet verstandig om alle processen uit te werken met gedetailleerde beschrijvingen. Dit is 
behoorlijk arbeidsintensief en moeilijk te onderhouden. Er is wel onderscheid tussen procedure/ 
procesbeschrijvingen en werkinstructies. Een procesbeschrijving betreft meerdere activiteiten waar 
meerdere afdelingen in het bedrijf bij betrokken zijn of meerdere functies binnen een afdeling; 
werkinstructies betreffen activiteiten op een specifieke werkplek (Bruggen et. al., 1997). 
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lnhoudelijke onderdelen van procesbeschrijvingen warden gegeven door Van Bruggen et.al. (1997). 
Dit zijn : 

• Dael; 
• Toepassingsgebied; 
• Referenties; 
• Definities; 
• Werkwijze; 
• Stroomschema; 
• Verantwoordelijkheden/bevoegdheden; 
• Toelichting op werkwijze; 
• Gebruikte documenten/formulieren. 

Noordam (2005) definieert oak nag de volgende onderdelen: 
• Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen; 
• Kritische succesfactoren en productnormen. 

De bovenstaande onderdelen komen terug in een ontwikkelde format voor procesbeschrijvingen. 
Deze format is weergegeven in bijlage 7 op pagina 94. 

3.1.2 Werkinstructies 
Zoals beschreven in de vorige paragraaf ligt onder de procesbeschrijvingen nag een extra laag, de 
werkinstructies. Werkinstructies betreffen beschrijvingen van de activiteiten op een specifieke 
werkplek. Naast werkinstructies bestaan er oak specificaties. Specificaties zijn per definitie 
productgebonden, zij beschrijven de specifieke instellingen, eigenschappen van het product. 
Werkinstructies echter zijn altijd algemeen van aard en werkplekgebonden en beschrijven 
activitetiten. 

Bruggen et.al. (1997) hanteert de bovenste drie lagen van in figuur 3-1 gepresenteerde framework 
voor het in kaart brengen van processen binnen een onderneming. lnformatie over specificaties kan 
gezien warden als een extra laa onder de laa kwaliteitsdocumenten De Heer en Aheus, 1995). 

Kwaliteits 
Handboek 

Processen/ 
Procedures 

Kwaliteitsdocumenten 
(formulieren, rapporten, werkinstructies) 

Productgebonden specificaties 
(De Heer en Aheus, 1995) 

Figuur 3-1 Van Bruggen et.al. (1997) in combinatie met De Heer en Aheus (1995) 

Volgens De Heer en Aheus (1995) zijn er drie soorten instructies. De werkinstructie, 
bedieningsinstructie en controle instructie. 
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De werkinstructies zijn een weergave van de werkmethoden in afzonderlijke handelingen in een 
logische volgorde gebonden aan een werkplek. Het is een weergave van de communicatie over en 
weer van mens en uitvoerend werk. De bedieningsinstructie is een weergave over hoe het apparaat 
bediend meet worden. En als laatste is er de controle instructie, deze beschrijft de wijze waarop een 
test meet worden uitgevoerd. Binnen werkinstructies horen geen product specifieke instellingen 
vernoemd te worden. 

Een werkinstructie bestaat uit: 
• Naam; 
• Geldigheidsdatum; 
• Deel; 
• Toepassingsgebied; 
• Werkwijze; 
• Te gebruiken hulpmiddelen en formulieren. 

Belangrijk hierbij is dat een werkinstructie niet geschreven wordt voor een leek. Het bekend worden 
met de gebruikte systemen is een activiteit voor de inwerkperiode van een medewerker. In bijlage 7 
op pagina 96 is een format weergeven voor een werkinstructie welke aan bovenstaande eisen 
voldoet. 

3.2 Analyse prestatie indicatoren en normen 
Uit diverse interviews met de medewerkers de teamleiders (TL) en observatie zijn de prestatie 
indicatoren en normen geanalyseerd. 

In bijlage 8 op pagina 104 zijn de performance indicators van de processen geplaatst. Wat opvalt is 
het ontbreken van prestatie indicatoren. Prestatie indicatoren zijn eisen die de manager stelt aan 
zijn processen. Noordam (2005) beschrijft besturing als de doorvertaling van productnormen naar 
prestatie indicatoren. De productnormen zijn eisen waaraan het product meet voldoen, deze worden 
bepaald door wensen en eisen van de klant. De mogelijke middelen van de organisatie prestatie 
indicatoren moeten zo zijn benoemd dat ze meetbaar zijn en dat er neg ingrijpen mogelijk is. Ook 
wel de beheersing van processen genoemd. Onderstaande figuur geeft dit weer. 

Management 

Beschikbare middelen 

Productnormen 

Beheersing 

invoer Proces 

Figuur 3-2 Besturing Noordam (2005) 

Eisen en wensen 
afnemers 

1----- Product 

De relatie tussen normen en de prestaties van het organisatieproces is inzichtelijk gemaakt door 
Kastelein (2006) in de regelkring van verandering. Zie figuur 3-3. De regelkring van verandering 
start altijd met meten van het huidige proces. Vanuit de vergelijking met de normen is het mogelijk 
tot een oordeel te komen. Afhankelijk van de prestaties is ingrijpen gewenst. Van enkele processen 
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zijn er wel normen afgesproken maar wordt er niet gemeten. Bijsturen gebeurt voornamelijk door op 
de afdeling rend te lopen. Door het niet meten van de prestaties is het niet mogelijk op basis van de 
prestaties het systeem proactief te veranderen en te verbeteren. 

Nieuwe 
Organisatie 

lmplemen
tatie 

Plan org. ,..._ ___ ___, 
verandering 

Figuur 3-3 De regelkring van verandering Kastelein (2006) 

3.3 Analyse risico's en controle momenten 
De SOX-act zeals ge'fntroduceerd op pagina 3 richt zich op de interne controles van bedrijven. Deze 
interne controles worden in bedrijven uitgevoerd met als doel te voorkomen dat door onvolledige of 
incorrecte gegevens een verkeerd beeld ontstaat, op basis waarvan verkeerde beslissingen 
genomen kunnen worden. In eerste instantie is die controle er op gericht om te zorgen dat de 
interne informatie correct is, om zo ongewenste situaties te voorkomen. 

In tweede instantie worden zo ook de gegevens gecontroleerd die een bedrijf naar buiten brengt. 
Deel van de wet is fraude voorkomen. SOX formaliseert alle beheersmaatregelen en legt 
verregaande eisen op aan de controlerende instanties en afdelingen. "Door invoering van deze 
wetgeving en de het groeiende beset bij senior management in de financiele wereld, groeit het 
belang van een geed risico management en beheersing van de risico's" (Levine, 2006) . 

Door gesprekken met de medewerkers, het bekijken van bestaande handleidingen en checklisten is 
per proces geanalyseerd welke risico's er zijn, of er beheersmaatregelen zijn en in welke vorm en of 
er nog restrisico is. "Beheersmaatregelen zijn activiteiten of handelingen die worden uitgevoerd 
gericht op het elimineren, terugdringen of controleren van risico's" (Noordam, 2005). Verder 
definieert Noordam (2005) risico als de kans op een ongewenste situatie. Uit deze ongewenste 
situatie vloeit schade uit voor het bedrijf. De omvang van deze schade is de impact. Bij 
beheersmaatregelen kan er onderscheid gemaakt worden tussen vier soorten. Zie tabel 3-1 en 
tabel 3-2. 

Tabel 3-1 Soorten beheersmaatregelen Noordam (2005) 

Beheersmaatregel Doel Voorbeelden 
Vooraf geautomatiseerd Vooraf zorgen dat de kans Autorisaties, validatie en 

op schade geminimaliseerd waarschijnlijkheidscontroles 
wordt. uit te voeren door het 

svsteem. 
Vooraf handmatig 4 -ogen principe, een 

handmatige controle van 
een tweede medewerker. 
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Tabel 3-2 Soorten beheersmaatregelen Noordam (2005, vervolg) 

Beheersmaatregel Doel Voorbeelden 
Achteraf geautomatiseerd Achterhalen van oorzaken Een lijst met daarop kritische 

van de schade om deze in mutaties door het systeem 
het vervolg te voorkomen. gegenereerd. 

Achteraf handmatig Goedkeuringen van de 
mutatie lijst, steekproeven 
op al uitgevoerde 
processen. 

Veel van de aangetroffen beheersmaatregelen binnen Operations zijn handmatig van aard . De 
impact van de risico's is nog niet benoemd. Wanneer de impact bijvoorbeeld laag is en met weinig 
risico (kans op voorkomen) dan behoeven er geen beheersmaatregelen te worden benoemd 
Noordam (2005). 

Er zijn 55 risico's waar geen beheersmaatregel is genomen. In het bijzonder het risico niet alle 
binnengekomen verzoeken van alle processen te behandelen , dus het waarborgen van 
compleetheid ontbreekt. Er zijn van geen enkel proces restrisico's vastgesteld, ook tweede 
beheersmaatregelen ontbreken voor het overgrote deel. In bijlage 9 op pagina 106 staan de 
beheersmaatregelen van de processen. Er wordt bij sommige processen gebruik gemaakt van 
checklisten. Er is echter niet eenduidig beschreven wat er gecontroleerd meet worden en door wie. 
Hierdoor ontstaat het risico dat sommige zaken niet worden gecontroleerd en andere zaken 
meerdere keren . Verificatie of controles geed worden uitgevoerd is hierdoor niet mogelijk. 

3.4 Analyse van hulpmiddelen 
Binnen processen worden hulpmiddelen gebruikt, dit zijn rekenmodellen, tarieven sheets, brieven, 
voorbeeld aktes en opdrachten voor uitbetalingen/overboekingen. Gedurende de gesprekken en 
interviews en naar aanleiding van observatie is er te constateren dat hulpmiddelen niet inzichtelijk 
zijn. Deze staan verspreid over veel verschillende plaatsen. Er is bij de reorganisatie wel getracht 
de werkinstructies en andere hulpmiddelen te centraliseren maar dat is niet gelukt. Hulpmiddelen 
zijn zelfs onveranderd gebleven. Het is hierdoor lastig de correctheid van de hulpmiddelen te 
garanderen. Er bestaat ook de indruk dater veel hulpmiddelen dubbel aanwezig zijn . 

3.5 Beoorde/ingscriteria analyse 
Op basis van literatuur over SOX en ORM, literatuur over prestatiemeting en indicatoren en 
literatuur over werkinstructies en procesbeschrijvingen zijn de volgende beoordelingscriteria naar 
voren gekomen. 

• Processen dienen op basis van normen en meten bijgestuurd te worden. Alleen dan is aan 
te tonen dat processen beheerst verlopen. 

• Recente beschrijvingen van processen dienen aanwezig te zijn en bovendien te voldoen aan 
inhoudelijke eisen, dit geldt voor zowel de procesbeschrijving als de werkinstructie. 

• Geformaliseerde beheersmaatregel voor het verminderen van risico moeten voor alle 
processen zijn genomen. 

• Beschrijvingen van deze beheersmaatregelen dienen aanwezig te zijn. 

In paragraaf 3.6 zal inzicht gegeven worden in de relaties tussen de oorzaken, gevolgen en 
problemen. 
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3.6 Diagnose: probleem, gevolg en de oorzaken 
Deze paragraaf beschrijft de conclusies die uit de analyse naar voren komen. Het geeft antwoord 
op de deelvragen uit gebied C. De genoemde problemen, de gevolgen en de hoofdoorzaken 
worden beschreven. In bijlage 10 pagina 135 staan alle oorzaken en gevolgen en de relaties 
hiertussen weergegeven in een diagram. Deze relaties zijn uitgebreid besproken en gevalideerd 
met meerdere medewerkers/opdrachtgevers. 

3. 6. 1 Prestaties van de afdeling zijn niet inzichtelijk 
Uit diverse interviews met de medewerkers, de teamleiders en observatie is af te leiden dat op dit 
moment de prestaties van de processen van Operations niet inzichtelijk zijn. 

Gevolgen: 
• Het is niet mogelijk te signaleren dat bijsturen van processen noodzakelijk is. 
• Het is niet duidelijk of gemaakte afspraken/verwachtingen wel worden waargemaakt. 
• De overall performance van de afdeling is niet inzichtelijk. 
• Het ontbreken van normstelling duidt op het niet beheersbaar zijn van processen en leidt tot 

een kritische beoordeling van de audits. 
• Geen inzicht in verschil in kosten en betrouwbaarheid procesvarianten. 

Dit is een probleem omdat hierdoor de klanttevredenheid van de Rabobank, BU's, directie van de 
CSU en de klanten daalt. Daarnaast nemen de kosten toe en is de betrouwbaarheid niet 
gewaarborgd. 

Oorzaken: 
• Ontbreken van prestatie indicatoren. 
• Geen proces en management normen vastgesteld . 
• Door het niet registreren van aankomst en verwerkmomenten is de doorlooptijd per proces 

niet inzichtelijk. Er zijn hiervoor ook geen tools beschikbaar. 
• Onvoldoende tout registratie. 
• Fouten worden gemiddeld over alle afdelingen/procesvarianten. 

3.6.2 Onvoldoende formee/ vastgelegde beschrijvingen 
Uit gesprekken is naar voren gekomen dat er van de huidige processen onvoldoende formeel 
vastgelegde procesbeschrijvingen/werkinstructies aanwezig zijn. 

Gevolgen: 
• Geen inzicht in de processen van Operations. 
• Kritische beoordeling door de interne en externe audits. 

Dit is een probleem omdat het moeilijk wordt om wijzigingen door te voeren. Bovendien bestaat er 
de kans dat processen niet optimaal verlopen maar dat dit niet wordt gesignaleerd. Het niet halen 
van een audit zou in het extreemste geval leiden tot het niet goedkeuren van de jaarcijfers. 

Oorzaken: 
• Ontbreken van procesbeschrijvingen. 
• Verouderde procesbeschrijvingen. 
• Geen uniforme formats. 
• Geen centrale plaats ingericht voor beschrijvingen van processen. 
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3.6.3 Onvoldoende formee/ beschreven en vastgelegde risico's en contra/es 
Door gesprekken met de medewerkers, het bekijken van bestaande handleidingen en checklisten is 
naar voren gekomen dat risico's controles onvoldoende formeel beschreven en vastgelegd zijn . 

Gevolgen: 
• Dit leidt tot een ineffectief controle systeem. 
• Het aanwezig zijn van onbekende financiele risico's. 
• Kritische beoordeling bij de audits. 
• Niet inzichtelijk hoe de processen verlopen. 

Dit is een probleem omdat door het ineffectieve controle systeem de correcties toenemen, het in 
strijd is met de wetgeving en er meer operationele risico's bestaan. Hierdoor nemen de kosten en 
de werkdruk toe en is de betrouwbaarheid en kwaliteit van het proces niet gewaarborgd. Het 
aanwezig zijn van onbekende financiele risico's en een toename van operationele risico's zou 
kunnen leiden tot een toename van de risico kosten, welke een ongewenste ontwikkeling is. Door 
onvoldoende formeel vastgestelde controles kan het zijn dat er zaken dubbel gecontroleerd worden 
wat niet efficient is. 

Oorzaken: 
• Niet mogelijk controles te verifieren . 

o Geen uniforme checklists. 
o Ontbreken van checklists. 

• Niet eenduidig beschreven wat precies gecontroleerd meet worden. 
• Risico's niet volledig inzichtelijk zijn . 

o Geen risico's benoemd zijn. 
o Geen rest risico's zijn benoemd. 
o Impact onbekend is. 

• Uitzonderingen controles niet bekend zijn. 
• Het onduidelijk is wie wat controleert (leveranciers/BU/CSU) . 

3. 6.4 Onvoldoende inzicht in hulpmiddelen 
Gedurende de gesprekken en interviews en naar aanleiding van observatie is gebleken dat er 
onvoldoende inzicht in gebruikte hulpmiddelen is binnen de afdeling Operations. 

Gevolgen: 
• Door het gebrek aan inzicht in de hulpmiddelen ontstaat ook een gebrek aan inzicht in de 

processen. 

Dit is een probleem omdat hierdoor het moeilijk wordt om wijzigingen door te voeren en het mogelijk 
is dat processen niet optimaal verlopen en dat er dus mogelijk onontdekte efficiency slagen zijn . 

Oorzaken: 
• Er bestaan een veelvoud van verschillende hulpmiddelen binnen de afdeling Operations. 
• Deze hulpmiddelen staan allemaal beschikbaar op meerdere en verschillende plaatsen op 

het bedrijfnetwerk. 

3.6.5 Geen inzicht in kosten en betrouwbaarheid procesvarianten 
Uit diverse interviews met de medewerkers, de teamleiders en observatie is af te leiden dat op dit 
moment de prestaties van de processen van Operations niet inzichtelijk zijn. Tevens is er geen 
inzicht in de aantallen door procesvarianten heen. 
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Gevolgen: 
• Door het gebrek aan inzicht in aantallen zijn kosten en betrouwbaarheid van de 

verschillende varianten niet inzichtelijk en bl ijven er oak meerdere varianten ontstaan. 

Deze procesvarianten kunnen ten opzichte van elkaar te veel/ te weinig controles bevatten . Dit is 
een probleem omdat hierdoor niet bekend is welke variant welke kosten met zich meebrengen en 
welke betrouwbaarheid daarmee gewaarborgd is. 

Oorzaken: 
• Aankomsten warden niet naar procesvariant gedifferentieerd. 
• Geen standaard proces ontwikkeld. 
• Geregistreerde fouten warden geaggregeerd. 

3. 6. 6 Vee/ handmatige werkzaamheden binnen het proces 
Uit diverse interviews met de medewerkers, de teamleiders en observatie is af te leiden dat op dit 
moment veel handmatige werkzaamheden plaatsvinden binnen het proces. 

Gevolgen: 
• Dit leidt tot een toename van de werklast. 

Dit is een probleem omdat hierdoor de doorlooptijden langer warden en de kosten toenemen. 

Oorzaken: 
• Er komen veel verzoeken alleen voor informatie doeleinde binnen . 
• Er bestaan veel afspraken buiten het systeem om. 
• Gebrekkige systeem ondersteuning. 

3. 7 Opdrachtomschrijving voor vervolgonderzoek 
Deze paragraaf beschrijft hoe de oorzaken weggenomen kunnen warden , in welke richting dit 
onderzoek verder gaat, hoe het onderzoek kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. 
Tevens zal warden aangegeven welke effecten er verwacht mogen warden van het herontwerp. 
Allereerst zullen de projecten die al gestart zijn binnen DLL warden besproken . 

Er is inmiddels binnen DLL een project gestart voor het ontwikkelen van prestatie indicatoren. 
Belangrijk hierbij is wel te vermelden dat het ontwikkelen van prestatie indicatoren alleen niet zal 
volstaan bij het inzichtelijk krijgen van de prestaties. Normstelling speelt oak een belangrijke rol voor 
het bepalen van de prestaties van de processen binnen Operations. Op Europees niveau wordt op 
dit moment een checklist ontwikkeld. Het ontwikkelen van een checklist alleen zal niet voldoende 
zijn maar oak het vastleggen welke zaken en wie dat moet controleren is noodzakelijk. 

De planning is een SOX/ORM project op te starten binnen de CSU om alle processen te laten 
voldoen aan SOX. Hierbij zal het controle systeem en de aanwezige risico's in processen volop 
aandacht krijgen . Voor het ontbreken van formele beschrijvingen kunnen uniforme formats 
ontwikkeld warden. Met verbeterde formeel vastgelegde procesbeschrijvingen en werkinstructies 
warden een deel van de gevolgen weggenomen , namelijk het vergroten van inzicht in de 
processen, dit heeft een positieve invloed op de beoordeling bij interne en externe audits. Tijdens 
dit onderzoek zijn nieuwe formats ge"i"ntroduceerd voor procesbeschrijvingen en werkinstructies. 
Daarnaast zijn alle hulpmiddelen in een centrale omgeving overzichtelijk ingedeeld. Als 
bovenstaande projecten en ontwikkelingen warden meegenomen, blijven er nag enkele 
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onopgeloste basis oorzaken over. Deze staan aangegeven met hun relaties in figuur b 9 
onopgeloste basisoorzaken en relaties met problemen in bijlage 10 pagina 136. Tevens staan ze 
hieronder beschreven; 

• Geen inzicht in betrouwbaarheid. 
o Huidige fouten geregistreerd van activeren nieuwe contracten worden gemiddeld 

over alle procesvarianten. 
• Geen inzicht in de aantallen door de varianten . 

o Aankomsten worden niet naar procesvariant gedifferentieerd. 
o Geen standaard proces. 

• Veel handmatige werkzaamheden. 
o Veel verzoeken ter informatie. 
o Veel afspraken buiten systeem om. 
o Gebrekkige systeem ondersteuning . 

Met als gevolg: 
• Mogelijk onontdekte efficiency slagen. 
• Klanttevredenheid daalt. 
• Mogelijk niet halen van audit. 
• Toename in kosten. 
• Toename in werkdruk. 
• Betrouwbaarheid is niet gewaarborgd. 

Het verbeteren van audits en het kosten aspect zijn actuele punten van belang binnen de CSU 
Nederland. Voor deze punten zullen de basisoorzaken moeten worden opgelost, dit zijn geen 
inzicht in betrouwbaarheid en geen inzicht in de aantallen door de varianten . Deze onopgeloste 
basisoorzaken zijn dan ook in overleg geselecteerd. Dit onderzoek richt zich op drie van de zes 
onopgeloste basisoorzaken en er mag verwacht worden dat het herontwerp een voorstel is waarbij 
de efficiency zal toenemen, een bijdrage geleverd zal worden aan het vergroten van 
klanttevredenheid, de audit resultaten verbeteren, afname in kosten en waarborgen van kwaliteit zal 
plaatsvinden. 

In tabel 3-3 op pagina 16 staat het overzicht van welk processen door een 7 verschillende personen 
in de organisatie welke prioriteit hebben gegeven. Redenen die genoemd zijn: hoge frequentie van 
voorkomen , belang voor de klanten van de afdeling (de business units, leveranciers en 
eindgebruikers) , werkdruk en bewerkelijke processen. Teamleiders, opdrachtgevers, medewerkers 
en interne auditor hebben deel uitgemaakt van het panel. 

Tabel 3-3 Keuze processen 

~ 1st keuze 2e keuze 3e keuze Alie Afdel ing 
p panel panel panel leveranciers overschrijdend 
Activeren productie 3 maal 3 maal 1 maal JA JA 
Afkopen berekenen 3 maal 3 maal 1 maal JA NEE 
Tussentijds beeindiqen - - - JA NEE 
Meerverbruik - 1 maal 1 maal NEE JA 
Wiiziqen client 1 maal - - JA NEE 
Doorhuur - - 1 maal NEE JA 

Uit de bovenstaande processen moet een keuze worden gemaakt. Op dit moment loopt er een pilot 
studie naar het automatisch gaan verrekenen van het meerverbruik. Afdeling overschrijdende 
processen en processen die voor alle leveranciers gelden hebben de voorkeur. Bovenstaande 
overwegingen meenemend, wordt het proces "activeren productie"geselecteerd. In hoofdstuk 4 zal 
dit proces uitgebreid worden beschreven. In hoofdstuk 5 wordt het herontwerp gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving proces/probleem 
In paragraaf 4.1 wordt een algemene beschrijving van een bedrijfsproces gegeven. Daarna wordt 
ingegaan op de definitie van een proces model. Vervolgens wordt in 4.2 het procesmodel uitgewerkt 
voor het proces van het behandelen van nieuwe lease aanvragen in de back office. Na het 
presenteren van de verschillende onderdelen van het bedrijfsproces wordt in paragraaf 4.3 op het 
bedrijfsproces gereflecteerd. Paragraaf 4.4 gaat in op de rapportage over het aantal repairs in het 
huidige proces. 

4. 1 Algemene beschrijving bedrijfsproces 
Het bedrijfsproces kan gedefinieerd worden als een verzameling van activiteiten die worden 
uitgevoerd volgens specifieke regels om te komen tot een bepaalde doelstelling (Desel en Erwin , 
2000). Van der Aalst (1997) beschrijft dat het primaire doel van het bedrijfsproces het afhandelen 
van casussen is. Voorbeelden van casussen zijn een verzekeringsaanvraag , een aanvraag van een 
lening en/of een aanvraag tot huursubsidie. Elke casus heeft een uniek identificatienummer 
waaraan deze te herkennen is. Groepen identieke casussen hebben gelijke afhandelwijzen en 
doorlopen dezelfde processtappen en zijn onderdeel van hetzelfde casustype. Volgens Platier 
(1996) is het karakteristiek in de bedrijfsprocessen van de gegevensintensieve industrie dat er toch 
meerdere wijze van behandeling worden onderscheiden van min of meer gelijksoortige klantorders. 

Elk proces heeft een begin- of eindpunt en door vastgelegde condities wordt bepaald welke 
activiteiten een casus dient te ondergaan. Een activiteit is een ondeelbare logische hoeveelheid 
werk (Aalst, 1997). Activiteiten kunnen een keer, meerdere keren of geen enkele keer uitgevoerd 
worden tijdens het uitvoeren van het proces voor een casus (Desel en Erwin, 2000). Niet elke casus 
heeft dus dezelfde routering. Activiteiten behoeven resources om uitgevoerd te worden , deze 
dienen te worden toegewezen. Het woord resource is een generieke term voor alle middelen die 
nodig zijn om activiteiten uit te voeren, voorbeelden hiervan zijn mensen, applicaties en afdelingen. 
Een processpecificatie beschrijft welke activiteiten wanneer uitgevoerd moeten worden en in welke 
volgorde en welke resources daarbij nodig zijn. "Deze specificatie kan verschillende aspecten van 
het bedrijfsproces bevatten" (Desel en Erwin, 2000) . Afhankelijk van het doel van modelleren 
kunnen er meer functionele (alleen concentreren op de activiteiten) of organisatorische 
(concentreren op de meer organisatorische context waarin activiteiten worden uitgevoerd) aspecten 
in de specificatie naar voren komen. Bij het maken van beslissingen over bedrijfsprocessen is het 
gebruik van een model een goede techniek om processen te identificeren, analyseren en simuleren 
(Desel en Erwin, 2000) . 

4. 1. 1 Procesmodel 
Ook Reijers (2002) geeft aan dat een procesmodel nut heeft voor het maken van beslissingen over 
bedrijfsprocessen. Reijers (2002) definieert het procesmodel door middel van vier componenten: 
case component, routing component, allocation component en execution component. Onderstaand 
worden de verschillende componenten beschreven. 

Case component: Deze component beschrijft de casus. Hoe de casussen aankomen in het proces 
en hoe iedere individuele casus eruit ziet. Deze component richt zich op wat er gebeuren moet in 
het bedrijfsproces. 

Routing component: Beschrijft hoe verschillende casussen gerouteerd moeten worden door het 
bedrijfsproces. Casussen kunnen flexibel door het bedrijfsproces lopen. De routing component legt 
de condities vast welke er voor zorg dragen dat individuele casussen een vast procesverloop 
krijgen . Deze component beschrijft hoe casussen worden afgehandeld. 
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Allocation component: Dit specificeert welke klassen van resources er binnen het proces aanwezig 
zijn. Deze component bepaalt wie de uit te voeren taken uitvoert binnen het bedrijfsproces. 

Execution component: Als laatste bepaalt deze component wanneer een resource daadwerkelijk de 
activiteit gestart wordt. Deze component maakt het mogelijk om het toegewezen werk op een later 
moment ook daadwerkelijk te starten. In bepaalde bedrijfsprocessen is het mogelijk dat de 
resources zelfstandig bepalen welke casus er gestart wordt. 

In paragraaf 4.2 wordt volgens bovenstaande onderdelen het bedrijfsproces binnen DLL 
beschreven. 

4.2 Afhandelen van nieuwe leaseaanvragen (back office) 
De in de vorige paragraaf besproken onderdelen van het algemene proces model worden in dit 
hoofdstuk verder uitgewerkt, in het bijzonder voor het bedrijfsproces van het afhandelen van nieuwe 
lease aanvragen nadat zij ondertekend retour zijn gekomen. 

4.2. 1 DLL Case component 
Deze component beschrijft de casus. Hoe de casussen aankomen in het proces en hoe iedere 
individuele casus eruit ziet. Deze component richt zich op wat er gebeuren moet in het 
bedrijfsproces. Het betreft het afhandelen van een lease aanvraag. Lease is een vorm van krediet 
waarbij de kredietverstrekker (lessor) bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt 
en deze beschikbaar stelt aan de kredietnemer(lessee ofwel eindgebruiker) voor een vooraf 
overeengekomen termijn tegen een vaste vergoeding. Een lessee wordt ook wel beschouwd als de 
eindgebruiker van het leasecontract. Het voorstel dat in een eerder stadium opgesteld is en 
verstuurd, is akkoord bevonden door de eindgebruiker en is ter behandeling opgestuurd naar DLL. 
Een casus binnen het proces bestaat uit een getekend contract met bijbehorende documenten en 
correspondentie. Het doel van het proces is het afgesproken en akkoord bevonden contract in te 
voeren in de informatiesystemen en het starten met het factureren van de eindgebruikers voor de 
afgesproken bedragen en termijnen in het contract en tevens zorg te dragen voor de uitbetaling 
naar de juiste leverancier voor de geleverde goederen. Een contract kan bestaan uit meerdere 
objecten, deze losse objecten worden gezien als losse investeringen met ieder een eigen looptijd 
en gemaakte afspraken. 

Er bestaan verschillende soorten lease. Zoals eerder aangeven bestaan er binnen de lease en 
huurkoopovereenkomsten twee categorieen, de financiele lease en de operationele lease (Legal 
manual DLL, 2006):Binnen de financiele lease zijn er twee hoofdstructuren: 
1. Lening met als zekerheid een pandrecht. 
2. Huurkoop; hierbij verkrijgt DLL bij aangaan van het contract het volledige eigendom over het 

object, welke overgaat naar de eindgebruiker na betaling van de laatste lease termijn. 

Bij de eerste vorm dient het pandrecht geregistreerd te worden bij de belastingdienst alvorens deze 
van kracht wordt. Mocht het gebeuren dat er op hetzelfde object twee pandrechten worden 
gevestigd dan heeft degene met de oudste datum het 1 st

e pandrecht. Het registreren bij de 
belastingdienst is dus vanuit juridisch oogpunt belangrijk. Dit feit heeft effect op de routing 
component van een financiele lease met pandrecht. Bij de tweede vorm is registratie niet nodig 
omdat het contract de overdracht van eigendom regelt. 

De Operationele lease komt het meest overeen met huur, al dan niet met koopoptie. Er wordt 
gedurende een bepaalde periode een zaak in gebruik gegeven. Contracten worden na de 
afgesproken periode vaak verlengd en het object wordt voor en volgende periode doorgeleased. 
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Bij enkele van bovenstaande kenmerken zal er een andere procesgang noodzakelijk zijn . Zo is het 
bijvoorbeeld wettelijk verplicht een financiele lease met pandrecht te melden bij de belastingdienst. 
Naast de boven beschreven vormen zijn er allerlei variaties mogelijk op de afgesloten 
leaseovereenkomst. Deze variaties hebben soms ook effect op de routing component van het 
dossier en vergen extra handmatige handel ingen. Hieronder volgt in de tabel de componenten uit 
een contract, tevens is aangegeven of deze extra handmatige acties vergen. Een korte beschrijving 
van de componenten is opgenomen in bijlage 11 op pagina 137. 

Tabel 4-1 Componenten van een contract 

Component contract Korte omschrijving Extra handmatige 
werkzaamheden 

Onderhoudsdiensten Extra bedrag voor de leveranciers. Nee 
Verzekering Verzekering van het object via Ja 

Rabobank. 
Aanbetalinq Extra betaling bij aanvang lease. Ja 
lnruil Een vorm van aanbetaling met een Ja 

object. 
BTW Wetteliike belastinq. Nee 
Depot constructies: Maakt het mogelijk meerder objecten Ja 

in een ander tijdsbestek te leasen op 
hetzelfde contract. 

Subsidie Een vergoeding van de leverancier Nee 
voor de klant. 

Provisie Een vergoeding van DLL aan de Ja 
leverancier/dealers tussenpersoon . 
RTL melden Voertuig registratie van Ja 

vrachtwagens. 

Een dossier bestaat fysiek uit de volgende onderdelen, in tabel 4-2 op pagina 19 worden deze 
weergeven . In bijlage 12 staat op pagina 140 een korte beschrijving. 

Tabel 4-2 Elementen van een dossier 

Dossier elementen Omschrijving 
Leaseovereenkomst Een getekende overeenkomst tussen leverancier en 

eindqebruiker en DLL. 
Aanvullingen op het Afwijkende afspraken dan die op het standaard contract. 
contract 
Algemene voorwaarden De contractvoorwaarden van de overeenkomst. 
Objectspecificatie lnformatie over het object. 
Lease offerte/aanbieding De offerte/aanbieding die is voorgesteld . 
403-verklaring Een verklarinq van moedermaatschappij als extra zekerheid. 
Acceptatiecertificaat Acceptatie van het object door eindgebruiker. 
Bankgarantie Een extra zekerheid van de bank. 
Akte pandrecht Overeenkomst om het object in eigendom te verkrijgen en te 
(in geval van FL Pandrecht) houden. 
Aanhangsel Overeenkomst tussen leverancier en DLL. 
mantelovereenkomst 
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label 4-3 Elementen van een dossier (vervolg) 

Dossier elementen Omschrijving 
Facturen van het object Betalingsdocumenten van het object. 
Kamer van Koophandel Ter controle van contractpartij . 
uitreksel 
Credit Analyses Report Analyse en goedkeuring van de kredietwaardigheid 
(CAR) eindgebruiker. 
Correspondentie Alie correspondentie tussen leverancier/DLL/eindgebruiker. 

De aankomsten van nieuwe casussen zijn hieronder uitgezet tegen de tijd. Uit ILS, het 
informatiesysteem zijn alle nieuwe investeringen geselecteerd over de eerste vijf maanden van 
2006. In onderstaande figuur is met de lijn de bovenste limiet van het 99% betrouwbaarheidsinterval 
weergegeven. Zoals is te zien zijn er drie pieken te onderscheiden. Gemiddeld komen er 143 
investeringen aan per dag met een standaard deviatie van 68,3. 

Total 

2006 
!Sum of BU21 

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei 

Figuur 4-1 Aankomsten in het proces totaal 

Na verder onderzoek zijn de punten die buiten het 99% betrouwbaarheidsinterval niet te verklaren. 
Uit interviews komt naar voren dat een groat deel van de nieuwe casussen via de Rabobank 
binnenkomen en door de BU Financial Institutions (Fl) warden behandeld. In bijlage 13 op pagina 
142 zijn de aankomsten van zowel de overige BU's als de BU Fl apart weergegeven. Met daarin 
hun eigen 99% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. De BU Fl is onderdeel van een andere 
markt, namelijk bankgerelateerde leases. Dit verschilt van de overige BU's 

Door overige BU's warden er gemiddeld 72 investeringen geactiveerd per dag en is er een 
standaard deviatie van 51,2. Bij vier van de vijf maanden is het op de laatste dagen van de maand 
extra druk. Dit is te verklaren door de targets die er voor de BU's en leveranciers van DLL aan het 
eind van de maand liggen die gehaald moeten warden. Deze targets veroorzaken een aanwas van 
investeringen vlak voor en op de laatste dag van de maand. Een piek halverwege de maand mei 
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wordt veroorzaakt door een groot contract met 80 investeringen en is hiermee verklaarbaar. Er kan 
worden gesteld dat er in de laatste week (vooral op de laatste dag) meer contracten aangeleverd 
worden en dat dit cyclische patroon zich in de maanden er na herhaalt. 

Bij BU Fl worden gemiddeld 72 investeringen behandeld per dag en is er een standaard deviatie 
van 33, 14. In tegenstelling ·tot bij de overige BU's is de standaard variatie en de pieken een stuk 
lager dan bij de overige BU's. De pieken die boven het 99% betrouwbaarheidsinterval liggen zijn te 
verklaren doordat een dag tevoren een medewerker vrij of ziek is geweest, zie bijvoorbeeld rond 10 
mei. Binnen Fl wordt niet gewerkt met maandelijkse budgetten die gehaald dienen te worden. 

Naast de aankomsten is ook de samenstelling van de investeringen die aankomen geanalyseerd 
over de eerste vijf maanden van het jaar 2006. In tabel 4-2 zijn de aantallen nieuwe investeringen 
ingedeeld naar grootte te zien. Bij een groot aantal waarnemingen geeft een histogram betrouwbaar 
beeld van de onderzochte data (Montgomery en Runger, 1999). lnvesteringgrootte is een van de 
belangrijkste kenmerken van een contract. Hier is ook de tweedeling aangehouden tussen Fl en de 
overige BU's. 

Relatieve frequentie tabel Fl/overige BU 

:! 0 ,6 -,--------~----------------, 
C g 0,5 +-~ ----------------------1 

l-o,4 
; co,3 +-----------------------
6i 0,2 +--I-
'; 0,1 

~ 0 

Buckets 

J ■ Fl ■ overige BU J 

Figuur 4-2 Verdeling naar contractgrootte 

In figuur 4-3 op pagina 21 is de cumulatieve frequentietabel weergegeven van het totaal. 

Cumulatieve frequentie tabel Fl/overige BU 

Q) 
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cr 
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Buckets 

J ■ Fl ■ overige BU I 

Figuur 4-3 Cumulatieve verdeling naar contractgrootte 

Enkele opvallende zaken zijn hieruit te concluderen. Binnen de overige BU's zijn 80 % van alle 
investeringen beneden de 30.000 euro. Een groot gedeelte wordt veroorzaakt door investeringen 
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onder de 10.000 euro. Deze categorie is goed voor 50 % van alle investeringen. De overige BU's 
hebben een groter aantal van contracten onder de 10.000 euro. Dit is te verklaren doordat kleinere 
contracten door de Rabobank zelf worden gefinancierd en dus niet bij BU Fl binnen komen. 
Daarnaast is het percentage contracten boven de 100.000 euro hoger bij Fl. Na het bespreken van 
de case component gaat de volgende paragraaf in op de routing component. 

4.2.2 DLL Routing component 
De routing component beschrijft hoe verschillende casussen gerouteerd moeten worden door het 
bedrijfsproces. De routing component legt de condities vast welke er voor zorg dragen dat 
individuele casussen een vast procesverloop krijgen. Deze component beschrijft hoe casussen 
worden afgehandeld. Dit procesverloop zal worden weergegeven met een model gebaseerd op 
petri-net modeleer techniek. "Petri-netten zijn in 1962 ge·introduceerd door Carl Adam Petri als 
gereedschap voor het modelleren en analyseren van processen" (Aalst, 1999). Sterke punten van 
deze techniek is dat het mogelijk processen grafisch weer te geven. Tevens is de techniek sterk 
geformaliseerd wat het mogelijk maakt enkele analyses toe te passen en bovendien worden 
dubbelzinnigheden en onduidelijkheden en tegenstrijdigheden voorkomen . 

In de DLL case component is al naar voren gekomen dat verschillende lease constructies 
verschillende routing door het bedrijf moeten ondergaan in verband met speciale contract 
componenten. De routing component gaat in op de condities die er voor zorg dragen dat individuele 
casussen binnen het proces activeren een vast procesverloop krijgen. Elke casus heeft binnen het 
proces een uniek kenmerk. 

Binnen DLL is dat een contractnummer van 11 cijfers in combinatie met een 2 investeringsnummer 
van twee cijfers vaak gescheiden door een spatie of een "/". Het contractnummer zelf bestaat uit 
twee delen. Een deel van drie cijfers en een deel van acht cijfers. Het eerste deel is gerelateerd aan 
de business unit welke het contract heeft gesloten met de klant het tweede deel is klant specifiek. 
Er kunnen 99 investeringen onder een contract worden ondergebracht, meer gaat door technische 
redenen niet. Enkele voorbeelden van contractnummers zijn 60240000236/01, 40120041253/13 en 
31140000546/05. 

Nieuwe casussen worden per post aangeleverd bij de Sales. Er zijn verschillende Sales Support 
Desks (SSD) die de contracten afhandelen die definitief akkoord zijn bevonden door de leverancier 
en de eindgebruiker. Deze zijn fysiek gescheiden van elkaar en gerelateerd aan de business units. 
Er zijn 9 BU's: 

• SSD Office Equipment (OE); 
• SSD OCE (OE); 
• SSD Financial Institutions (Fl); 
• SSD Technology Finance (TF); 
• SSD Materials Handling & Construction (MHC); 
• SSD Vendorlease Nederland (VLN); 
• SSD Healthcare (HC); 
• SSD Trucks & Trailers (TR); 
• SSD Food & Agriculture (FA). 

Na de SSD gaat een contract naar de Operations (OPS) afdelingen voor verschillende stappen. Er 
zijn meerdere afdelingen die afhandeling van in te voeren contracten behandelen: 

• Ops A: Office Equipment en Vendorlease Nederland; 
• Ops B: Office Equipment(Veenman) , Food & Agriculture en Technology Finance; 
• Ops C: Financial institutions, Material Handling & Construction (MHC) , Trucks& Trailers en 

Healthcare. 

22 



Binnen de administratie bestaan twee teams voor het afhandelen van de daadwerkelijke betaling en 
boeking in het grootboek: 

• Team 1: Trucks & Trailers, MH&C, Food & Agriculture, Office Equipment; 
• Team 2: Financial Institutions, Technology Finance, Vendorlease Nederland en Healthcare. 

Tussen de afdelingen is aangegeven welke contracten van welke BU zij behandelen, omdat is 
afgesproken welk team welke business unit ondersteunt zijn daarmee al enkele routeringen 
ontstaan. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van welke casussen door welke afdelingen 
stromen. 

Tabel 4-4 Route van casus 

Casus SSD OPS Administratie 
OE Office Equipment Operations A Team 1 
OEVM Office Equipment (Veenman) Operations B Team 1 
OCE OCE Operations OCE Team 1 
TF Technoloav Finance Operations B Team 2 
MHC Materials Handling & Construction Operations C Team 1 
Fl Financial Institutions Niet Team 2 
VLN Vendor Lease Nederland Operations A Team 2 
HC Healthcare Operations C Team 2 
TR Trucks & Trailers Operations C Team 1 
FA Food & Agri Operations B Team 1 

Een casus start met een fysiek dossier, met daarin de beschreven onderdelen uit de case 
component. Door middel van tussenliggende stappen eindigt het proces uiteindelijk wanneer, de 
hoofdsom is uitbetaald aan de leverancier, het dagafschrift digitaal beschikbaar is, de case digitaal 
beschikbaar is en de eindgebruiker een juiste factuur heeft ontvangen uit de database. Dit alles 
conform wat er in het contract is afgesproken. In figuur 4-4 op pagina 24 zi jn de afdelingen 
weergegeven welke betrokken zijn bij het afhandelen van nieuwe investeringen en hun 
onderliggende relaties. 
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Figuur 4-4 Petri-net 

afhandelen leaseaanvragen 
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De afhandelwijze in het proces zal worden beschreven en er wordt ingegaan op de verschillen per 
business unit en per afhandelwijze. Van iedere business unit apart wordt in bijlage 13 vanaf pagina 
142 het petri-net gepresenteerd. 

Zeals eerder aangegeven komt een casus aan bij de betreffende SSD. Een casus wordt voorbereid 
voor het proces. Achter schutbladen wordt alle correspondentie, facturen en contracten ingedeeld. 
Vervolgens wordt het dossier onderworpen aan een controle. Kleppen de overeengekomen 
bedragen in het systeem met het contract, is het contract juist ondertekend, is de juiste creditscore 
toegepast, zijn er doorhalingen op het contract, zijn aan alle eventueel extra voorgestelde 
voorwaarden voldaan. Dit is allemaal onderdeel van de case controle SSD. Onderstaand het proces 
model voor TF de stappen binnen de SSD. Het model voor TF wordt ter illustratie besproken. 

TF _ACTIVEREN 

Figuur 4-5 Stappen 55D 

Na de SSD wordt het dossier naar de CSD gebracht. Op het dossier komt een datum en tijdstip te 
staan en het dossier wordt naar het betreffende team gebracht. Vervolgens wordt er binnen 
Operations het contract omgezet naar het informatie systeem ILS en wordt er gekeken of het 
contract rechtgeldig is ondertekend, de juiste facturen zijn ontvangen, doorhalingen en of de 
kredietbeslissing volgens correcte procedure tot stand is gekomen. De functie van Operations is 
dus controlerend. Een belangrijk kenmerk waarop besloten wordt gebruik te maken van een extra 
stap in het proces is de hoofdsom van een investering. Een voorbeeld van zo een verandering van 
routering op basis van hoofdsom is de controle door een teamleider. Dit gebeurt niet voor 
investeringen ender de 100.000 euro en wel voor daarboven. De teamleider controleert of het 
krediet acceptatie rapport op een juiste manier is behandeld en of aan de zekerheden en alle 
voorgestelde voorwaarden zijn voldaan. Mochten er kleine fouten worden geconstateerd tijdens de 
controle worden deze door Operations aangepast. In het geval van grove manco's worden de 
dossiers retour naar Sales gedaan voor een oplossing. Na het verifieren van alle informatie wordt 
het contract definitief actief gemaakt en wordt de betaling van de facturen in gang gezet. Grote 
wijzigingen kunnen hierna niet meer plaatsvinden. 
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Onderstaand het proces van Operations voor TF. 

TF _ACTIVEREN 

C 

case 
STRING 

Figuur 4-6 Stappen Operations 

Nadat de overboeking is opgemaakt wordt deze nog een tweede keer gecontroleerd door een 
collega en afgetekend door een bevoegde persoon tot het doen van betalingen. Vervolgens wordt 
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het dossier klaargemaakt voor het scannen. De administratie verzorgt de uitbetaling en inboeken 
van de facturen in het grootboek. Onderstaand het proces. Het dagafschrift dient ook digitaal 
beschikbaar te zijn. 

TF _ACTIVEREN 

C 

Figuur 4-7 Stappen van administratie 

De scankamer verzorgt het digitaliseren van de dossiers en dagafschriften. Deze zijn vanuit het 
digitale archief toegankelijk vanaf iedere werkplek. De stappen van de administratie en de 
scankamer zijn voor iedere afhandelwijze hetzelfde. 

TF _ACTIVEREN 

te scannen 
case 

l!!Jlnu-~---srn1NG 

C 

Figuur 4-8 Proces scankamer 
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Het proces is af te sluiten op het moment dat de eerste factuur is verstuurd, de case en het 
dagafschrift digitaal beschikbaar zijn en de hoofdsom is overgemaakt naar de leverancier. 

1""0E"++ 
1""FA"++ 
1"''TF1"++ 
1""TF2"++ 
1""MHC"++ 
1""FI"++ 
1"''VLN"++ 
1""HC"++ 
1"''TR"-+-+ 
1""0CE" 

{C=''TF1" orelse C="TF2") 

TF _ACTIVEREN 

C 

asu1en 
proces 

overi e BU 

Figuur 4-9 Processtappen afhandelen leaseaanvragen (back office) 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

In figuur 4-9 is te zien dat binnen het proces activeren van TF vijf afdelingensoorten een rol spelen: 
SSD, CSD, Operations, administratie en de scankamer. Een afhandelwijze is te definieren als die 
wijze van afhandelen waarbij de casus dezelfde specifieke afdeling en/of bewerking ondergaat. T er 
illustratie wordt er gekeken naar het TF model. Dus in geval van BU TF zijn er twee afhandelwijzen 
te definieren. Contracten die behandeld worden door SSD TF en OPS B en contracten die 
daarnaast nog eens een controle ondergaan van een teamleider. 

Tabel 4-5 Afhandelwijzen TF 

Naam Hoofdsom Sales Support Operations TL 
Desk team 

TF1 <100.000 SSDTF OPS B NEE 
TF2 >100.000 SSDTF OPS B JA 

Bovenstaand is vervolgens ook doorlopen voor alle andere modellen. In tabel 4-6 op pagina 29 
worden alle afhandelwijzen gepresenteerd, er is ook aangegeven voor welke contracten beginnend 
met welk driecijferig kenmerk het betreft. Er is dus te concluderen dat dit kenmerk in combinatie met 
de hoofdsom de afhandelwijze vastlegt. 

Tabel 4-6 Afhandelwijze van leaseaanvragen (back office) 

Naam Contracten beginnend Hoofdsom Sales Support OPS team TL 
met Desk 

FA1 420,436,438,439 <100.000 SSD FA OPS B NEE 
FA2 >100.000 SSD FA OPS B JA 
Fl1 0 tlm 399 <68.000 SSD Fl - NEE 
Fl2 >68.000 SSD Fl - JA 
HC1 442,443,444,445,446, <100.000 SSDOE OPSC NEE 
HC2 447,448 >100.000 SSDOE OPSC JA 
MHC1 417,419,420,422,425, <100.000 SSD MHC OPSC NEE 

429,431,432,434,437, >100.000 SSD MHC OPSC JA 
MHC2 450,637 
OCE1 636 <50.000 SSD OCE - NEE 
OCE2 >50.000 SSD OCE OPS OCE NEE 
OE1 412,502,600,605,612, <15.000 SSDOE - NEE 
OE2 615,617,619, 15.000<x<100.000 SSDOE OPSA NEE 

620,625,627,629,630, >100.000 SSDOE OPSA JA 
631,632,634, 

OE3 635,638,640,641 ,642, 
OEVM1 602,611 ,626 <25.000 SSDOE - NEE 
OEVM2 25.000<x<100.000 SSDOE OPS B NEE 
OEVM3 >100.000 SSDOE OPS B JA 
TF1 400,401,402,409,413, <100.000 SSDTF OPS B NEE 

415,416,427, >100.000 SSDTF OPS B JA 
428,430,433,442,443, 

TF2 601 ,633 
TR1 423,550,560 <100.000 SSDTR OPSC NEE 
TR2 >100.000 SSDTR OPSC JA 
VLN1 408,608 <50.000 SSDVLN OPSA NEE 
VLN2 50.000<x<100.000 SSD VLN (2x) OPSA NEE 
VLN3 >100.000 SSD VLN (2x) OPSA JA 
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Er zijn 23 afhandelwijzen binnen het proces activeren. Opvallend is dat de hoofdsom waarop op 
basis van afhandelwijze wordt gedefinieerd overal verschillend is. Alie contracten van Fl worden 
alleen door SSD behandeld. Bij OE (Veenman) en OE overig en bij OCE worden contracten onder 
een bepaalde grens niet meer door Operations behandeld. Nu is op basis van deze afhandelwijze 
ook te concluderen of afhandelwijzen tot dezelfde procesvariant behoren. 

cb rn rn 
.......... ~ ~ ·········~··············sso. 

[jj]~ 
OPS 

Figuur 4-10 Verschil afhandelwijze en procesvariant 

Een afhandelwijze is te definieren als die wijze van afhandelen waarbij de casus dezelfde 
specifieke afdeling en/of bewerking heeft ondergaan. Een procesvariant daarentegen is te 
definieren als die wijze van afhandelen waarbij de casus dezelfde specifieke afdelingsoort en/of 
bewerking heeft ondergaan. SSD TF en SSD OE zijn twee specifieke afdelingen maar behoren tot 
dezelfde afdelingsoort. De afdelingen hebben dezelfde bevoegdheden. In figuur 4-10 is dit concept 
grafisch weergegeven. Zichtbaar zijn vijf afdelingen: A, B, C, D, en E. De bovenste drie behoren tot 
dezelfde soort. Namelijk SSD. De onderste behoren tot een andere afdelingsoort, Operations. 
Afdeling Operations D en E hebben dezelfde taken en bevoegdheden maar behandelen allebei hun 
eigen specifieke casussen en niet elkaars casussen. 

Ter illustratie volgt nu de bepaling van de afhandelwijzen en procesvarianten gebaseerd op 
bovenstaande definitie. In bovenstaand plaatje zijn drie afhandelwijzen aanwezig. Namelijk AD, BD 
en CE. De casussen worden altijd door dezelfde specifieke afdelingen behandeld. De 
afhandelwijzen 1 en 2 behoren tot dezelfde procesvariant. De casussen worden altijd door dezelfde 
specifieke afdelingsoort en/of bewerking behandeld, namelijk SSD, daarna OPS en geen TL check. 
In tegenstelling tot afhandelwijze 3 waarin de extra bewerking van TL is opgenomen. Daarom 
behoort deze tot een andere procesvariant. 

Nu wordt op pagina 30 in tabel 4-7 bepaald bij welke procesvariant de eerder vastgestelde 
afhandelwijzen uit tabel 4-6 op pagina 29 behoort. Binnen het proces activeren bevinden zich 7 
procesvarianten. In bijlage 15 op pagina 182, staan de modellen van alle varianten weergegeven. 

Tabel 4-7 Procesvarianten van leaseaanvragen (back office) 

Proces Hoofdsom 55D OPS TL Kenmerk Afhandel-
variant team wijze 
Variant 1 <50.000 SSD - NEE SSD-NEE OCE1 
Variant 1 <15.000 SSD - NEE SSD-NEE OE1 
Variant 1 <25.000 SSD - NEE SSD-NEE OEVM1 
Variant 2 <68.000 SSD Fl - NEE SSD Fl-NEE Fl1 
Variant 3 >68.000 SSD Fl - JA SSD FI-JA Fl2 
Variant 4 <100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE FA1 
Variant 4 <100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE HC1 
Variant 4 <100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE MHC1 
Variant 4 >50.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE OCE2 
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Tabel 4-8 Procesvarianten van leaseaanvragen (back office, vervolg) 

Proces Hoofdsom SSD OPS TL Kenmerk Afhandel-
variant team wijze 
Variant 4 15.000<x<100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE OE2 
Variant 4 25.000<x<100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE OEVM2 
Variant 4 <100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE TF1 
Variant 4 <100.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE TR1 
Variant 4 <50.000 SSD OPS NEE SSDOPSNEE VLN1 
Variant 5 50.000<x<100.000 SSD (2x) OPS NEE SSD (2x)OPSNEE VLN2 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA FA2 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA HC2 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA MHC2 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA OE3 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA OEVM3 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA TF2 
Variant 6 >100.000 SSD OPS JA SSDOPSJA TR2 
Variant 7 >100.000 SSD (2x) OPS JA SSD (2x)OPSJA VLN3 

De routing component beschrijft hoe verschillende casussen gerouteerd moeten worden door het 
bedrijfsproces. De afhandelwijzen zijn gepresenteerd in deze paragraaf en de condities welke er 
voor zorg dragen dat individuele casussen een vast procesverloop krijgen. 

4.2.3 DLL Allocation component 
Deze component specificeert welke klassen van resources er binnen het proces aanwezig zijn en 
bepaalt wie de uit te voeren taken uitvoert binnen het proces. De onderstaande rollen spelen een rol 
binnen het proces afhandelen van lease aanvragen. Er is aangegeven welke taken er zijn en welke 
groep en functies deze taken mag uitvoeren. 

Tabel 4-9 Overzicht taken & resources 

Taken Behorend bij afdeling Functie 
Case controle SSD Sales Support Desk Sales Support medewerker 
Activeren van contract* 
Overboekinq maken* 
Case controle OPS Operations Administrator A Operations 
Activeren van contract Administrator B Operations 
Overboeking maken Senior Operations 
Overboeking controleren 
Overzetten naar I LS 
Krediet rapport controleren Operations T eamleider Operations 
Overboekinq ondertekenen 
Krediet rapport controleren Operations Operations manager 
Overboeking ondertekenen 
Uitbetalen facturen Finance Finance medewerker 
Diqitaliseren dossiers Scankamer Medewerker scankamer 
* Alleen in de gevallen waar dit is afgesproken meestal de investeringen met een lage hoofdsom. 
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4.2.4 DLL Execution component 
Als laatste bepaalt deze component wanneer een resource daadwerkelijk het werk start met 
uitvoeren. Deze component maakt het mogelijk om het toegewezen werk op een later moment ook 
daadwerkelijk te starten. In bepaalde bedrijfsprocessen is het mogelijk dat de resources zelfstandig 
bepalen welke casus er gestart wordt. 

De afspraken zijn dat Operations aangeleverde contracten FIFO behandelt en dat deze binnen 24 
uur warden uitbetaald. Administratie behandelt uitbetalingen elke dag die tot 11.00 zijn aangeleverd 
en de spoedbetalingen nog een keer extra als ze voor 15.00 zijn aangeleverd. Aan spoedbetalingen 
zijn kosten verbonden. Afspraken naar eindgebruikers en leveranciers zijn dat een contract binnen 
drie werkdagen wordt uitbetaald. Eenmaal per dag komt een medewerker van de scankamer de 
klaarliggende dossiers ophalen, deze warden allemaal de volgende dag verwerkt en zijn vanaf dat 
moment digitaal beschikbaar in het digitale archief. CSD registreert de datum en draagt zorg voor 
de distributie naar het juiste team. Dit dient zo snel mogelijk en per direct te gebeuren. Snelheid is 
een belangrijk speerpunt voor alle afdelingen. 

4.3 Reflectie model en bedrijfsproces DLL 
In paragraaf 4.2 zijn de componenten van het procesmodel gepresenteerd voor het afhandelen van 
nieuwe leaseaanvragen (back office). Deze paragraaf reflecteert op het model en het bedrijfsproces 
van DLL. De validiteit wordt daarbij bekeken van het gepresenteerde procesmodel. 

4.3. 1 Validiteit Model 
Het gepresenteerde bedrijfsproces is gebaseerd op procesbeschrijvingen, interviews, en 
werkinstructies. Om de validiteit van het model te beoordelen is er een steekproef uitgevoerd. Er is 
een vergelijking gemaakt tussen hoe contracten werkelijk zijn afgehandeld en hoe ze volgens het 
model, dus volgens procedures, interviews en werkinstructies afgehandeld zouden moeten warden. 
Door middel van een onderzoek in de database, het digitale archief en de front office tool is 
achterhaald welke personen met de case bezig zijn geweest. Dit is mogelijk door automatische 
systeemnotities waarbij de initialen waarmee een user is ingelogd warden geregistreerd. Daarnaast 
warden er initialen en parafen op diverse documenten gezet. Deze initialen zijn uniek en zijn 
dezelfde initialen die warden gebruikt in de database. Bovendien is de database beveiligd met een 
persoonsgebonden paswoord. Dit is ook het geval voor de tool van de front office. 

Na het achterhalen van welke personen zich met de case zich hebben bezig gehouden is er 
bepaald bij welke afdeling deze persoon werkzaam is. Vervolgens is op basis van de case 
kenmerken bepaald welke afdeling er bij betrokken dient te zijn volgens het gepresenteerde model. 
Er is dus een vergelijking uitgevoerd tussen model en werkelijkheid. In de vergelijking zijn 
verschillende momenten meegenomen. Het moment dat het contract bij SSD, OPS, TL check en 
administratie is behandeld. De steekproef heeft bestaan uit 82 investeringen verdeeld over alle 
aanwezige varianten over een periode van twee maanden. In bijlage 16 op pagina 201 wordt een 
uitgebreide beschrijving gegeven en zijn de lijsten met investeringen waarop onderstaande 
conclusies gebaseerd zijn weergegeven. 

55D 
Van de 82 investeringen moeten er ook volgens het model 82 door een specifieke SSD komen. In 
91 % van de gevallen is dit ook gebeurt. Wat opvalt, is dat in 100% van de gevallen de SSD HC niet 
de casussen heeft behandeld. Bij navraag blijkt dat deze SSD nog in oprichting is en wordt het 
momenteel waargenomen door SSD OE en SSD TF. Echter word en casussen van HC wel nog door 
verschillende Operations en administratie afdelingen behandeld en blijft het dus een variant in het 
proces. Hierdoor is er geen reden om het model aan te passen. Na correctie komt het model en de 
werkelijkheid voor de SSD's voor 99% overeen. 
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OPS 
Van de 82 investeringen moeten er volgens het model 70 door een specifieke OPS afdeling. Bij de 
andere 12 is dit niet het geval, deze komen niet bij OPS maar worden behandeld binnen SSD OE. 
In 86% van de gevallen komt het model overeen met de werkelijkheid. Bij navraag blijkt dat team C 
(MHC & TR) door een gebrek aan kennis is bijgestaan over de periode waarin deze steekproef is 
genomen. Dit is nu echter niet meer het geval. Voor de andere waarden is geen verklaring 
gevonden. Na correctie komt het model en de werkelijkheid voor de OPS afdelingen voor 93% 
overeen. 

Tea ml eider 
Van de 82 geselecteerde investeringen zijn er 24 boven de 100.000, deze moeten door een TL 
worden gecontroleerd. In nog geen 47% van de gevallen komt dit overeen met het model. Na 
verder onderzoek is er geen verklaring voor te vinden. Formele richtlijnen schrijven voor dat deze 
check moet gebeuren boven de 100.000 euro. Echter is te concluderen dat dit niet altijd ook 
daadwerkelijk gebeurt, of in ieder geval niet is terug te vinden in het digitale archief of systeem. Er 
vindt ook geen controle achteraf plaats binnen Operations. 

Administratie 

Van de 82 geselecteerde investeringen moeten er volgens het model ook 82 door de administratie 
komen. Dit gebeurd in 87 procent van de gevallen. Er is in twee gevallen bijgesprongen door 
medewerkers uit het andere administratie team. Na correctie komt het model overeen met de 
werkelijkheid met een percentage van 89%. 

Tabel 4-10 Totaal aantal vergelijk momenten 

totaal OK Totaal NOK %OK 
Fl 20 0 
HC 12 8 
FA 27 
MHC 24 4 
OE 59 17 
TF 22 6 
TR 21 7 
VLN 37 3 
Totaal 222 46 

0 

ti 

Conclusie 

In totaal zijn er 268 momenten geweest waarop de werkelijke afhandeling van casussen is 
vergleken met het model, 83% van deze momenten komt overeen. Na correctie komt dit percentage 
op 88%. Kijken we naar het totaal van de percentages op proces niveau, zien we dat alleen Fl 
100% overeenkomt met de werkelijkheid en het model en de resterende processen na correctie 
tussen de 78% en 96% overeenkomen. 

Op basis van interviews, procesbeschrijvingen, werkinstructies en een steekproef is te concluderen, 
dat mits de stap van de controle door een teamleider goed gedaan/gedocumenteerd gaat warden is 
mijn model een correcte weergave is van de werkelijkheid. Het model is voldoende valide. 
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4.3.2 Reflectie op het proces 
Er zijn een aantal opmerkelijke zaken te concluderen vanuit het model van proces. Op dit moment 
hebben nog niet alle BU's een snelle afhandeling van kleine contracten ingesteld. Binnen de OCE 
afhandelwijze wordt geen gebruik gemaakt van de afdeling CSD. In de overige afhandelwijzen 
registreert de CSD het aankomstmoment van het dossier en verzorgt de uitsplitsing. Er is significant 
te zien dater op de laatste dag van de maand veel meer contracten aangeleverd worden . Als het 
mogelijk is, moet er getracht te worden de piek te verlagen / te verplaatsen. Of wanneer dit niet 
mogelijk is te anticiperen op deze drukte. Bijvoorbeeld nog betalingen verzorgen op het einde van 
de maand om 17.00 en het verplaatsen van CAO-dagen/vrije dagen om zo extra tijd en capaciteit te 
genereren. 

Er is op dit moment nog geen inzicht in de kwaliteit van de verschillende afhandelwijzen. De 
volgende paragraaf gaat in op een rapportage die dit inzicht wel weergeeft. 

4.4 Rapportage kwaliteit 
Op dit moment is het niet inzichtelijk wat de prestaties zijn met betrekking tot betrouwbaarheid en 
kwaliteit van de afhandelwijzen en varianten binnen het proces activeren. Als de betrouwbaarheid 
niet gewaarborgd kan worden bestaat er kans op fouten. Foutieve casussen zijn kostbaar om 
opnieuw in te voeren in het informatie systeem. Nu dit niet gesignaleerd wordt, bestaat niet direct de 
mogelijkheid gericht verbeteracties uit te zetten en/of zonder risico 's controles te minimaliseren en 
tijdsbesparing te realiseren. 

Dit is op te lossen met een rapportage over de kwaliteit die deze afhandelwijzen terug laat komen. 
Voordelen van deze rapportage over het proces activeren is dat het inzicht verschaft in de 
verschillen tussen de varianten en de verschillende teams binnen Operations. Dit maakt het 
mogelijk op dit vlak gericht bij te sturen als dat nodig is. Het doel van deze rapportage is dan ook 
om gericht sturen mogelijk te maken op het gebied van betrouwbaarheid. Tevens ontstaat er een 
beeld van het totale aantal casussen wat door deze varianten stroomt en of het aantal toelaatbare 
fouten onder de norm blijft. Productnormen zijn eisen waaraan het product moet voldoen. 
Momenteel wordt er een norm gehanteerd van 1 %. Dit is gedefinieerd als het aantal repairs (deze 
worden in volgende alinea gedefinieerd) in relatie tot alle aangekomen nieuwe investeringen. 

Nu kunnen er binnen het proces activeren op meerdere plaatsen manco's worden geconstateerd. 
Binnen DLL worden deze aangeduid met: kickback, correctie en repair. Kickbacks zijn manco's die 
niet door Operations verholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld het niet goed ondertekenen van een 
contract of niet voldoen aan de vooraf vastgestelde voorwaarden. Een contract wordt terug gegeven 
aan de betreffende Sales afdeling welke het manco zal verhelpen. Correcties, zijn manco's die door 
Operations aangepast kunnen worden voor het definitief activeren. Bijvoorbeeld adresgegevens, 
rekening nummers, ingangsdatum, bedragen. Er zijn allerlei aanpassingen mogelijk. Na activeren 
kunnen de financiele gegevens, maandtermijn, hoofdsom, ingangsdatum niet meer veranderd 
worden. Mochten er dan nog manco's aanwezig zijn kunnen deze niet gemakkelijk hersteld worden. 
Er moeten dan creditfacturen aangemaakt worden en er zullen meerdere boekingen in het 
grootboek gedaan moeten worden. Vervolgens moet de gemaakte afspraken opnieuw opgevoerd 
worden in het systeem en alle controles moeten dan opnieuw plaatsvinden. Geconstateerde 
manco's na definitief maken zijn repairs. Voorbeelden van repairs zijn incorrecte aanbetalingen, 
incorrecte betaaltermijnen, incorrecte ingangsdatum. Deze repairs worden geregistreerd in de 
database. Repairs worden vaak gesignaleerd bij de eindgebruiker, het risico bestaat dat hierdoor de 
klanttevredenheid van eindgebruikers terugloopt. Dit is een risico voor onze leveranciers, repairs 
zijn de manco's met de grote impact qua risico en kosten van herstel. In tabel 4-11 op pagina 35 
wordt weergegeven welke acties er nodig zijn voor het uitvoeren van een repair. 
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Tabel 4-11 Stappen voor het uitvoeren van een repair 

Taken Omschrijving 
Melden klacht Klant meldt manco vaak na het niet betalen van de 
Collections&Recoverv facturen. 
Uitzoeken&navragen bij OPS In overleg OPS/Sales moet bepaald worden wat de 

juiste afspraken zijn . 
Desi nvesteren De oude investering moet uit de database gehaald 

worden. 
Uitzoeken creditfacturen De volgende dag komen hier creditfacturen uit die 

niet verstuurd moqen worden. 
T erug storten bed rag en Eventueel, teveel betaalde bedragen moeten 

worden teruaaestort. 
Opnieuw opvoeren De iuiste investerinq moet worden opqevoerd . 
Opnieuw SSD controle De invoer moet opnieuw worden gecontroleerd. 
Opnieuw OPS controle De invoer moet opnieuw worden qecontroleerd. 
Leverancier inlichten De leverancier moet ook aanpassingen maken, dit 

kunnen zijn bedragen/investeringnummers. 
Reconciliatie van service Al gefactureerde service moet gecorrigeerd worden 

bii DLL en leverancier. 
Uitleg klant De klant moet een uitleg krijgen van het gehele 

proces. 
Opnieuw scannen De correspondentie moet worden gescand. 

Later wordt de bewerkingstijd van deze repair bepaald door een schatting van medewerkers. 

4.4. 1 Repairs afhandelwijzen 
Na het definieren van de afhandelwijze zijn met de daarbij behorende kenmerken de individuele 
investeringen te classificeren. De database van ILS maakt het mogelijk maandelijks lijsten te 
genereren met daarop de nieuwe investeringen tot dan toe. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van 
aankomsten van de verschillende afhandelwijzen is dan relatief gemakkelijk te bepalen . Op deze 
lijsten worden niet de investeringen meegenomen onder de 50 euro omdat dit meestal verlengingen 
zijn, welke geheel automatisch gaan. 

De database registreert ook de repairs. Een investering wordt per ingangsdatum teruggedraaid en 
is dan te selecteren . Repairs krijgen een code mee. Code 20 staat voor Operations veroorzaakte 
fout en code 25 staat voor bad Sales entry. Op basis van dezelfde kenmerken is ook te bepalen tot 
welke afhandelwijze de originele investering behoord. Daarmee is ook het betrouwbaarheidsinterval 
van repairs te bepalen. Deze twee getallen gedeeld door elkaar geeft het foutpercentage aan van 
de onderliggende afhandelwijze. 

Uit de database van ILS zijn alle aankomsten geselecteerd over de eerste drie kwartalen van het 
jaar 2006. In totaal zijn er 25151 investeringen geactiveerd, dit is een gemiddelde van 2794 
investeringen per maand en een standaard deviatie van 349 over een periode van 9 maanden. Aan 
repairs zijn er totaal in 9 maanden 231 investeringen hersteld. Dit is gemiddeld 25 per maand met 
een standaard deviatie van 17,95. 

Nu zijn de boven limieten (UL) en beneden limieten (LL) van het betrouwbaarheidsinterval te 
bepalen. Dit betrouwbaarheidsinterval houdt rekening met de onzekerheid in het weergeven van 
een schatting. Een gemiddelde is een voorbeeld van een schatting van de werkelijke aankomsten. 
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De interpretatie van het betrouwbaarheidsinterval is dat met een zekerheid van bijvoorbeeld 90% 
aangenomen kan worden dat de werkelijke waarde tussen het interval ligt. 

Het betrouwbaarheidsinterval is als volgt te berekenen met een betrouwbaarheid van {1-a)*100: 

LL - *O" 
-µ- za /2 ✓n, 

T TT _ * Q" 
U L - µ + Za_2 ✓n 

met een betrouwbaarheidscoefficient van 90% (a=0, 10) is z0 05 = 1,64 Met de gepresenteerde 

formule zijn de waarden te berekenen voor de aankomsten van nieuwe investeringen en de repairs. 

LL = 25 67-164 * 
15

'
18 

= 15 85 repairs , , ✓9 , TTL =2567 164*
15

'
18

=3548 
U s repairs ' + ' ✓9 ' 

LL = 2794 - 1 64 * 
349 

= 2603 
investeringen ' ✓9 

U L investeringen = 2794 + 1,64 * 3_;; = 2985 

Het delen van beide upper limieten komt op een percentage van 1, 19% uit. Op pagina 36 in tabel 
4-12 staan alle boven limieten vermeld van de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde 
afhandelwijzen. Tevens is aangegeven in de laatste kolom met een NOK of het percentage repairs 
hoger ligt dan de afgesproken norm. 

label 4-12 Repairs van afhandelwijzen 

Proces 

FA1 
FA2 
Fl1 
Fl2 
HC1 
HC2 
MHC1 
MHC2 
OCE1 
OCE2 
OE1 
OE2 
OE3 
OEVM1 
OEVM2 
OEVM3 
TF1 
TF2 
TR1 
VLN1 
VLN2 
VLN3 
Grand Total 

Aantal nw.investeringen Aantal fouten 
UL90% .m UL90% .m # 

16,95 0,29 
2,28 0,84 

1143,81 5,55 
249,90 2,27 

18, 19 0,46 
0,84 0,00 

270,83 5,58 
6,91 0,73 

437,58 0,59 
24,27 0,00 

238,54 5,86 
71 ,21 1,82 

8,64 0,61 
129,52 0,84 

7,97 0,00 
10,01 0,00 

148,89 4,10 
16,60 0,84 
40,48 15,13 

219,29 0,29 
46,64 0,46 
11 , 15 0,29 

2985,65 35,48 

1,73% 
36,95% 
0,48% 
0,91% 
2,55% 
0,00% 
2,06% 

10,60% 
0,13% 
0,00% 
2,46% 
2,56% 
7,02% 
0,65% 
0,00% 
0,00% 
2,76% 
5,07% 

37,37% 
0,13% 
0,99% 
2,63% 
1,19% 

Met bovenstaand beeld is goed te bepalen waar nog verbetering van de afhandelwijzen gewenst is 
en welke na negen maanden nog beheerst zijn. Na het presenteren van de repair percentages voor 
de afhandelwijzen wordt in de volgende paragraaf de repairs uitgerekend voor de aanwezige 
procesvarianten. 
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In bijlage 17 op pagina 207 is een totaal overzicht te zien van de rapportage. Aangegeven zijn het 
aantal fouten geconstateerd tot nu toe, de verdeling tussen Operations en SSD, de daadwerkelijke 
hoeveelheid aankomsten en de daadwerkelijke hoeveelheid repairs. 

4.4.2 Repairs Procesvariant 
Zoals gepresenteerd in paragraaf 4.2.2 op pagina 30 zijn er 7 procesvarianten te onderscheiden. 
Onderstaand warden nog .kort de eigenschappen herhaald. Nu is ook te bepalen op dezelfde 
manier als in de vorige paragraaf wat het betrouwbaarheidsinterval is van de aankomsten en 
repairs door de verschillende varianten heen. 

label 4-13 Procesvarianten (7) 

Proces Sales Support Operations TL Kenmerk 
variant Desk team 

variant 1 SSD - NEE SSD-NEE 
variant 2 SSD Fl - NEE SSD Fl-NEE 
variant 3 SSD Fl - JA SSD FI-JA 
variant 4 SSD OPS NEE SSDOPSNEE 
variant 5 SSD (2x) OPS NEE SSD 

(2x)OPSNEE 
variant 6 SSD OPS JA SSDOPSJA 
variant 7 SSD (2x) OPS JA SSD (2x)OPSJA 

Onderstaand staan de bovenste limieten van het 90% betrouwbaarheidsinterval voor de 
procesvarianten weergegeven. 

label 4-14 Repairs van procesvariant (7) 

Proces 

variant 1 
variant 2 
variant 3 
variant 4 
variant 5 
variant 6 
variant 7 
Grand Total 

Aantal nw.investeringen Aantal fouten 
UL90% .m UL90% .m # 

763,08 6,34 
1143,81 5,55 
249,90 2,27 
808,67 22,97 

17,63 0,29 
41 ,50 2,28 
11 ,15 0,29 

2985,65 35,48 

% 

0,83% 
0,48% 
0,91% 
2,84% 
1,66% 
5,49% 
2,63% 
1,19% 

Van de 7 procesvarianten presteren er 4 onder de norm. Opvallend is dat variant 4 waarin geen 
teamleider een controle doet beter presteert dan variant 6 waarin wel de teamleider controleert. In 
de volgende paragraaf wordt er door middel van variantie analyse de verschillende afhandelwijzen 
en procesvarianten met elkaar vergeleken. 

4.4.3 Statistische analyses afhandelwijzen en procesvarianten 
Om te kunnen aantonen dat de afhandelwijze effect heeft op het foutpercentage is het noodzakelijk 
een variantie analyse uit te voeren. Variantie analyse kan warden toegepast om de effecten van 
individuele behandelingen te toetsen op gelijkheid . In bijlage 18 op pagina 208 staat een uitgebreide 
beschrijving van de variantie analyse. 
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Met een betrouwbaarheid van 95% is te stellen dat de afhandelvvijze effect heeft op het 
foutpercentage. Dit is wel ender de aanname dat alle observaties normaal verdeeld zijn met 
dezelfde spreiding in het gemiddelde onafhankelijk van de afhandelwijze of de hoogte ervan. 
Het is echter niet met mate van betrouwbaarheid vast te stellen dat procesvariant met 7 varianten 
significant van elkaar verschillen. 

Enkele varianten behandelen gemiddeld minder dan 30 cases per maand. "Een monster van meer 
dan 30 geeft over het algemeen goede resultaten" (Montgomery en Runger, 1999). Vandaar dat 
variant 4 en 5 zijn samengevoegd en variant 6 en 7. Onderstaand de nieuwe varianten. 

Tabel 4-15 Aangepaste procesvarianten (4) 

Proces Sales Support Operations TL Kenmerk 
variant Desk team 

variant 1 SSD - NEE SSD-NEE 
variant 2 SSD OPS NEE SSDOPSNEE 
variant 3 SSD OPS JA SSDOPSJA 
variant Fl SSD Fl - JA SSD FI-JA 

Onderstaand de repairs en aankomsten van nieuwe investeringen van deze varianten. 

Tabel 4-16 Repairs van procesvarianten 

Proces 

variant 1 
variant 2 
variant 3 
variant Fl 
Grand Total 

Aantal nw.investeringen Aantal fouten 
UL90% .m UL90% .m # 

763,08 6,34 
825,51 23,06 

51 ,29 2,38 
1391 ,20 7,47 
2985,65 35,48 

% 

0,83% 
2,79% 
4,63% 
0,54% 
1,19% 

Het is vast te stellen dat met een betrouwbaarheid van 95% de procesvariant(3) effect heeft op het 
foutpercentage. Dit is wel ender de aanname dat alle observaties normaal verdeeld zijn met 
dezelfde spreiding in het gemiddelde onafhankelijk van de afhandelwijze of de hoogte ervan. De 
varianten 2 en 3 verschillen niet significant van elkaar. De variant 1 wel van procesvariant 1 en 3. 

Na het presenteren van de repair percentages volgt in volgende paragraaf een reflectie op deze 
prestaties van het proces. 

4.4.4 Reflectie prestaties repairs van het bedrijfsproces 
Over het totale proces haalt DLL de norm gesteld van 1 % niet. Van de 22 afhandelmethoden 
presteren er 12 beneden de norm. Een repair percentage boven de 5% komt voor in 5 
afhandel methoden. 

Er is vast te stellen dat verschillende afhandelmethoden significant verschillen van elkaar. 
Opvallend is dat dit niet het geval is voor een situatie waarin we 7 procesvarianten met elkaar 
vergelijken. Wat opvallend is, is dat de procesvariant met TL niet verschilt significant van die zonder 
teamleider. Bovendien presteert de variant waarin de check van de teamleider zich bevindt slechter. 
Dit zou kunnen komen daar deze contracten ingewikkelder in elkaar zitten, maar het blijft 
opmerkelijk. Een kanttekening moet worden geplaats en dat is dat gebleken is uit model validatie 
dat de TL check niet altijd plaatsvindt. 
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Hoofdstuk 5 Herontwerp 
Zoals beschreven mag verwacht worden dat het herontwerp een voorstel is waarbij efficiency zal 
toenemen, een bijdrage geleverd zal worden aan het vergroten van klanttevredenheid, het 
verbeteren van de audit resultaten, afname in kosten en waarborgen van kwaliteit. Nu zijn er enkele 
randvoorwaarden waaraan het herontwerp zal moeten voldoen. Onderstaand worden de 
randvoorwaarden kort weergeven en beschreven. 

• Het informatiesysteem ILS is niet veranderbaar, er worden geen grote investeringen meer 
voor gedaan. 

• Het ontwerp moet op korte termijn toepasbaar zijn binnen DLL,dit met het oog op het nieuwe 
workflow management systeem. 

• Terug verdientijd moet binnen twee jaar liggen. 
• Snelheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste speerpunten om mee te nemen in het 

ontwerp. 
• Kosten van het product mogen niet toenemen, het liefst afnemen. 
• Capaciteit van de afdeling mag niet verder toenemen. 
• BU's zijn autonoom. 

5. 1 BPR Principes 
In de literatuur worden een dertigtal herontwerp principes gepresenteerd. Deze zijn in te delen in 
zes klassen (Reijers, 2002). Taak gerelateerde principes, welke zich richten op het optimaliseren 
van enkele taken in de workflow. Routing gerelateerde principes die zich richten op het veranderen 
van de routing, dus de condities veranderen welke er voor zorg dragen dat individuele casussen 
een vast procesverloop krijgen. Allocatie gerelateerde principes, gaan in op de toewijzing van 
specifieke resources. Resource gerelateerde principes richten zich op de verschillende types en 
aantallen van resources. Principes voor externe partijen verbeteren samenwerking en 
communicatie. lntegrale workflow principes zijn toepasbaar op de workflow als geheel. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de principes is in de bijlage 19 op pagina 221 een hoofdstuk 
opgenomen uit Reijers, H.A. (2002) "Design and control of workflow processes: business process 
management for the service industry". 

5.2 Herontwerp e/ementen 
In de volgende paragraaf zullen de verschillende punten van het herontwerp worden besproken. 
Paragraaf 5.4 gaat in op de verwachte effecten. 

5.2.1 Snelle afhandeling kleine investeringen 
Nu heeft alleen BU OE een versnelde afhandeling van kleine contracten. Het voorstel is dit te 
starten voor alle BU's, en niet alleen Office Equipment. Uit een analyse naar de waarde is het 
mogelijk de meest belangrijke producten te identificeren (Silver et.al. , 1998). In bijlage 20 te vinden 
op pagina 234 is deze analyse voor DLL uitgevoerd. Snelle afhandeling van kleine investeringen 
komt overeen met het 'Triage" principe in combinatie met het "task elimination" principe beschreven 
in bijlage 19. 

Op de volgende pagina is de verdeling te zien van de grootte van een investering ten opzichte van 
de aantallen. Deze verdeling is gebaseerd op een periode van de 9 maanden van 2006 en geeft de 
gemiddelde investeringen per maand aan die worden behandeld door Operations. Zo is te 
concluderen uit figuur 5-1 op pagina 40 dat er 1150 investeringen zijn met een hoofdsom onder de • 
21.000 euro. 

I I 
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Figuur 5-1 Verhouding aantallen/hoofdsom en % aantallen/hoofdsom 

Tevens bestaat er een verband tussen de grootte van de investering en de som van alle 
investeringen bij elkaar. De verhouding van de totale hoofdsom ten opzichte van hoofdsom is 
uitgezet in onderstaande grafiek. 
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Figuur 5-2 Verhouding totale hoofdsom t.o.v. hoofdsom investering 

Voor DLL is de som van alle hoofdsommen bij elkaar onder de 21.000, 80% van de totale aantallen . 
Deze groep vertegenwoordigd 27% de totale omzet. Binnen deze categorie (onder de 21 K) moet 
getracht worden de investeringen zoveel mogelijk automatisch te laten activeren en zo min mogelijk 
handmatige acties in te laten voorkomen. Deze constatering komt dicht bij het Pareto principe, een 
algemeen empirisch aangetoond principe (Wikipedia, 2006). Dit principe stelt dat 80% van de 
economie beheerst werd door 20% van de mensen. Het is aangetoond dat het Pareto principe op 
vele situaties van toepassing is. De 80/20 regel maakt inzichtelijk welke categorie belangrijk is voor 
het resultaat en maakt het mogelijk voor bedrijven op die specifieke 20% te richten. 

5.2.2 Terug dringen van speciale contractconstructies 
Voor de contracten onder de 21 .000 euro moeten speciale contract constructies (aanbetaling, 
depot, etc.) welke handmatige handelingen vergen worden voorkomen. Elke van deze handelingen 
zetten de marge op deze contracten onder druk. De contracten vergen vanuit zichzelf al tijd en 
representeren maar 20% van de omzet. Elke extra handeling, mits dit geen extra omzet (in de vorm 
van fee) genereert moet worden voorkomen. Terugdringen van speciale contractconstructies komt 
overeen met het "task elmination" principe beschreven in bijlage 19. 

5.2.3 Afhandeling afhanke/ijk van contractsgrootte 
Het voorstel is ook de proces flow afhankelijk te maken van contractsgrootte. De hogere 
investeringen uitgebreid controleren, scheiding van verantwoordelijkheden door dubbele controle 
Operations, achteraf betrouwbaarheid meten en gebruik maken van verregaande checklist voor alle 
BU . Maar de kleinere investeringen zoveel mogelijk hands-off, dubbele controles en uitgebreide 
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controles elimineren en achteraf betrouwbaarheid monitoren en bij overschrijding van norm pas 
acties uitzetten voor verbetering. Afhandeling afhankelijk van contractgrootte komt overeen met het 
"Triage" principe in combinatie met het "task elimination" principe beschreven in bijlage 19. 

5.2.4 Achteraf meten, steekproeven en analyses starten naar repairs 
Door het meten van repairs van de diverse afhandelwijzen met de rapportage gepresenteerd in 
paragraaf 4.4 wordt het mogelijk gerichte acties uit te zetten. Dit zou per kwartaal kunnen. Tevens 
dienen de contracten die niet door een dubbele controle komen wel achteraf gecontroleerd te 
worden door middel van een steekproef. Zo is te waarborgen dat de afgesproken procedures 
worden gehanteerd. Analyses naar repairs kunnen leiden tot een verbeterd inzicht waarop 
betrokken partijen in de toekomst kunnen verbeteren. Dit element komt overeen met het "task 
addition" principe beschreven in bijlage 19. 

5.2.5 Norm aanpassen 
Mochten processen beheerst zijn, dat betekend ender de norm gesteld voor het repair percentage 
dan is het mogelijk controles in het proces terug te dringen en essentiele data minimaal te 
controleren zonder risico. Mochten processen beheerst blijven kan de norm van 21 .000 euro 
verhoogt warden resulterend in een groter aantal contracten door de fast track. 

Echter kan dit ook de andere kant opwerken, mochten afhandelwijzen over langere periodes slecht 
presteren zullen de controles moeten warden uitgebreid. Om te voorkomen dat procesverloop te 
vaak blijft veranderen zou men kunnen afspreken dat ingrijpen noodzakelijk is bij een repair 
percentage hoger dan bijvoorbeeld 5%. Afhankelijk van de situatie zal bij het aanpassen van 
normen, "task addition" of "task elimination" gebruikt worden. 

5.2.6 Repair percentage opnemen in beloningsstructuur. 
Het opnemen van repairs irJ de variabele beloning van Operations en Sales zal DLL in staat stellen 
op een extra vlak de medewerkers te stimuleren. Dit dient wel in beide functies opgenomen te 
warden om over het hele proces het gewenste effect, namelijk een verlaging van het repair 
percentage te bewerkstelligen. Business units die slechter presteren dan 5 keer de norm (5%) over 
langere periode zouden extra doorbelast kunnen warden voor het rework wat deze BU veroorzaakt. 
Dit element is geen principe beschreven in BPR-principes gedefinieerd door Reijers (2002). 

5.2. 7 Trainen en bewustzijn creeren 
Om het ook te laten leven binnen de afdelingen zouden contracten gekenmerkt kunnen warden met 
kleur of code zodat betekenis duidelijk herkenbaar wordt voor medewerkers. Tevens is dan in 
presentaties uit te leggen wat de betekenis is van de verschillende procesgangen: 
A Uitgebreid controleren, belangrijk voor 80% van omzet en budgetten, risicovol, lagere aantallen 
B De eerste keer goed invoeren, fouten voorkomen, grate aantallen, minder belangrijk voor omzet. 
Trainen en bewustzijn creeren is een vorm van het "empowerment principe" beschreven in bijlage 
19. 

5.2.8 Onnodigelineffectieve stappen elimineren of verbeteren 
Onnodige of ineffectieve stappen elimineren of verbeteren. Het registreren bij CSD met een stempel 
heeft in het gehele proces geen toegevoegde waarde en zal in het slechtste geval leiden tot een 
doorlooptijdverlenging. Uit paragraaf 4.4.3 is gebleken dat de procesvariant met de check van de 
teamleider niet significant beter presteert als een variant zonder. Hier zal onderzocht moeten 
warden wat er bereikt wil warden met deze stap en of het niet beter is deze te vervangen door een 
tweede complete dossier controle wellicht door de TL. Tevens geldt ook voor beheerste processen 
dat onnodige en dubbele controles geelimineerd kunnen warden zonder grote risico's. 
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Onnodige/ineffectieve stappen elimineren of verbeteren komt overeen met het "task elmination" 
principe beschreven in bijlage 19. 

5.3 Petri-net herontwerp 
Ter verduidelijking van de beschreven elementen in paragraaf 5.2 wordt in deze paragraaf delen 
van het petri-net gepresenteerd van het proces waarin de elementen van het herontwerp zijn 
verwerkt. Het gehele petri-net is vinden in bijlage 21 op pagina 236. 

Figuur 5-3 Eliminatie CSD stap 

Zoals te zien is in figuur 5-3 op pagina 42 is bij alle BU's de tussenkomst van de CSD weggelaten. 
Tevens is uit paragraaf 4.4.3 gebleken dat de procesvariant met de check van de teamleider niet 
significant beter presteert als een variant zonder. Deze stap is ook weg gelaten. Dit zijn beide 
gevolgen van het herontwerp element 5.2.8. 
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Hieronder zijn herontwerp elementen 5.2.1 en 5.2.3 aangegeven. Alie kleine investeringen worden 
versneld behandeld voor alle procesvarianten. In paragraaf 5.4 zal worden ingegaan welke effecten 
dit heeft op de prestaties van het proces. 
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Figuur 5-5 Versnelde afhandeling 
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5.4 Effect herontwerp 
Voor het kwantificeren van de effecten van het herontwerp zijn enkele mogelijkheden. 

• Werkelijkheid (Pilot studie) ; 
• Simulatie; 
• Schatten op parameters. 

Bij het uitvoeren van een pilot studie zijn de eventuele negatieve effecten meteen merkbaar voor 
klanten en eindgebruikers. Dit is risicovol, en bovendien kost het veel tijd. Simulatie heeft als 
voordeel dat er geen risico gelopen wordt en maakt het mogelijk effecten te bestuderen over 
langere periode (tijdscompressie). Echter modelbouw en verificatie kosten vergen veel tijd . Een 
snelle maar minder betrouwbare manier is schatten. Gezien de tijd is in dit onderzoek voor het 
laatste gekozen. 

Paragraaf 5.4.1 presenteert de drie parameters en bespreekt de afname in de betrokken afdelingen, 
overdrachtmomenten en controlemomenten. In paragraaf 5.4.2 wordt de vermindering in 
bewerkingstijd van Operations en TL bepaald . Paragraaf 5.4.3 bespreekt de verwachte toename in 
bewerkingstijd voor extra repairs . Paragraaf 5.4.4 berekent de mogelijke besparing in bewerkingstijd 
door beheerste processen. Kort wordt aangegeven wat de afname zal zijn in de procesvarianten en 
afhandelwijzen in paragraaf 5.4.5. Als laatste zal in paragraaf 5.4.6 worden ingegaan op de 
risicokosten, in het bijzonder de verwachte toename daarin. Deze paragraaf is gebaseerd op de 
berekeningen uit bijlage 22 pagina 239 waarin de validiteit van het herontwerp wordt bepaald. 

5.4. 1 Afname in betrokken afdelingen, overdrachtsmomenten en controlemomenten 
Gekozen als criteria voor vergelijking, zijn de onderstaande drie indicatoren: 

• Het aantal betrokken afdelingen; 
• Het aantal overdrachtsmomenten tussen personen; 
• Het aantal controle momenten. 

Vos (2005) hanteert deze bovenstaande criteria in zijn afstudeeronderzoek als indicatoren voor 
efficientie van het proces. Op het moment dat een extra afdeling erbij betrokken wordt, stijgt de 
doorlooptijd van een dossier. Ook overdrachtsmomenten binnen afdelingen zorgen voor het 
toevoegen van doorlooptijd. Als laatste is het aantal controlemomenten direct gerelateerd aan de 
bewerkingstijd en daardoor kosten. Rekening houdend met het 95% betrouwbaarheidsinterval van 
de aankomsten van nieuwe investeringen is in uit bijlage 22 op pagina 241 berekend wat het totaal 
aantal betrokken afdelingen zijn in dit proces. In tabel 5-1 op pagina 45 zijn alleen de verschillen 
gegeven tussen het herontwerp en de situatie zoals deze nu is per BU. 

44 



Tabel 5-1 Verschillen betrokken afdelingen per BU 

Verschil in aantallen 
Totaal per BU 
Betrokken 
Afdelingen 

LL Gem UL 
FA -16 -23 -30 
Fl 0 0 0 
HC -16 -23 -30 
MHC -310 -373 -436 
OCE 18 6 -7 
OE -76 -94 -111 
OEVM 21 17 12 
TF -249 -257 -265 
TR -33 -34 -35 
VLN -379 -441 -504 

-1041 -1223 -1405 

V ersc 1 m procenten 
T otaal per BU 
Betrokken 
afdelingen 

LL Gem UL 
FA -23% -23% -24% 
Fl 0% 0% 0% 
HC -27% -26% -25% 
MHC -33% -28% -25% 
OCE 1% 0% 0% 
OE -7% -7% -8% 
OEVM 4% 3% 2% 
TF -31% -28% -26% 
TR -22% -17% -14% 
VLN -29% -30% -30% 

-10% -10% -10% 

Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal betrokken afdelingen met 10% ten opzichte van 
het aantal betrokken afdelingen in de oude situatie. Onderstaand zijn de verschillen van aantal 
overdrachtsmomenten en controlemomenten weergegeven. 

Tabel 5-2 Verschillen overdrachtmomenten per BU 

Totaal per BU Totaal per BU 
Overdrachtsmomenten Overdrachtsmomenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA -18 -27 -35 FA -26% -27% -27% 
Fl 0 0 0 Fl 0% 0% 0% 
HC -17 -25 -33 HC -29% -27% -27% 
MHC -316 -383 -451 MHC -33% -28% -26% 
OCE 18 6 -7 OCE 1% 0% 0% 
OE -82 -106 -129 OE -8% -8% -9% 
OEVM 9 1 -8 OEVM 2% 0% -1% 
TF -266 -283 -300 TF -32% -30% -29% 
TR -33 -34 -35 TR -22% -17% -14% 
VLN -438 -512 -587 VLN -33% -33% -33% 

-1143 -1364 -1585 -10% -10% -11% 

Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal overdrachtsmomenten tussen de 10% en 11 % 
rekeninghoudend met het betrouwbaarheidsinterval van de individuele afhandelwijze. 
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Tabel 5-3 Verschillen controlemomenten per BU 

T otaal per BU Totaal per BU 
Controle Controle 
momenten momenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA -4 -6 -9 FA -16% -18% -19% 
Fl 0 0 0 Fl 0% 0% 0% 
HC -6 -8 -11 HC -31% -27% -25% 
MHC -114 -154 -195 MHC -36% -34% -33% 
OCE 23 25 26 OCE 7% 6% 5% 
OE -23 -29 -35 OE -8% -8% -8% 
OEVM 23 22 21 OEVM 18% 14% 12% 
TF -111 -119 -127 TF -40% -38% -36% 
TR -3 -2 0 TR -7% -2% 0% 
VLN -215 -251 -288 VLN -45% -45% -45% 

-430 -524 -617 -13% -13% -14% 
Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal controle momenten tussen de 13% en 14%. 

5.4.2 Vermindering in bewerkingstijd Operations en TL 
Verder wordt in bijlage 22 op pagina 249 de verschillen berekend in het aantal dossiers dat een 
Operations controle ondergaat. In tabel 5-4 op pagina 46 is het verschil weergegeven. 

Tabel 5-4 Verschil OPS check 

Verschil totaal OPS check 
95% LL I Gem I 95% UL 

-339 I -425 I -511 
Een OPS-controle duurt tussen de 10 en 30 min ( 1 /6 uur en 1 /2uur). Gebaseerd op een schatting 
van diverse medewerkers. Gezien de beschikbare tijd is er een door middel van korte interviews 
schattingen gemaakt van bewerkingstijd. Om toch een idee te krijgen van de spreiding zijn de 
meest pessimistische schattingen weergegeven en de positieve schattingen. Deze schattingen zijn 
dus niet gecontroleerd met een meting. Door de aantallen te combineren met deze schatting 
ontstaat onderstaand beeld van de besparing in uren en Fte. 

Tabel 5-5 Besparing OPS controle (uur) 

Besparing (uur) - gem + 
339 425 511 

- 0,17 57 71 85 
+ 0,50 170 213 256 

De besparing ligt tussen de 57 en 256 uur per maand. Een Fte is op basis van een werkweek van 
36 uur is 144 uur per maand. Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van 
controles tussen de 0,39 Fte en 1,78 Fte. Tevens is dit doorlopen voor de TL-controle. 

Tabel 5-6 Verschil TL controle 

Verschil TL 
check 
95%LL Gem 95% 

UL 
-38 -62 -86 
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Een TL controle duurt tussen de 5 en 10 minuten (1/12 uur en 1/6uur). Door de aantallen te 
combineren met deze schatting ontstaat onderstaand beeld van de besparing in uren en Fte. 

Tabel 5-7 Besparing TL check (uur) 

Besparing (uur) - qem + 
- 0,08 3 5 7 
+ 0,17 6 10 14 

De besparing ligt tussen de 3 en 14 uur per maand. Op het totaal vermindert het herontwerp de 
bewerkingstijd van TL controles tussen de 0,02 Fte en 0, 10 Fte. 

5.4.3 Verwachting toename bewerkingstijd voor extra repairs 
In het geval van minder controleren is de verwachting dat het aantal fouten repairs zal toenemen. 
Sinds drie maanden is er handmatig bijgehouden welke correctie, repairs en kickbacks er zijn 
uitgevoerd. Hieruit is de effectiviteit van Operations te bepalen (zie bijlage 22 pagina 257). Deze is 
onderstaand gegeven. 

Tabel 5-8 Effect van Operations controle 

Resultaten Q3 ZONDER MET 
Variant OPS OPS 
FA1 5,78% 4,19% 
FA2 51,78% 51,78% 
FI1 0,89% NVT 
Fl2 1,63% NVT 
HC1 0,00% 0,00% 
HC2 0,00% 0,00% 
MHC1 2,55% 2,55% 
MHC2 17,98% 17,98% 
OCE1 0,00% 0,00% 
OCE2 0,00% 0,00% 
OE1 2,77% NVT 
OE2 5,25% 3,39% 
OE3 0,00% 0,00% 
OEVM1 0,77% NVT 
OEVM2 0,00% 0,00% 
OEVM3 0,00% 0,00% 
TF1 7,43% 0,53% 
TF2 7,23% 7,23% 
TR1 83,72% 83,72% 
VLN1 1,59% 0,40% 
VLN2 3,64% 2,27% 
VLN3 13,04% 9,46% 
Totale roces 2,76% 2,23% 

Bovenstaande tabel laat de effectiviteit van Operations over Q3 zien. In 6 van de 11 afhandelwijzen 
worden er repairs uitgefilterd door Operations. In de variant TF1 zelfs 6,9 %. Het gehele proces 
vermindert Operations het repair percentage met 0,53%, dit is een verlaging van het repair 
percentage van 20%. Verregaande variantie analyse is niet mogelijk daar er geen extra informatie 
beschikbaar is dan die van een kwartaal. Echter zijn er ook afhandelwijzen waarbij je toch zou 
verwachten dater correcties uitgevoerd zouden moeten zijn, gezien het foutpercentage (TF2, TR1 , 
MHC1, MHC2 en FA2). Hier zijn wellicht verbeteracties mogelijk, of ze zijn niet geregistreerd in de 
handmatige registratie . 
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Onder de aanname dat Q3 representatief is voor de effectiviteit van Operations is te verwachten dat 
het gemiddelde repairs percentage voor enkele afhandelwijzen zal stijgen. Dit zijn FA 1, OE2, TF1, 
VLN1, VLN2 en VLN3. Deze zijn in het green aangegeven in tabel 5-8 op pagina 48. Door deze 
percentages te combineren met het betrouwbaarheidsinterval kunnen het extra aantal repairs 
worden berekend. 

Tabel 5-9 Aantallen repairs 

LL Gem. UL 
per 
maand 

FA1 0,16 0,22 0,29 
OE2 1,03 1, 19 1,35 
TF1 8,66 9,52 10,38 
VLN1 2,05 2,36 2,67 
VLN2 0,47 0,56 0,65 
VLN3 0,29 0,36 0,43 

12,66 14,21 15,76 
Een repair duurt tussen de 50 en 125 minuten (5/6 uur en 21/4 uur). Dit is gebaseerd op een 
schatting. Door de aantallen te combineren met deze schatting ontstaat onderstaand beeld van de 
extra tijd in uren en Fte. 

Tabel 5-10 Toegenomen repairs tijd (uur) 

Verschil repairs (uur) 
# - + 

0,8 2,25 
- 13 11 29 
gem 15 13 34 
+ 16 13 36 

De besparing ligt tussen de 11 en 36 uur per maand. Op het totaal vermeerdert het herontwerp de 
bewerkingstijd tussen de 0,08 Fte en 0,25 Fte 

5.4.4 Besparing in bewerkingstijd door beheerste processen 
Er opereren nog processen boven de gestelde norm van 1 %. Het is mogelijk ender de norm te 
presteren, getuige de 10 afhandelwijzen die de norm wel halen. Het beheerst krijgen van deze 
processen levert nog een extra besparing op. Door het rapporteren van repair percentages mag 
verwacht worden dat repair percentages zullen dalen. 

Door de aantallen te vergelijken met de werkelijke betrouwbaarheids intervallen van de repairs kan 
berekend worden hoeveel repairs er plaatsvinden boven de norm. Het betrouwbaarheidsinterval 
van repairs en 1 % van de aankomsten zijn weergegeven in tabel b 64. In tabel 5-11 op pagina 49 
staan de verschillen aangegeven van de processen die boven de norm presteren. 
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Tabel 5-11 Verschil tussen norm en afhandelwijzen boven norm 

Verschil 
LL Gem UL 

FA1 0, 15 
FA2 0,42 0,89 
HC1 0,08 0,32 
MHC1 1,38 3,16 
MHC2 0,07 0,39 0,72 
OE1 1,31 3,89 
OE2 0,58 1,21 
OE3 0,27 0,57 
TF1 1, 18 2,90 
TF2 0,31 0,74 
TR1 6,00 16,43 
VLN2 0,04 
VLN3 0,01 0,21 

0,07 11 ,95 31 ,23 

Er zijn tussen de 0,07 en 31 ,23 repairs te besparen door processen beheerst te laten verlopen. In 
tijd staat de besparing vermeld in de volgende tabel. 

Tabel 5-12 Besparing door beheerste processen (uur) 

Uren repairwerk 
# - + 

0,8 2,3 
- 0,07 0,06 0, 16 
gem 11,95 9,96 26,89 
+ 31 ,23 26,025 70,2675 

De besparing ligt tussen de 0,06 en 70 uur per maand. Op het totaal kan de bewerkingstijd van 
repairs verminderen tussen de 0,00 Fte en 0,49 Fte. 

5.4.5 Afname in procesvarianten en afhandelwijzen 
Door opnieuw te bepalen hoeveel afhandelwijzen en procesvarianten er zijn bij het herontwerp zijn 
dezelfde stappen doorlopen als aan het einde van paragraaf 4.2.3. In het herontwerp zullen de 7 
procesvarianten terug gebracht warden naar 2 varianten. Bovendien veranderen 22 afhandelwijzen 
terug naar 20. Er is dus een afname in procesvarianten, dit is met het oog op standaardiseren een 
gewenste ontwikkeling. 

5.4. 6 Toename in risicokosten 
De risicokosten kunnen toenemen door het niet controleren van 441 investeringen. Het is mogelijk 
dat er contracten geactiveerd warden met onvoldoende zekerheid op het object. Het zou dan 
mogelijk zijn in het geval dat de klant failliet gaat dat het object niet meer is terug te halen. Met 
andere woorden kan DLL de openstaande post niet meer terughalen. Deze zal dan afgeboekt 
moeten warden. 
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Onderstaand een voorbeeld, wanneer een klant verwacht, na lange periode van achterstand failliet 
te gaan is DLL verplicht voorzieningen te treffen. Na verkoop van het object moet het restant van de 
voorziening worden afgeboekt. Zie onderstaande voorbeeld: 
Klant heeft schuld openstaan van 
Object van 
Voorziening nemen van 
Auto is werkelijk verkocht voor 
Afboeking (overgebleven voorziening) 

25.000 
10.000 
15.000 
10.000 
15.000 

Was de auto voor 25.000 euro verkocht had er niets afgeboekt hoeven worden . Er staat 2,529 
miljard euro uit in 131.000 investeringen en er staat gemiddeld 13 miljoen euro als reservering. 
Uitgaande van het aangetoonde Pareto principe dat 20% van de aantallen 80% van de waarde 
representeert op pagina 40, is zichtbaar hoe de verdeling is in aantallen en waarde van de 
portefeuille in tabel 5-13. 

Tabel 5-13 Overzicht portefeuille DLL 

Portefeuille Aantallen verdeling Waarde verdeling Portefe ullie Aantallen 

€ 2.529.000.000,00 20% 80% € 2.023.200.000 26.400 
€ 2.529.000.000,00 80% 20% € 505.800.000 105.600 

Dit bovenstaande is ook gebeurd voor het bedrag wat afgeboekt wordt gemiddeld per maand. Dit is 
500.000 euro. Nu stelt het herontwerp voor dat in de categorie kleine investeringen iets veranderd. 
Echter is het minimaal wat afgeboekt wordt in relatie tot de volledige portefeuille van uitstaande 
bedragen. De verwachting is dan ook dat een eventueel bestaand effect verwaarloosd mag worden. 
Het is dus de verwachting dat de afboekingen in deze categorie op gemiddeld 100.000 euro blijft. 

Tabel 5-14 Overzicht verdeling voorzieningen en afboekingen. 

Portefeuille Voorzieningen % voorziening van Afboekingen %Afboeking van portefeuille 
portefeuille 

€ 2.529.000.000,00 € 10.400.000 0,41% € 400.000 0,0158% 
€ 2.529.000.000,00 € 2.600.000 0,10% € 100.000 0,0040% 

5.4. 7 Totale besparing 
De effecten van het herontwerp zijn hieronder weergegeven: 

• Het aantal betrokken afdelingen vermindert met 10%. 
• Het aantal overdrachtsmomenten vermindert tussen de 10% en 11 %. 
• Het aantal controle momenten vermindert tussen de 13% en 14%. 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van OPS controles tussen de 

0,39 Fte en 1, 78 Fte. 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van TL controles tussen de 0,08 

Fte en 0, 10 Fte. 
• Op het totaal vermeerdert het herontwerp de bewerkingstijd door extra repairs tussen de 

0,08 Fte en 0,25 Fte. 
• Op het totaal kan de repairs bewerkingstijd verminderen tussen de 0,00 Fte en 0,49 Fte. 
• Afhandelwijzen en procesvarianten verminderen. 
• Een eventueel bestaand effect op de risicokosten verwaarloost mag worden. 

In onderstaande tabel worden de totale besparing berekend. 
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Tabel 5-15 Toename/afname in tijd door herontwerp 

Beneden limiet Boven limiet in 
in combinatie combinatie 
met lage met hoge 
schattinqen schattinqen 

Bewerkingstijd controle -0,39 -1 ,78 
Bewerkinqstijd TL -0,02 -0,10 
Extra repairs +0,08 +0,25 
Beheerste processen -0,00 -0,49 
Totaal -0,33 -2 , 12 

De verwachting is dat de besparing tussen de 0,33 en 2, 12 Fte uitvalt. Naast invoering van het 
herontwerp zijn er nag enkele aanbevelingen die onderstaand puntsgewijs warden gepresenteerd. 

5.4.8 Aanbevelingen 
• Code opnemen voor fouten buitenaf veroorzaakt, eventueel fee voor vragen wanneer 

contractsaanpassing moet plaatsvinden in eerste periode contract veroorzaakt door 
eindgebruikers of leveranciers. Dit zijn repairs maar buiten DLL veroorzaakt. Zo vergroot je 
het inzicht in de eigen betrouwbaarheid van het proces en dek je de extra gemaakte kosten 
veroorzaakt door rework van buitenaf. 

• Start fouten registratie Sales, correctie, repairs en kickbacks van leveranciers. Om zo beeld 
te krijgen welke leveranciers meer aandacht moeten krijgen in het gehele proces. Zo zijn er 
oak gerichte verbeteracties te bedenken zoals on the job training voor leveranciers. 

• Doorgaan met fouten registratie van correcties, repairs en kickbacks bij OPS en vergelijken 
met afhandelwijze. De kwaliteit van het bijhouden moet wel verbeteren , het wordt op dit 
moment niet goed bijgehouden. 

• In de diverse CSU's door Europa vergel ijkbare rapportage introduceren voor repairs. 
• Mogelijkheden onderzoeken om de piek op de laatste dag van de maand te verplaatsen , in 

samenspraak met BU's. Macht dit niet lukken dan moet de CSU anticiperen op de piek aan 
het einde van de maand. Dit kan door het mogelijk te maken aan het einde van de maand 
nag uit te betalen tot 18.00 uur. Geen CAO dagen op laatste dag van de maand te plannen 
en extra hulp van collega medewerkers die contracten kunnen activeren (C&R wellicht) te 
vragen. 

• Nu de voorzieningen en afboekingen relatief gezien verwaarloosbaar zijn in vergelijking tot 
de portefeuille spelen risicokosten geen grate rol. Echter als economisch tijden veranderen 
is het misschien interessant en verstandig een gevoeligheidsanalyse te starten naar het 
effect van portefeuille kwaliteit, economische conjunctuur, e.d. op de risicokosten. 

• Bespreken resultaten van het afstudeeronderzoek met alle BU en een gezamenlijk plan 
goedkeuren en implementatie opstellen/uitvoeren. Stappen zijn uitgewerkt in het 
implementatieplan gegeven in bijlage 23 op pagina 265. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen. In dit onderzoek is de onderstaande 
onderzoeksvraag geformuleerd: 

"Hoe kan de afdeling Operations niet al/een beter inzicht krijgen in de processen waarmee 
zij te maken hebben, maar ze ook zodanig optima/iseren dat ze hiermee op effectieve en 
efficiente werkwijze haar werkzaamheden kan uitvoeren?" 

Het doel van het afstudeeronderzoek is gericht op het beantwoorden van de bovenstaande 
onderzoeksvraag. Daarbij de oorzaken aanpakken die tot negatieve gevolgen leiden. Belangrijk 
hierbij is dat het herontwerp leidt tot verbeterde prestaties binnen de afdeling Operations. 

Op basis van analyse is te concluderen dat de prestaties van de afdeling niet inzichtelijk zijn, er 
onvoldoende formeel vastgelegde beschrijvingen van processen zijn. De risico's en controles 
onvoldoende beschreven en de hulpmiddelen niet inzichtelijk zijn . Voor deze zaken zijn er echter 
alle trajecten ingezet die zich richten op de basisoorzaken. Daarnaast is af te leiden dat er geen 
inzicht in betrouwbaarheid van proces bestaat, geen inzicht is in de exacte aantallen door de 
varianten en er veel handmatige werkzaamheden aanwezig zijn binnen de processen. Deze hebben 
ender andere de volgende onopgeloste basisoorzaken: 

• Huidige fouten geregistreerd van contracten worden gemiddeld over alle procesvarianten. 
• Aankomsten worden niet naar procesvariant gedifferentieerd. 
• Geen standaard proces. 
• Veel verzoeken ter informatie. 
• Veel afspraken buiten systeem om. 
• Gebrekkige systeemondersteuning. 

Dit heeft tot gevolg dat er mogelijk onontdekte efficiency slagen te maken zijn, de klant 
tevredenheid daalt, mogelijk de audit niet wordt gehaald, toename in kosten, toename in werkdruk 
en de betrouwbaarheid niet is gewaarborgd. 

Door het grensoverschrijvende karakter, belang voor het bedrijf, hoge frequentie van voorkomen, 
belang voor de klanten van de afdeling, werkdruk en bewerkelijke processen, is "activeren 
productie" als proces gekozen voor het herontwerp. 

Binnen het proces activeren worden er gemiddeld 72 investeringen behandeld per dag en is er een 
standaard deviatie van 33, 14. In 80% van de gevallen is de investering beneden de 30.000 euro. 
Daarvan is een groot gedeelte (50% van het totaal) ender de 10.000 euro. Binnen het proces 
activeren spelen vijf afdelingensoorten een rel , Sales Support Desk, CSD, Operations, administratie 
en de scankamer. 

Een afhandelwijze is te definieren als die wijze van afhandelen waarbij de casus dezelfde specifieke 
afdeling en/of bewerking ondergaat. Daarnaast is een procesvariant te definieren als die wijze van 
afhandelen waarbij de casus dezelfde specifieke afdelingsoort en/of bewerking ondergaat. Een 
afhandelwijze wordt bepaald door twee kenmerken, hoofdsom in combinatie met de eerste drie 
cijfers van het contract. Er zijn 23 afhandelwijzen binnen het proces activeren. Binnen het proces 
activeren bevinden zich 7 procesvarianten. 
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Na uitgebreide analyse uit de database van de huidige situatie is te concluderen dat over het totale 
proces DLL de norm gesteld van 1 % niet haalt. Van de 22 afhandelmethoden presteren er 12 
beneden de norm. Repair percentages van boven de 5% komt voor bij 5 afhandelmethoden. 
Er is vast te stellen dat verschillende afhandelmethoden significant verschillen van elkaar. 
Opvallend is dat dit niet het geval is voor een situatie waarin we 7 procesvarianten met elkaar 
vergelijken. 
De volgende elementen zijn opgenomen in het voorgestelde herontwerp: 

• Snelle afhandeling kleine investeringen. 
• Terugdringen van speciale contractconstructies. 
• Achteraf meten, steekproeven en analyses starten naar repairs. 
• Norm aanpassen. 
• Repair percentage opnemen in beloningsstructuur. 
• Trainen en bewustzijn creeren. 
• Onnodige/ineffectieve stappen elimineren of verbeteren. 

Deze elementen zorgen voor de volgende effecten: 
• Het aantal betrokken afdelingen vermindert met 10%. 
• Het aantal overdrachtsmomenten vermindert tussen de 10% en 11 %. 
• Het aantal controle momenten vermindert tussen de 13% en 14%. 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van OPS controles tussen de 

0,39 Fte en 1,78 Fte. 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van TL controles tussen de 0,02 

Fte en 0, 10 Fte. 
• Op het totaal vermeerderd het herontwerp de bewerkingstijd door extra repairs tussen de 

0,08 Fte en 0,25 Fte. 
• Op het totaal kan de repairsbewerkingstijd verminderen tussen de 0,00 Fte en 0,49 Fte. 
• Afhandelwijzen en procesvarianten verminderen. 
• Een eventueel bestaand effect op de risico kosten verwaarloost mag worden. 

Ten slotte zijn er nog enkele aanbevelingen gedaan: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Opnemen voor fouten buitenaf veroorzaakt. 
Start fouten registratie Sales . 
Het handmatig bijhouden gaan controleren en verbeteren van correcties, repairs en 
kickbacks bij OPS. 
Door Europa vergelijkbare rapportage introduceren voor repairs . 
Mogelijkheden onderzoeken piek op laatste van de maand te verplaatsen . 
Een gevoeligheidsanalyse starten naar het effect van portefeuille kwaliteit, economische 
conjunctuur, e.d. op de risicokosten. 
Bespreken resultaten van het afstudeeronderzoek met alle BU en een gezamenlijk plan 
goedkeuren en implementatie opstellen. 

Zoals beschreven (in paragraaf 3. 7 opdrachtomschrijving voor vervolgonderzoek op pagina 15) 
heeft dit onderzoek zich gericht op drie van de zes aanwezige onopgeloste basisoorzaken. De 
verwachting ten aanzien van het herontwerp was dat de efficiency zal toenemen, een bijdrage 
geleverd zal worden aan het vergroten van klanttevredenheid, de audit resultaten verbeteren, 
afname in kosten en waarborgen van kwaliteit zal plaatsvinden. Het herontwerp gepresenteerd in 
hoofdstuk 5 verminderd kosten, verbeteren audit resultaten door extra beheersing achteraf, 
waarborgt kwaliteit en indirect moet het leiden tot een verlaging van het foutpercentage en dus 
vergroting van de klanttevredenheid. In totaal is 50% van de onopgeloste basisoorzaken aangepakt 
in dit onderzoek en heeft het herontwerp alle doelstellingen gehaald die er van werden verwacht. 
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2. Bijlage Bedrijfsbeschrijving De Lage Landen 

Deze bijlage bestaat uit een beschrijving van het bedrijf, diensten, markt en klanten . Vervolgens 
worden de ontwikkelingen van de concurrenten van DLL, missie, waarden en normen beschreven. 

Omschrijving 
De Lage Landen (DLL) is opgericht in 1969. De Lage Landen is een volledige dochter van 
Rabobank Nederland. De Lage Landen ondersteunt de Rabobank voornamelijk met lease 
producten. Met een 'triple-A-rating' behoort de Rabobank tot de wereldtop als het gaat om 
kredietwaardigheid en zekerheid. lnmiddels is De Lage Landen uitgegroeid tot grote internationale 
speler op het gebied van leasing zijn zij echter als kleine lokale onderneming gestart. Het 
hoofdkantoor bevindt zich hier in Eindhoven op de Vestdijk. Europa, Noord en Zuid Amerika, Azie, 
Australis en Nieuw Zeeland zijn op dit moment de regio's waarin DLL opereert. 

De Lage Landen is al meer dan dertig jaar toonaangevend op het gebied van activa dienstverlening. 
De Lage Landen heeft ender andere de volgende lease: 

• Auto lease 
• Equipment lease 
• IT-lease 
• Vendor lease 
• Handelsfinanciering 

Diensten 
De Lage Landen biedt een divers pakket van diensten voor haar partners. Partners zijn met name 
distributeurs, producenten en hun eindgebruikers. De Lage Landen ondersteunt haar partners met 
op maat afgestemde financieringsservices. Onderstaand een overzicht van de verschillende 
financieringsoplossingen die aangeboden worden door DLL. Er bestaan twee soorten leasen, 
operationele lease en financiele lease. Bij een financiele lease ben je juridisch en economisch 
eigenaar van het object. De Lage Landen financiert het object en per maandelijkse betaling wordt 
de verstrekte financiering afgelost. Bij operationele lease is DLL eigenaar van het object en neemt 
het economische risico voor zich. De objecten staan dus niet op de balans van de ondernemer. Aan 
het einde is er vaak wel mogelijkheid tot kopen van het object. 
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Tabel B 1 Overzicht producten en diensten 

Producten en diensten van De Lage Landen 
Solutions for Manufacturers e-commerce Solutions 
Asset Management Program Management 
Capital Market Solutions Risk Management 
e-commerce Solutions Sale of Receivables 
Program Management Sales and Marketing Support 
Risk Management Small and Mid Ticket Leasing Solutions 
Sale of Receivables 
Sales and Marketing Support Solutions for End Users 
Small and Mid Ticket Leasing Solutions Financial Leases 
Wholesales Leasing Solutions Full Service Lease 

Operating Lease 
Solutions for Distributors and Dealers Car Leases and Fleet Management 
Asset Management 
Commercial Finance 

Markt en Klanten 
De Lage Landen heeft in 2004 voor het eerst een afname in het groeicijfer van de lease industrie 
meegemaakt. Desondanks wist De Lage Landen zelf een groei te blijven realiseren van 10-15 
procent. Over de afgelopen jaren is een behoorlijke groei in de uitstaande lease portefeuille 
zichtbaar. Zie Figuur B 1. In 2004 is er een netto resultaat behaald van 140 miljoen euro. 
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Figuur B 1 Omzetcijfers 2004 

Einde van het financiele jaar 2004 heeft De Lage Landen een uitstaande lease portefeuille van 13 
miljard. In diverse markten worden de diensten van De Lage Landen afgenomen. Figuur B 2 en 
Figuur B 3 bieden inzicht over welke industrieen en regio's deze portefeuille is verdeeld. 
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Figuur B 2 Lease portefeuille DLL naar sector 2004. 

Figuur B 3 Lease portefeuille DLL naar regio. 

Een verscheidenheid aan klanten doet zaken met De Lage Landen. Enkele grote namen zoals, 
Xerox, Oce, Philips, SAP, microsoft , Toshiba maken graag gebruik van de diensten die DLL 
verstrekt. 

Concurrenten 
De markt beweegt zich van kleine locale initiatieven naar globale programma's ook de concurrenten 
maken deze slag. De Lage Landen wil hier in mee gaan. Onder andere General Electric, ING, CIT, 
Society Generale, en BPN Paribas zijn directe concurrenten van DLL. 
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Figuur B 4 Concurrentie en ontwikkeling . 

Missie, waarden en ambities 
De ambitie van De Lage Landen is ondanks de marktomstandigheden ook in 2005 goed te 
presteren. Dit is mede afhankelijk van een stabiele dollar koers. Verder wil De Lage Landen haar 
internationale netwerk verder uitbreiden zeker de landen China en Japan worden genoemd als 
locatie voor nieuwe kantoren. Er loopt een onderzoek of er ook in centraal en oost Europa 
uitgebreid kan worden . Echter wordt er alleen geacquireerd als dit ook op lange termijn waarde 
toevoegt voor het bedrijf. De Lage Landen ziet zich zelf als leasing partner. 

Doelstelling is het wereldwijd aanbieden van financieringsoplossingen gericht op de 
afzetbevordering van vendoren (fabrikant of distributeur) via gestructureerde internationale 
samenwerking op basis van partnership en daarmee de eigen winst te optimaliseren. De ambitie 
van De Lage Landen is om best in class te worden. Beter het beste in wat je doet dan perse de 
grootste. 

Partnership is de kernkwaliteit waarmee De Lage Landen hun ambities en doelstellingen willen 
behalen. Daarnaast zijn er nog vier competenties geformuleerd Co-operative, Accountable, 
Knowledgeable en Entrepreneurial. Dit zijn aspecten waarvan verwacht wordt dat iedere 
medewerker deze ook laat terugkomen in het dagelijks functioneren zowel externals intern. 
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Tabel B 2 Overzicht van de competenties. 

Core competences DLL 
Co-operative Knowledgeable 
To contribute to a collective result, even in To demonstrate professional knowledge of 
situation where the cooperation concerns a business developments, and to utilize this 
matter that does not directly serve one's knowledge. 
own interest. To share information and 
knowledge with others 
Accountable Entrepreneurial 
To take ownership for the objectives of To act in an entrepreneurial way balancing 
organization even if outside your area of the interests of the clients and the 
responsibility organization. 

Belangrijke ontwikkelingen binnen DLL 
Er is besloten in 2004 alle processen wereldwijd te standaardiseren. Oak met oog op internationale 
regelgeving, de steeds hogere klant eisen, de verwachting overal uniform bediend te warden, is dit 
wenselijk. De implementatie zal nag enkele jaren duren. Op het gebied van regelgeving bestaan er 
namelijk veel eisen met betrekkin op de vastlegging van financiele gegevens. Veel van de klanten 
van De Lage Landen zijn Amerikaans. Na aanleiding van een aantal boekhoudt schandalen moeten 
Amerikaanse bedrijven nu voldoen aan de Sarbanes Oxley act. De Sarbanes Oxley act oak wel 
SOX genoemd legt de primaire verantwoordelijkheid vast voor de gepubliceerde cijfers. Dit 
betekend dat er een effectief en onafhankelijk controlesysteem aanwezig dient te zijn en deze moet 
oak vastgelegd zijn. De leden van het bestuur zijn persoonlijk verantwoordelijk en kunnen tot 5 
miljoen aansprakelijk gesteld warden. Omdat veel klanten deze wet verplicht zijn na te komen 
verwachten zij dat oak van De Lage Landen. DLL heeft dus besloten hier oak in mee te gaan. 

Voor uitgebreidere informatie over DLL zie oak de website: www.delagelanden.com. Oak is het 
mogelijk een via de website een kopie op te vragen van het jaarverslag. 
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3. Bij/age Wijze van informatie verzamelen 

Tabel B 3 Overzicht wijze van informatie verzamelen 

Bronnen Personen Werkelijk- Documenten Literatuur 
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E 
Objecten 2 

~ Ql "' C 
- >, Ql t: 

Ql "' <ii Ql ~~ Cll <ll 0, 0 
~ C 
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C .C 

C C a. 
"O C 0 '6 a. Ql 0 "iii Cll Ql u 

~ C> "iii ~ 3::.. ~ aj E"' 
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"O Ql Cll E u N °E $-~Cf) C '6 
Ql a. Ql o lE Ql Cll Cll ::, 
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Personen/functies Afdeling Operations B4 B4 B4 

Situaties Werkinstructies B1 B1 B1 B1 
Objecten Procesbeschrijvingen B1 B1 B1 B1 B1 B1 A1 ,A2, 
Processen Dagelijkse processen B2,B3 B2,B3 A3,B2,B3 B2 B2 A3 A3 
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4. Bijlage Global Business Model DLL 

DLLls Global Busiiness Process Model 
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DLL's Global Business Process Model 

With the implementation of the Beacon Project, DLL's new Global Business Process will become a 
reality. This model includes 11 processes that reflect Front Office, Back Office and Finance 
activities. 

An exception is the Inquiry to Resolution process, which can be implemented throughout the entire 
life of a lease and resourced for Front Office, Back Office or Finance inquiries. The three Finance
related processes also support the entire lease process flow. 

Front Office 

Partner Opportunity to Agreement (PTA), the first in the series of 11 lease process flows, 
includes the following key processes: 

• Identifying program opportunities 
• Managing program opportunity Sales cycle 
• Set up and management of programs and vendor agreements 
• Establishing pricing and residual matrices for new agreements 

Opportunity to Lease Quote (OTQ), the second in the series of 11 lease process flows, 
includes the following key processes: 

• Setting up a quote structure, including selection of assets 
• Performing rate card or advanced pricing (Europe: tariff table) 
• Generating and distributing lease quote 

Credit Application to Booking (CTB), the third in the series of 11 lease process flows, 
includes the following key processes: 

• Receipt of credit application 
• Credit scoring, credit decisioning 
• Authoring and distribution of lease documents to lessee or vendor 
• Receipt of documentation, management of appeals (Europe: "rebounds"), activation of 

contract and vendor funding (Europe: "pay-out") 

Back Office 
Invoice to Receipt (ITR), the fourth in the series of 11 lease process flows, includes the 
following key processes: 

• Billing and invoice generation for all contracts 
• Receipt and application of cash received, by lockbox (US only) or in-house and refunds 
• Disbursement of Cost Per Copy (CPC) payments (US only) and all types of refunds 

Delinquency to Cash (OTC), the fifth in the series of 11 lease process flows, includes the 
following key processes: 

• Collections administration and workflow execution of all delinquent accounts 
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• Invoice disputes and write-off adjustments 
• Repossessions, bankruptcy and litigation 
• Third Party account placement (Syndication) 

Quote to Termination (QTT), the sixth in the series of 11 lease process flows, that involves 
providing all types of termination and restructuring quotes up to executing early terminations. 

Asset Return to Disposal (ATD), the seventh in the series of 11 lease process flows, 
including asset returns, remarketing and disposal. 

Inquiry to Resolution (ITQ), which supports all 11 lease process flows, includes the 
following key processes: 

• View and modify service contracts and contract asset detail information 
• Capture insurance claims; cancel insurance when valid 
• Exchange/swap equipment when approved 

Finance 
Accounting Period Open to Close (ACCT), supports the Front Office and Back Office 
process flows and includes the following key processes: 

• Generate accruals, calculate loss provisions for all contracts 
• Calculate and perform mid-lease and end-of-lease adjustments 
• Generate accounting entries; post to sub-ledgers and general ledgers 

Financial Management to Reporting (FTR), supports the Front Office and Back Office 
process flows, and includes the following key processes: 

• Managing asset creation to depreciation 
• Accounts Payable processing for expense reporting ; supplier payments and refunds 
• Bank reconciliation for all DLL participating banks 
• Cash forecasting, General Ledger consolidation and budget approvals 

Tax (TAX), which supports the Front Office and Back Office process flows, includes the following 
key processes: 

• Sales Tax Returns (US only) and local VAT (Value Added Tax) treatment in Europe 
• Customer Service and Audits 
• Property Tax Returns (US only) and Invoicing 
• Income Tax Returns, Estimates and Audits 
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5. Bijlage Geverifieerde interviews 

Kick-off meeting: 
Interview met: 
Functie: 

21-11-2005 
Pieter Reijnders 
Interim manager Operations tevens afstudeerbegeleider 

Om als basis te dienen voor de probleemstelling van het project heb ik het kickoff gesprek met 
Pieter Reijnders verder uitgewerkt. In dit gesprek zijn voornamelijk de situatie geschetst binnen de 
afdeling zijn de initiele knelpunten besproken. 

Er bestaat op dit moment weinig inzicht in de processen die zich afspelen op de afdeling. ldealiter 
bestaan er procesbeschrijvingen waaruit procedures kunnen warden afgeleid waarna er 
werkbeschrijvingen kunnen warden geschreven. Op dit moment ontbreken de proces- en procedure 
beschrijvingen. Dit heeft enkele gevolgen, het is onduidelijk welke controle momenten er zijn, welke 
informatie dient te warden vastgelegd, waarop gestuurd kan/moet warden. Pieter geeft aan dat er 
echter wel werkbeschrijvingen beschikbaar zijn, maar processen en procedures zijn niet formeel 
vastgelegd. Deze werkbeschrijvingen zijn echter te uitgebreid en te gedetailleerd. 

Door het ontbreken van deze formele beschrijvingen en bijbehorende beheersing is oak moeilijk/niet 
te bepalen of de SLA (service level agreement) met de Business units gehaald warden. Daarnaast 
is er een nieuwe ontwikkeling op het gebied van accounting. De Sarbanes Oxley act. Deze wet legt 
primair de verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde cijfers bij het management. Het management 
dient aan te tonen dat zij beschikken over een effectief intern beheersingssysteem. 

Het proces van de werkbeschrijvingen processen en procedures is met name een gebied waar een 
rol voor mij is weggelegd . In eerste instantie zullen de werkbeschrijvingen aangeleverd warden door 
de medewerkers van de afdeling. Overzicht, volledigheid en correctheid zal in de gaten gehouden 
moeten warden. Daarnaast zullen deze beschrijvingen dienen als input voor de procedure en 
proces beschrijvingen. Afbakening en waar processen warden doorgeknipt is iets wat in overleg 
gebeurd. Om een idee te krijgen van de vorm van deze beschrijvingen zal in de literatuur warden 
gezocht, Pieter had eventueel nag wel voorbeelden beschikbaar. Parallel aan dit proces !open twee 
andere processen, control en informatie. Met name de laatste is buiten het project om, gericht op 
het bepalen en verzamelen van de juiste informatie betreffende performance en de besturing van 
de afdeling. Dit wordt door Niels van der Valk en zijn projectgroep uitgevoerd. Op het gebied van 
control zal duidelijk moeten warden welke controles er zijn, welke er moeten zijn en waar ze moeten 
plaatsvinden. Zie figuur B3.1 voor een schematische weergave. In het tweede stadium wanneer 
inzicht verkregen is in de processen, zullen enkele in aanmerking komen voor verbetering. Vooral 
dan is er ruimte voor een stuk herontwerp van het proces in het project. 

80 



i 
Processen (A) Procedures (B) 

<l .. 

4 
Werkbeschrijving .... (A) 

Procedures & Proces & Werkbeschrijvingen 

Control 

lnformatie (stuur en management) 

Figuur B 5 Overzicht projecten. 

Tool voor het beschrijven processen: 
De Lage Landen is zich aan het orienteren op een software tool om processen in te beschrijven. 
Deze selectie loopt echter nog en het is onduidelijk hoe lang dit nog op zich laat wachten . Er is 
geen geld beschikbaar voor een tijdelijke tool en het is qua licenties ook niet wenselijk. Omdat er 
niet gewacht kan worden op de selectie van deze tool zal er in eerste instantie met de huidige office 
tools (Excel,Word) gewerkt moeten worden. Pieter zal zorg dragen voor een eenduidige opmaak en 
het creeren van een standaard over de afdelingen heen. 

Belangrijke personen: 
Als mogelijke mensen om een mee te praten verwijst Pieter naar een project wat parallel loopt. 
Niels van der Valk met zijn project team. Dit project team houdt zich bezig met het in kaart brengen 
van management informatie van de CSU en loopt ook tegen het gebrek aan inzicht in processen 
aan. Onder andere Willem van Ensbergen en Ad van Dorst zitten ook in dat project. De afdeling 
Finance and Control zal input kunnen gaan leveren voor de controle momenten gerelateerd aan de 
Sarbanes Oxley Act. Marcel Frijns heeft al processen benoemd in verband met SOX. 

Verder kunnen Ton Lennaerts , Wout van de Wildenberg en Toin Versantvoort de nodige input 
leveren voor het project. Daarnaast zijn de teamleiders van CM CSD en specialties ook een 
aanspreek punt. 
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Begeleid i ng: 
Het voorstel is om wekelijks een moment overleg moment te kiezen. Een half uur tot een uur zou 
voldoende moeten zijn . Daarnaast is er natuurlijk ruimte om gewoon kort overleg te plegen. Alie 
zaken omtrent mijn eigen proces zijn bespreekbaar. 

Voorlopige planning: 
Interviews met betrokken afdelingen en belangrijke personen 
Probleem beschrijving 
Project planning 
Bespreking probleem beschrijving met Monique Jansen 
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Datum: 
Interview met: 
Functie: 
Auteur: 

22-11-2005 
Cris Emelaar 
Assistent T eamleader 
Daan Wognum 

Om als basis te dienen voor de probleem stelling van het project heb ik dit interview met Cris 
Emelaar verder uitgewerkt. In dit gesprek is voornamelijk de situatie besproken binnen de afdeling 
contract management en de initiele knelpunten zijn aan bod gekomen. 

Zijn er op dit moment beschrijving op proces niveau? 
Op dit gebied is nog niet veel gedaan. Best practice wordt wel ontwikkeld. Dit is een tool die samen 
met Priscilla Lemmens is ontwikkeld . Deze is gebaseerd op werkbeschrijvingen . De meeste 
werkbeschrijvingen zijn wel up to date maar zijn nog niet geordend. Wat je merkt is dat op het 
moment dat de werkdruk toeneemt, de mensen teruggrijpen naar wat ze het beste kunnen. 
Bijvoorbeeld specifiek activeren Veenman contracten oppakken of afkopen 311. Er is wel een 
beschrijving op basis van best practice, voor het activeren is dit gebaseerd op het proces gebruikt 
voor vendor 601 . Wout van de Wildenberg heeft wel eens procesbeschrijvingen van Xerox onder 
ogen gezien. Deze twee documenten stuurt Cris door. 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste processen? 
Eigenlijk is het zaak zo snel mogel ijk de hoofdprocessen activeren en afkopen te beschrijven op 
hoog abstractie niveau. Met daaraan vast een onderzoek naar de afwijkingen van dat hoofdproces 
per BU en vendor. In situaties waarin dat nodig is kan dan altijd nog terug warden gekeken naar de 
bestaande werkbeschrijvingen. 

Welke processen zijn er binnen de afdeling te onderscheiden? 
Er zijn enkele processen te herkennen. Onder andere voor specialties; diensten, indexeringen en 
overnames. Binnen contract management; afkopen, activeren, doorhuur en uitbetalen facturen. 
Waarin er natuurlijk allemaal deviaties kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld activeren contract met 
depot. Voor alle vendoren zijn er speciale tarieven, fees, manieren van berekenen, maar in essentie 
zijn de onderliggende processen gelijk. 

Liggen er binnen de lopende processen controle momenten vast? 
Er zijn wel degelijk controle momenten in het proces. Het twee ogen principe, is bijvoorbeeld bij het 
afkopen al goed doorgevoerd. De berekening, het weg te sturen bericht en het scherm CWDFC en 
CWDEF is het vier ogen principe gehanteerd. Bij activeren is dit ook het geval. 

Zijn er formeel controle momenten vastgelegd? 
Op dit moment is er niet veel tot niets formeel beschreven. Ze zijn er dus wel, warden ook 
afgetekend op de daar voor bestemde checklisten. 
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Hoe kijken de BU tegen de processen aan? 
Op dit moment is daar geen inzicht in. Alleen wanneer zaken niet goed lopen trekken ze aan de bel. 
Cris benadrukt wel dat dit wel eens belangrijk kan zijn met het kart sluiten van de processen, 
aangezien de CSU ondersteunende taken biedt. 

Misschien is het handig zo af en toe eens in kart overleg op de hoogte te blijven van mijn 
vorderingen. Voor informatie of vragen is altijd ruimte. 
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Datum: 
Interview met: 
Naam: 
Functie: 
Naam: 
Functie: 
Auteur: 

25-11-2005 

Jack Busio 
Teamleader Specialties, Operations 
Hans Tournoy 
Team Manager Contracts, Operations 
Daan Wognum 

Om als basis te dienen voor de probleem stelling van het project heb ik dit interview met Hans 
Tournoy en Jack Busio verder uitgewerkt. In dit gesprek is voornamelijk de situatie besproken 
binnen de afdeling Specialties. 

Welke processen vinden plaats binnen de afdeling? 
Binnen Specialties 2ijn enkele hoofdprocessen te onderscheiden. 

• Om te beginnen verzorgt Specialties de contract overnames. 
• Daarnaast lopen er 2aken omtrent verzekering. Bijvoorbeeld bij brand of diefstal 2al het 

contract gedeeltelijk moeten worden beeindigd. Op dat moment wordt ook 
contractmanagement ingeschakeld voor bijvoorbeeld de restant schuld opgave. Hierin kan 
het 20 2ijn dat de klant 2ich2elf heeft ver2ekerd of via De Lage Landen. 

• Ook een proces is het verwerken van de Krep lijsten. Dit 2ijn de lijsten waarop de diensten 
die wij ontvangen en ook weer moeten afdragen van de vendoren vermeld staan. 

• lndexering is een proces wat jaarlijks gebeurd. De stappen in het proces voor alle vendoren 
2ijn gelijk. Er 2ijn per vendor wel verschillen aan te wij2en in2ake wel/geen brief, echter het 
onderliggende proces wijkt niet af. 

• Vrijgeven 2ekerheden en beoordelen nieuwe debiteuren ver2orgt Specialties voor de BU 
financial institutions. In het licht van roles and responsibilities 2al dit worden overgedragen 
aan de SSD. 

Is er contact met andere afdelingen? 
Sales, verzekeraars en vendoren, CM, CSD en C&R en administratie 2ijn spelers waarmee 
gecommuniceerd wordt. 

Zijn er processen beschreven? 
Er 2ijn voor iedere vendor beschrijvingen beschikbaar van de werkzaamheden. Vooral de 
terminologie is verschillend , iedereen hanteert 20 2ijn eigen taaltje. Dit betekend niet dat de kwaliteit 
van die beschrijvingen beneden de maat is. Er is echter geen enkele standaard. Karen van Ansem 
is begonnen met het standaard proces beschrijven voor overnamen. Hans heeft voor OAF nog een 
beschrijving in het be2it van indexeren. Ook Jack 2egt dat in het verleden er 2eker stukken van het 
proces 2ijn beschreven . Echter is het nog niet gelukt dit in voldoende mate te centraliseren en 
standaardiseren. Er staan verscheidene procedure beschrijvingen op de H:\Schijf. 
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Wat zijn de belangrijkste processen? 
Volgens Hans en Jack zijn de overnames, kreb lijsten en verzekeringen de procedures die het 
belangrijkste zijn. Er zijn ook processen die gelden voor Operations als geheel. Met name is dit A
beheer en Tussenrekeningen. 

Worden de processen gemeten en zijn er prestatie indicatoren? 
Bijvoorbeeld voor de tussenrekening is dit iets wat aan het komen is. In eerdere situaties was het 
mogelijk dat posten uit 2004 nog op deze lijst stonden. Hierin zijn de laatste tijd inhaal slagen 
gemaakt. Het streven is nu maximaal een maand oude posten op de tussenrekening te hebben 
staan. Elke 2e week van de maand is er een overleg met administratie en worden de posten 
verdeeld over de desbetreffende beheerders. Dit is de bedoeling dat dit terug gaat naar maximaal 1 
week oude posten. Andere afspraken binnen de afdeling is dat binnen 5 werkdagen een mail 
beantwoord meet worden en uiterlijk de volgende dag een telefonisch verzoek wordt teruggebeld. 
Dit zijn ambities die zijn afgesproken in het werkoverleg van Specialties. 

Worden kritieke processen gevolgd inzake doorlooptijd en volledigheid? 
Het proces wijzigingen object wordt voor een deel gevolgd. Het komt voor dat de klant de actie 
initieert maar uiteindelijk het contract tech niet ondertekent en terug stuurt. Deze zaken worden 
individueel geagendeerd. Wanneer deze datum is verstreken dan wordt de klant met klem verzocht 
tech te ondertekenen. In de situatie van een contractsovername, dan stopt het proces en wordt er 
verondersteld dater geen overname meer hoeft te worden doorgevoerd. 

Er zijn in het verleden best wat initiatieven geweest procedures, en processen te beschrijven. Er 
zullen eens wat kasten en harde schijven nagelopen worden om te kijken naar 
procesbeschrijvingen die al aanwezig zijn. Mocht ik vragen hebben kan ik gewoon aankloppen. 
Jack geeft aan dat de uitdaging zal liggen in: 

• Verzamelen van beschrijvingen 
• Standaardiseren 
• lnhoud/lay-out op uniforme wijze houden 
• Vanuit een bron oproepbaar maken 
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Datum: 
Interview met: 
Functie: 
Auteur: 

25-11-2005 
Jolanda Bielok 
Team manager Customer Service Desk CSU NL 
Daan Wognum 

Om als basis te dienen voor de probleem stelling van het project heb ik dit interview met Jolanda 
Bielok verder uitgewerkt. In dit gesprek is voornamelijk de situatie besproken binnen de afdeling 
Customer Service Desk. 

Welke processen zijn er te onderscheiden bij Customer Service Desk(CSD)? 
Er komen bij CSD veel telefoontjes binnen met diverse verzoeken . CSD probeert alle 
binnenkomende verzoeken te beantwoorden. Dit gebeurt direct in de situaties waarin dat mogel ijk 
is. In de situatie waarin direct antwoorden niet mogelijk is wordt een belnotie opgemaakt. Enkele 
voorbeelden van verzoeken zijn kopie factuur/contract, adres wijzigen en aanvraag afkoop. De 
aanvragen worden allemaal naar de juiste afdeling doorgezonden. 

Welke afdelingen hebben een raakvlak met CSD? 
Voornamelijk de afdelingen waarmee CSD te maken heeft zijn Contract Management, Specialties, 
Sales en Collections&Recovery. Er ligt vastgelegd wie daar de contactpersonen zijn. Verzoeken 
van klanten worden dan naar de betreffende afdeling doorgestuurd zodat deze dan in behandeling 
kunnen worden genomen. Sales en Collections&Recovery krijgen geen belnotities doorgestuurd 
maar de klant wordt direct doorverbonden. 

Zijn er ook procesbeschrijvingen aanwezig? 
Priscilla Lemmens heeft een matrix ontworpen, waarin de processen vastliggen. Per proces is met 
een aantal klikken van de muis de procedurebeschrijving in te zien van een specifieke vendor. Deze 
matrix is te vinden op de algemene H schijf. 

Zijn er ook processen die over de CSD heen lopen? 
Eigenlijk beginnen alle processen bij de CSD. Sales brengt zelfs de nieuw te activeren contracten 
naar CSD. Daar worden het contract nummer genoteerd en automatisch een timestamp. Als het 
geed is zou contractmanagement dit ook weer moeten noteren, Hierdoor ontstaat een beeld over 
hoelang een contract verblijft binnen Operations. Ook de post komt binnen via de CSD. Op elk stuk 
wordt een datum geplaatst, ook van elk telefoontje wordt automatisch in de belnotitie een datum en 
tijd genoteerd. Mochten klanten dan terug bellen, kan meteen de eerste belnotitie erbij gepakt 
worden . Vervolgens kan dan de classificatie speed naar de afdeling CM of Specialties doorgestuurd 
worden . Alie belnotities worden tot drie weken terug bewaard. 

Hoe neemt CM deze spoedgevallen op? Wie bewaakt dit proces? 
Ligt sterk aan de werkdruk binnen CM en specialties. CSD zou graag een objectieve indicatie willen 
krijgen van hoe lang een verzoek duurt als het binnen komt. Een klant die verwacht zijn afkoop 
binnen 24 en die hem in 36 krijgt is ontevreden, andersom niet. Een overzicht van de 
werkzaamheden en de werkdruk zou CSD helpen in het afgeven van een tijdsindicatie. Alleen in de 
situatie dat een klant terugbelt wordt bij CM en specialties nagevraagd waar het verzoek ligt. 

Mocht ik nag vragen hebben betrekkende de procedures en processen binnen CSD kan ik het 
beste bij Priscilla of bij Jolanda navraag doen. Op dit moment is Linda ook nog bezig met een matrix 
waarin vendor specifieke informatie vast ligt. Dit zijn gegevens zeals kosten kopie factuur, rekening 
nummers van Vendoren, etc. Alleen maar korte informatie. In de matrix die Priscilla heeft gemaakt 
staat meer de standaard manier om verzoeken te verwerken beschreven. 
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Wijken procedures ook wel eens af? 
Een voorbeeld waarbij een aparte procedure is opgesteld die afwijkt van de best-practice is een 
adreswijziging van de Rabobank. Normaliter kan een wijziging naar aanleiding van een brief of 
telefoontje gewoon aangepast worden . Echter bij de Rabobank dient er nog contact te zijn met de 
betreffende bank over de reden . 

Het streven van de CSD is om 80 % van de verzoeken direct te beantwoorden. De verwachting is 
dat binnenkort dit streven wordt gehaald. Met name de start van de CSD en de sprong in het diepe 
hebben bijgedragen aan de grote sprongen op het gebied van procedure beschrijvingen. Mocht ik 
nog vragen hebben kan ik altijd binnen lopen. 
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Datum: 
Interview met: 
Naam: 
Functie: 
Auteur: 

30-11-2005 

Toon van Helvoort 
Head Contract Management 
Daan Wognum 

Om als basis te dienen voor de probleem stelling van het project heb ik dit interview met Toon van 
Helvoort verder uitgewerkt. In dit gesprek is de situatie besproken binnen de afdeling Contract 
Management. 

Welke processen zijn er bij Contract Management? 
Het begin van een lease tot het einde van een lease wordt ondersteund door Operations. Deze 
processen lopen voor een groot deel bij contract management. Activeren van nieuwe contracten, 
controleren van gegevens, beeindigen van contracten, periodieke facturen (meerverbruik) , Het 
beheren van de posten in A-beheer en de administratieve afhandeling zijn hier voorbeelden van. 

Verschillen de onderliggende processen veel voor de vendoren? 
Er zijn veel nieuwe contracten die gerouteerd worden, gebaseerd op wat er is afgesproken in de 
Vendor agreements. Bijvoorbeeld bij Danka NRG worden contracten onder de 15.000 door Sales 
geactiveerd. Maar in principe is het basis proces hetzelfde en zijn dit uitzonderingen. 

Zijn er al processen beschreven? 
Op de source staat een lease navigator. Daar is het lease proces op zeer hoog niveau beschreven. 
Van begin tot eind staan daar de stappen in. Er worden risico's beschreven en er is extra informatie 
te vinden over elke stap. Het zijn zo ongeveer 15 stappen. Vanuit de deze navigator was het de 
bedoeling de processen, procedures af te leiden en werkbeschrijvingen te schrijven. 

Zijn er proceseigenaren aanwezig? 
Op dit moment liggen er officieel geen proceseigenaren vast. De teamleiders maar ook de mensen 
op de afdeling zijn in principe verantwoordelijk voor deze beschrijvingen. Dus impliciet wel maar in 
praktijk is het lastig de beschrijvingen bij te houden als er wijzigingen zijn. 

Worden de prestaties van processen gemeten? 
Op dit moment wordt er een poging gedaan om te kijken naar de prestaties van nieuw te activeren 
contracten. Nieuwe contracten komen bij de CSD binnen en worden daar genoteerd. Wanneer een 
contract terug gaat wordt deze ook weer genoteerd. Dit alles gebeurt in Excel. Vanaf het begin is dit 
al oorzaak geweest van problemen. Meerdere mensen kunnen niet in een file. Er waren problemen 
met het benaderen van de file daardoor is de vraag hoe betrouwbaar de gegevens zijn niet geheel 
onterecht. In principe moet een contract binnen 24 uur worden geactiveerd als het bij Operations 
binnen wordt gebracht. Operations komt in beeld vanaf het moment dat het contract getekend is. Bij 
financial institutions is de afhandeling van contracten zelfs iets wat buiten de CSU om gebeurt. Over 
de prestaties van bijvoorbeeld het hele proces activeren is dus moeilijk iets te zeggen. 
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Waar wordt op gestuurd? 
Op dit moment stuur je ender andere op onbeantwoorde mails in de algemene mailbox en ad-hoc 
op signalen vanuit de werkvloer, klanten en BU. Het is neg niet mogelijk om op actuele 
Management lnformatie te sturen. Er worden nu wel inhaal slagen gemaakt op het gebied van A
beheer. Daar wordt wel gekeken naar hoe lang geleden een post in beheer is genomen. Op goede 
trouw wordt er vanuit gegaan dat iedereen zijn of haar mail beantwoord of oplost. Alleen als een 
klant nogmaals aan de bel trekt kun je daar actie op ondernemen. 

Welke processen zijn het belangrijkst bij CM? 
Aanvraag van nieuwe contracten, afwerking / beeindiging van contracten, meerverbruik en doorhuur 
kunnen gezien worden als belangrijkste processen. Er is een lijst met alle processen beschikbaar 
deze zal Toon doorsturen. 

Hoe is de kwaliteit van de huidige werkbeschrijvingen en procedures? 
Het gevoel is dat 85% up-to-date is. Het grote probleem is echter dat niemand een standaard heeft. 
De format is weer anders bij iedere werkbeschrijving . Oat brengt met zich mee dat bepaalde 
beschrijvingen onvoldoende duidelijk zijn, bepaalde delen zijn te gedetailleerd of er ontbreken 
essentiele delen. De uitzonderingen van iedere vendor lopen dwars door de beschrijving heen. Voor 
sommige individuen is het als vanzelfsprekend dat zij een bepaalde procedure volgen . Welke codes 
je wel en welke codes je niet meet gebruiken. Laatst is er een best practice opgesteld. Om dit te 
complementeren zullen alle uitzonderingen voor andere vendoren in kaart worden gebracht moeten 
worden . ldealiter als er dan een nieuwe vendor komt hoef je niet iedere keer een werkbeschrijving 
te maken maar alleen zorgvuldig om te gaan met de afwijkingen op dat ene basis proces. 

Welke zaken zou jij meenemen in mijn afstudeerproject? 
Het is een uitdaging om de medewerking te krijgen. Als mensen er niets mee kunnen dan verdwijnt 
het in de prullenbak en dan zullen alle oude mappen neg op de bureaus blijven liggen. Als er dus 
een tool ontwikkeld wordt dan zal deze erg makkelijk in gebruik moeten zijn. Als deze dan conform 
is aan hoe er gewerkt wordt,is het zaak hem up-to-date te houden. Wijzigingen vanuit historisch 
perspectief is altijd al een probleem geweest. Een proceseigenaar en verantwoordelijke zullen hier 
een actieve rel in moeten spelen. Hoe je dat voor elkaar zal krijgen is volgens Toon een uitdaging. 

Verder is het eens verstandig te kijken naar de BU Fl omdat deze vrij veel afwijkt van andere BU. 
Deze is na rollercoaster wel als BU neergezet maar is eigenlijk neg in structuur de oude divisie NL. 
Vooral ook veel van die processen die daar lopen zijn anders. FL met pandrecht bijvoorbeeld. Ook 
elke Rabobank is een partij . In deze BU zitten zo een 30.000 contracten. 
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6. Bij/age Processen Operations 

Tabel B 4 Benoemde processen Operations. 

Processen Afdeling Doel 
1 A-beheer posten CM Wordt niet meegenomen 
2 Activeren productie CM Bij het verstrekken van de nieuwe lease, dient het contract te warden ingevoerd 

en geactiveerd in ILS. Na deze activering kan het bedrag warden overgemaakt 
naar de leverancier of relatie en start DLL met het factureren van de relatie. 

# registreren productie CSD Het doel is de aankomst momenten van de contracten te registreren . 
3 Adres wijziging CSD Doel van het proces is een verzoek tot wijzigen adres door te voeren in het ILS 

systeem 
4 Afkopen berekenen CM Het doel van het proces is een juiste opgave te verstrekken van de restant 

schuld (afkoopbedrag) aan de vendor/relatie binnen 48 uur. 
5 Al wijzigen CSD Automatische lncasso wijziging doorvoeren in ons ILS systeem op verzoek van 

de klant. 
6 Algemene contract informatie CSD Het doel is de relatie, leveranciers algemene informatie m.b.t. contract informatie 

verstrekken te verstrekken, looptijd , termijn bedragen, adresgegevens e.d . 
7 Amortisatieschema aanmaken CSD Het doel van het proces is de relatie een juist en correct amortisatieschema te 

verstrekken 
8 Archiveren dossiers CM Het doel van het proces is alle correspondentie zowel intern als extern correct en 

vollediq te diqitaliseren. 
9 BKR afmelden SPC Er zijn nog enkele contracten die geregistreerd staan bij bureau krediet 

reqistratie. Deze contracten moeten warden afqemeld warden . 
10 Client vervanging SPC Het doel van het proces ervoor zorg te dragen dat het contract op de juiste client 

komt te staan . Dit is het geval waarneer een derde partij het contract over wil 
nemen. Hiervan is ook sprake bij het wisselen van rechtsvorm bijvoorbeeld 
eenmanszaak naar B.V. 

11 Credit factuur aanmaken CM Doel is te komen tot een creditfactuur van een al eerder aangemaakte debet 
factuur. Mits deze betaald was ook weer terug te storten. 

12 Oaf PAYD contracten SPC Het doel van het proces is de klanten die een PAY AS YOU DRIVE CONTRACT 
hebben maandelijks te factureren 

13 Dagelijkse facturen CM Het doel is het versturen van de facturen naar de relatie. Zander dat daarbij 
facturen verstuurd warden die nog niet verstuurd mogen warden . 

14 Debet factuur aanmaken CM Het doel van het proces is de relatie te factureren voor een bedrag. 
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Processen Afdeling Deel 
15 Disputen behandeling CSD Het doel van het proces is te bewerkstelligen dat een dispuut opgelost wordt en 

daarmee de betalingen van de relatie niet worden stopqezet. 
16 Doorhuur CM Op verzoek van vendor loopt het contract door na de reguliere looptijd 
17 HBO posten CM Wordt nog niet meegenomen 
18 lndexering vendoren SPC Het doel is op last van de vendor de service component aan te passen aan de 

jaarlijkse inflatie. 
19 lnkomende post CSD Dael is alle inkomende post te behandelen en door te verwijzen naar de juiste 

afdelinq. 
20 lnlezen service SPC Het doel is op verzoek van de Vendor de service uit te betalen naar de vendor. 
21 lnname object CM Het doel van het proces is te komen tot inname van het geleased object. 
22 Kopie contract aanmaken CSD Het verstrekken van een kopie van een factuur of contract richting de relatie. 
23 Kopie factuur aanmaken CSD Het verstrekken van een kopie van een factuur of contract richting de relatie. 
24 Meerverbruik 

# Meerverbruik Credit aanmaken CM Het doel van het proces, is de service facturatie te verzorgen. De vendor bepaalt 
welk deel van het eerder aangemaakte meerverbruik weer wordt gerestitueerd. 
DLL verzorgd dit. 

# Meerverbruik Debet factuur aanmaken CM Het doel van het proces, is de service facturatie te verzorgen. De vendor bepaalt 
het meerverbruik (meer dan afgesproken gebruik dan in het contract) waarover 
nog service betaald dient te worden. DLL factureert dit. 

25 Ml Paccar SPC Het doel van het proces is paccar informatie te verschaffen over een relatie. Dit 
kan alleen gebeuren met qoedkeurinq van de klant. 

26 Object wijzigen Het doel van het proces ervoor zorg te dragen er altijd onderpand is. Er wordt in 
deze constructie niets bii aefinancierd. 

27 Opdracht tot betalen/toewijzen CM Het doel is een credit factuur uit te betalen of toe te wijzen op een openstaande 
factuur van de klant 

28 Overboeking aanmaken CM Het doel van het proces is het tijdig en correct aanleveren van een overboeking 
voor de uitbetaling van facturen naar relaties of leveranciers 

# lerland contracten CM Uitzondering op overboeking 
# Stichting Rijnstate contracten CM Uitzondering op overboeking 

29 Syndication contracten SPC Het doel is om bestaande grote contracten over te dragen aan een syndicator 
zodat er toch ruimte behouden blijft voor nieuwe aanvragen. Intern door DLL zijn 
bij grate relaties limieten ingesteld. Als er toch een nieuwe aanvraag van een 
lease komt van zo'n grate relatie moet er eerst een lopende investering warden 
overqedraqen. 
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Processen Afdeling Doel 
30 T en F files Danka Ricoh CM Het doel van het proces is de vendor een overzicht te geven van de lease 

portefeuille en een overzicht van contracten en bedragen welke die maand zijn 
qe"incasseerd. 

31 Tussenrekening CM Wordt niet meegenomen 

32 Tussentijds beeindigen CM Nadat er vanuit de klant/vendor een afkoopvoorstel voor akkoord is 
teruggestuurd moet het contract definitief in het systeem warden beeindigd 
conform dit voorstel. 

# verwerken 311 dagafschriften Uitzondering op beeindigen contract. 
33 Uitbetalen Depot/voorfinanciering. CM Het doel van het proces is iedere aangeleverde factuur (voorfinanciering of 

facturen depot) tijdiq en correct uit te betalen. 
34 Uitbetalen service SPC Het doel is op verzoek van de Vendor de service uit te betalen naar de vendor. 
35 Uitlooplijsten CM Het doel van het proces is de vendor op de hoogte te brengen van de contracten 

die qaan uitlopen. 
36 Verzekeringen SPC Het doel van het proces is om bij uitkering van verzekeringsbedragen er voor 

zorq te draqen dat het object ook daadwerkeliik is qerepareerd. 
37 Vrijgeven zekerheden SPC Het doel is het verzoek tot vrijgave van de zekerheid in behandeling te nemen. 

Afhankeliik van de financiele situatie van de relatie kan dit worden inqewilliqd. 
38 Wijzigen leasevorm SPC 

# Wijzigen lease vorm FLOL SPC Het doel van het bestaande contract om te zetten van vorm. Dit geval van 
eiqendom van de klant (F.L.) naar de eiqendom van het object van DLL (O.L.) 

# Wijzigen lease vorm OLFL SPC Het doel van het bestaande contract om te zetten van vorm. Dit geval van 
eiqendom van het object van DLL (O.L.) naar de relatie (F.L.) 
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7. Bij/age Procesbeschrijving & Werkinstructie 

Figuur B 6 Procesbeschrijving format 

De Lage Landen 
Hoofdstuk x. I Pagina 94 van 

276 
x.x. I Versie 1.0 I GeldiQheidsdatum dd-mm-iii i 

Hier kunnen verwijzingen worden gemaakt naar andere procedures of uitzonderingen 
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Risico's Succes bepalende factor 
Binnen het proces 
1. 

I ~-lgemene risico 's 

Risico Activiteit Beheersmaatregel 
1. 

Pl 1 
Norm 
Meetgegeven 
Funct. die meet 
Frequentie 
Managementinformatie 
Bijzonderheden 
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Flowschema 

Toelichting activiteiten 

Titel 

Nr Actie Door Opmerkingen Formats 

1. 

Sjablonen 
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Figuur B 7 Werkinstructie format 

De Lage Landen 
Werkinstructie I Pagina 1 van 2 
"Titel" I Versie 1.0 I Geldig tot: 06-06-2006 
"afdeling" I Verantwoordelijke I Naam 

Doel 
Deze werkinstructie beschrijft de werkwijze voor het berekenen en versturen van een 
afkoopvoorstel. 

Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing voorop de afdeling Operations, vanuit de klant of 
vendor komt het verzoek een afkoop berekening te verstrekken. Dit gebeurt tijdens de 
beeindigingfase van een contract. 

Stap pen plan 
1. Naam stap 

Omschrijf de stap in een zin. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Werkwijze 
1. Naam van de stap 

Beschrijving 

Let op! 
Schrijf hier waarop gelet moet worden 

Controleer! 
• Contractnummer 
• Enz. 

2. Naam van de stap 
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Uitzonderingen 
Benoem de uitzonderingen en beschrijf ze elders. 

Te gebruiken hulpmiddelen en formulieren 
Geef gebruikte hulpmiddelen aan. 
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Tabel B 5 Format procedure description. 

References are made to other procedures or exceptions 

Function that owns the process (changes/updates) 

Key success factors 
Within the rocess 

I General risks 

I Risk I Activity I Control measure 

Pl 1 
Norm 
Measurement 
Function that measures 
Frequency 
ManaQement information 
Particulars 
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Flow scheme 

• 
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Explanation activities 

Title 

N Action By Remarks Formats 

Templates 

• 
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Tabel B 6 Manual format 

De Lage Landen 
Manual I Page 1 of 2 
"Title" I Version 1.0 I Valid until : 06-06-2006 
"Department" I Responsible I Name 

Goal 
Short descri tion of the 

Application area 
A short description of the application area. These manuals are also for non-users such 
as auditors. 

Main steps 
1. Name activity 

Short explanation in one sentence 
2. 
3. 
4. 
5. 

Activities 
1. Name activity 

Explanation 

IMPORATANT! 
Describe what is important 

CHECK! 
• Contract number 
• Amount 
• Etc 

2. etc. 
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I Exceptions 

I Used Tools and forms 
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Tabel B 7 Proces performance indicators 

Proces KPI Norm Measurement Responsible Manager 
1 

Tabel B 8 Risks and control measures 

Process Risks Impact Control 1 Control 2 Remaim 

Cl) 1/) 
-ing risk 

0 "t:I 
C: Cl) ... 

1/) nJ nJ 
> 0 

~ "t:I 
"t:I C: ... 

nJ nJ nJ > Cl) 

~ C: "t:I ~ 
nJ nJ Cl) 

0 C: 0 ~ :;. :;. nJ 
nJ - nJ iii E nJ E :, :, 
0 C: 0 C: ... ... 
:, nJ :, nJ 
<( ~ <( ~ 

35 X 

35 
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8. Bijlage performance indicators 
Tabel B 9 Performance indicators en normen van het proces. 

Proces KPl(benoemd) Norm Meetgegeven Functie die meet 
1 activeren nieuwe Doorlooptijd van 48 uur geen benoemd geen benoemd 

contracten contract/acceptatie 
certificaat binnen tot 
uitbetalen. 
Fouten van invoer Minder dan 1 % #aantal Operations manager 
Contracten gedesinvesteerde 

contracten code 
foutief / #nieuw 
opgevoerde 
contracten *100 

2 adres wijziging geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
3 Afkopen berekenen Doorlooptijd van Binnen 48 uur geen benoemd geen benoemd 

verzoek afkoopvoorstel 
verstuurd te hebben. 

4 Al wijzigen Doorlooptijd van · Binnen 48 uur te geen benoemd geen benoemd 
verzoek hebben gewijzigd . 

5 Algemene geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
contractinformatie 
verstrekken 

6 Amortisatieschema Doorlooptijd van geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
aanmaken verzoek 

7 Archiveren dossiers geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
8 Beeindigen contract geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
9 Client vervanging geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
10 Credit factuur aanmaken geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
11 Oaf PAYD contracten geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
12 Dagelijkse facturen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
13 Debet factuur aanmaken geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
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Proces KPl(benoemd) Norm Meetgegeven Functie die meet 
14 Disputen afhandelen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
15 Doorhuur geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
16 lndexering vendoren geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
17 lnkomende post sorteren geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
18 inlezen service geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
19 inname object geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
20 Kopie contract verstrekken Doorlooptijd van Binnen 48 uur geen benoemd geen benoemd 

verzoek afkoopvoorstel 
verstuurd te hebben. 

21 Kopie factuur aanmaken Doorlooptijd van Binnen 48 uur geen benoemd geen benoemd 
verzoek afkoopvoorstel 

verstuurd te hebben. 
22 Meerverbruik aanmaken geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
23 Ml Paccar geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
24 Object vervanging geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
25 Overboeking aanmaken geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
26 Opdracht tot betalen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
27 Syndication contracten geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
28 T en F files Danka Ricoh geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
29 Tussentiids beeindigen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
30 Uitbetalen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 

Depot/voorfinanciering. 
Facturen 

31 Uitbetalen service geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
32 U itloopliisten geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
33 Verzekeringen geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
34 Vrijgeven zekerheden geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
35 wijzigen lease vorm geen benoemd geen benoemd geen benoemd geen benoemd 
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9. Bijlage Beheersmaatregelen 
Tabel B 10 Processen,risico's en beheersmaatregelen. 

Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Q) 
Q) .c: 
1/) 0 C) 1/) .::. C) .::. .::. 
111 .::. 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C ... C: ::I "C ... 
111 C: ::I 111 
Q) 111 111 .c: 
C) .c: - -111 111 - - ... ... 
E E Q) Q) ... ... 
0 0 .c: .c: g g ~ ~ 

1 Activeren productie Contract 
1 Activeren productie Het Contract is niet niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 

rechtsgeldig teamleider van contract benoemd 
ondertekend 

1 Activeren productie Op het contract staat niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuiste ingangsdatum teamleider van contract benoemd 
vermeld 

1 Activeren productie Contract activeren niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
zonder de bijbehorende teamleider van contract benoemd 
credit QoedkeurinQ 

1 Activeren productie Onjuiste rechtsvorm niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie NAW gegevens op het niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
contract zijn onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie lnschrijfnummer KvK op niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
het contact onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Rekening nummer niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
relatie op het contract teamleider van contract benoemd 
onjuist 

1 Activeren productie Looptijd op het contract niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"O 

Rest .. risico Q) .c: Q) C) ti) ti) 
C) .. C) .. .. 

Ill .. Ill Ill 
E Ill E E 
0 E 0 "O ... C: ::I "O ... 
Ill C: :::s Ill 
Q) Ill Ill .c: 
C) .c: - -Ill Ill - - .. .. 
Ill Ill Q) Q) .. .. ... ... 
0 0 .c: .c: 
0 ~ ~ ~ > 

1 Activeren productie Termijn op het contract niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie periodiciteit op het niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
contract is onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Facturen 
1 Activeren productie Voor de afgesproken niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 

hoofdsom zijn geen teamleider van contract benoemd 
facturen. 

1 Activeren productie Het contract heeft geen niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
originele facturen (O.L.) teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Kopie facturen bij niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
(F.L.)?? teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Er is een te groat niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
percentage lucht teamleider van contract benoemd 
aanwezig op de 
facturen 

1 Activeren productie ILS 
1 Activeren productie De hoofdsom in ILS in niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 

onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie De looptijd in ILS is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Restwaarde in ILS is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 
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'> J 
I ' ., 

Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico G) .c: G) CJ II) Cl 
:.:; II) :.:; Cl :.:; 111 :.:; 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C - C ::I "C -111 C ::I 111 
G) 111 111 .c: 
Cl .c: - -111 111 - - ... ... 
111 111 G) G) ... ... - -0 0 .c: .c: 
g g CJ CJ 

<( <( 

1 Activeren productie lngangsdatum in ILS is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Hardware in ILS is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie De periodiciteit in niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist in ILS teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie De restwaarde en niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
koopwaarde komen niet teamleider van contract benoemd 
overeen 

1 Activeren productie Service component is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Service bedrag is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Het account in ILS is niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie Bankrekening relatie in niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
ILS is onjuist teamleider van contract benoemd 

1 Activeren productie De status van factuur niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
aanmaken staat teamleider van contract benoemd 
verkeerd 

1 Activeren productie Relatie gegevens in ILS niet benoemd 4 ogen principe Steekproef door X X niet 
komt niet overeen met teamleider van contract benoemd 
KvK 
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Proces 

1 Activeren productie 

1 Activeren productie 

1 Activeren productie 
1 Activeren productie 

1 Activeren productie 

1 Activeren productie 

2 Adres wijziging 

; 

Risico's 

Facturatie adres in ILS 
komt niet overeen met 
contract 
De uit te betalen 
facturen worden niet in 
ILS geboekt. 
Algemene risico's 
Actieve contracten 
worden niet in filenet 
gearchiveerd. 
Niet alle aangeleverde 
contracten worden 
geactiveerd. 
Nieuwe contracten 
worden geactiveerd 
zonder controles. 

Naast een 
adreswijziging vindt er 
tevens ook een 
naamswijziging plaats. 

Impact 

niet benoemd 

niet benoemd 

niet benoemd 

niet benoemd 

niet benoemd 

niet benoemd 

" I 
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Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
'C 

Rest ... risico (1) .c: (1) 0 1/) C) .. 1/) .. C) .. 
C'CI .. C'CI 

C'CI 

E C'CI E E 
0 E 0 'C - C: ::J 'C -C'CI C: ::J C'CI 

(1) C'CI 
C'CI .c: 

C) .c: - -C'CI C'CI - - ... ... 
C'CI C'CI (1) (1) ... ... - -0 0 .c: .c: 
g g 0 0 

<( <( 

4 ogen principe Steekproef door X X niet 
teamleider van contract benoemd 

4 ogen principe Steekproef door X X niet 
teamleider van contract benoemd 

Maandelijks wordt er niet benoemd X niet 
een lijst vergeleken benoemd 
vanuit filenet in ILS 
Geen niet 
beheersmaatregel benoemd 
aanwezig 
Steekproef door Maandelijks het X niet 
teamleider van percentage foutieve benoemd 
contract contracten meten zie Pl 

2 

Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
doorvoeren adres benoemd 
wijziging controleren 
of het ook een 
Naamswijziging 
betreft 

I ' 



( ' 

Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 Rest 
't:I ... risico Cl) .c: Cl) 

(,) Ill Ill 
C) 

:;; C) :;; :;; 
ca :;; ca ca 
E ca E E 
0 E 0 't:I ... C :I 't:I ... 
ca C :I ca 
Cl) ca ca .c: 
C) .c: - -- - ~ ~ 
ca ca Cl) Cl) ... ... ... ... 
0 0 .c: .c: g g ~ ~ 

2 Adres wijziging Niet alle niet benoemd Geen niet benoemd niet 
adreswijzigingen beheersmaatregel benoemd 
warden doorqevoerd 

3 Afkopen berekenen Per de verkeerde niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
datum wordt het bedrag benoemd 
berekend 

3 Afkopen berekenen Er wordt een onjuist niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
rente percentage benoemd 
gebruikt voor de 
berekening. 

3 Afkopen berekenen Afkoopwaarde wordt niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
niet per vervaldatum benoemd 
berekend 

3 Afkopen berekenen Afkoopwaarde wordt niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
per verkeerde datum benoemd 
berekend (iaartal biiv.) 

3 Afkopen berekenen Afkoop berekening niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
heeft niet de juiste benoemd 
accordering 

3 Afkopen berekenen Het juiste afkoopbedrag niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
wordt op niet juiste benoemd 
manier 
gecommun iceerd. 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl) .c Cl) (.) II) 
II) Cl 

+' Cl +' +' 
C'CI +' C'CI C'CI 

E C'CI E E 
0 E 0 "C ... C: :::, "C ... 
C'CI C: :::, C'CI 
Cl) C'CI C'CI .c 
Cl .c - .... 

C'CI C'CI - - ... ... 
C'CI C'CI Cl) Cl) ... ... ... ... 
0 0 .c .c g g (.) (.) 

<{ <{ 

3 Afkopen berekenen Afloswaarde wordt niet benoemd 4 ogen principe niet benoemd X niet 
doorgegeven aan benoemd 
klanten met 
achterstand 

3 Afkopen berekenen Niet alle afkoop niet benoemd Geen niet benoemd niet 
verzoeken warden beheersmaatregel benoemd 
behandeld 

4 Al wijzigen Het verzoek wordt niet niet benoemd Bij stap twee wordt niet benoemd X niet 
uitgevoerd wegens gezocht in I LS of de benoemd 
incomplete gegevens relatie bij ans bekend 

is over meerdere 
vendoren . 

4 Al wijzigen Er wordt een niet benoemd Klanten warden aan niet benoemd X niet 
automatische incasso de telefoon verzocht benoemd 
opgevoerd zonder dit schriftelijk aan te 
schriftelijke leveren. 
toestemming 

4 Al wijzigen Er wordt een rekening niet benoemd Voorafgaand wordt niet benoemd X niet 
nummer gewijzigd van bij 6 gecontroleerd of benoemd 
een relatie met relatie in beheer staat 
achterstand 

4 Al wijzigen Administratiekosten niet benoemd Voorafgaand wordt niet benoemd X niet 
warden vergeten op te bij 8 gecontroleerd of benoemd 
voeren kosten wijzigen 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl) .c: Cl) CJ fl) Cl 
:;:; fl) :;:; Cl :;:; 111 :;:; 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C .... C: :::, "C .... 
111 C: 

:::, 111 
Cl) 111 111 .c: 
Cl .c: - -111 111 - - ... ... 
111 111 Cl) Cl) ... ... .... .... 
0 0 .c: .c: 
g g CJ ~ ct: 

4 Al wijzigen Er is geen schriftelijk niet benoemd Voorafgaand wordt niet benoemd X niet 
akkoord voor de extra bij 9 gecontroleerd of benoemd 
administratiekosten van klant akkoord is met 
de klant kosten 

4 Al wijzigen Openstaande facturen niet benoemd Na het doorvoeren niet benoemd X niet 
warden alsnog op het van de wijziging benoemd 
oude rekening nummer wordt bij 14 
ge"incasseerd gecontroleerd of er 

nag facturen 
openstaan. 

4 Al wijzigen Niet alle Ai wijzigingen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
warden doorgevoerd beheersmaatregel benoemd 
die binnen komen. 

4 Al wijzigen een verkeerd rekening niet benoemd Geen niet benoemd niet 
nummer wordt beheersmaatregel benoemd 
opgevoerd 

5 Amortisatieschema Er wordt een niet benoemd Voorafgaand aan het niet benoemd X niet 
aanmaken amortisatieschema uitdraaien van benoemd 

verstrekt voor een O.L. schema controleert 
medewerker of het 
een O. L. betreft. 

5 Amortisatieschema Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanmaken voor amortisatieschema beheersmaatregel. benoemd 

warden behandeld 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl) .c: Cl) 
0 rn rn C) 

:;; C) :;; :;; 

"' :;; "' "' E "' E E 
0 E 0 "C ... C: :::, "C ... 
"' C: :::, "' Cl) "' "' .c: 
C) .c: - -"' "' - - ... ... 
"' "' Cl) Cl) ... ... - ... 
0 0 .c: .c: 
g 0 ~ ~ ::> 

6 algemene niet benoemd niet benoemd niet benoemd niet benoemd niet 
contractinformatie benoemd 
verstrekken 

7 Archiveren dossiers Dossier wordt op niet benoemd Geen niet benoemd niet 
verkeerde beheersmaatregel. benoemd 
contractnummer 
ingescand 

7 Archiveren dossiers Verlies van niet benoemd Op de scankamer niet benoemd X niet 
rechtgeldige worden alle benoemd 
documenten. documenten 

gesplitst, tevens 
wordt er gekeken 
naar rechtsgeldige 
documenten. 

7 Archiveren dossiers Worden alle niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aangeleverde dossiers beheersmaatregel. benoemd 
digitaal beschikbaar. 

8 Beeindigen contract Koopwaarde niet niet benoemd Medewerker niet benoemd X niet 
gevuld controleer of benoemd 

koopwaarde gevuld is 
8 Beeindigen contract Contract ending niet niet benoemd Na het binnenkomen niet benoemd X niet 

opgemerkt verzoek controleren benoemd 
of contract ending 
aan staat 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 Rest 
"C ... risico Q) 
Q) .c: 
Ill 0 Cl 

:;::; Ill :;::; Cl :;::; 
"' :;::; "' "' E "' E E 
0 E 0 "C - C: ::::, "C -"' C: 

::::, "' Q) "' "' .c: 
Cl .c: - -"' "' - - ... ... 
"' "' Q) Q) ... ... - -0 0 .c: .c: g g 0 0 

<t. <t. 
8 Beeindigen contract Het verzoek niet niet benoemd Geen niet benoemd niet 

behandelen beheersmaatreQel benoemd 
9 client vervanging Er vindt client niet benoemd Bij binnenkomst niet benoemd X niet 

vervanging plaats van wordt bepaald bij benoemd 
iemand met stap twee of relatie in 
achterstand beheer staat 

9 client vervanging Er wordt een client niet benoemd Het verzoek wordt na niet benoemd X niet 
vervanging binnenkomst benoemd 
doorgevoerd zonder de nagekeken op 
juiste gegevens volledigheid. 
(recente gegevens en 
KVK) 

9 client vervanging Nieuwe partij is niet niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
kredietwaardig akkoord wordt de benoemd 

nieuwe relatie 
beoordeeld door 
Sales 

9 client vervanging Er wordt een oncorrect niet benoemd Voorafgaand wordt er niet benoemd X niet 
acte gecommuniceerd d.m.v. vier ogen benoemd 

principe gekeken 
naar de akte bij stap 
12 

114 



(' 
r 

9 

9 

9 

9 

9 

Proces 

client vervanging 

client vervanging 

client vervanging 

client vervanging 

client vervanging 

Risico's Impact 

De akte wordt niet niet benoemd 
rechtsgeldig 
ondertekend 

De nieuwe investering niet benoemd 
komt niet overeen met 
de oude 

Openstaande facturen niet benoemd 
worden nog bij oude 
relatie ge"fncasseerd 

Mede debiteuren blijven niet benoemd 
staan 

Nieuwe mede niet benoemd 
debiteuren worden niet 
opgevoerd 
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Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Q) 
Q) .=. 
1/) 0 Cl 
.:; 1/) .:; Cl .:; ns .:; ns ns 
E ns E E 
0 E 0 "C - C: ::::, "C -ns C: ::::, ns 
Q) ns ns .=. 
Cl .=. - -ns ns - - ... ... 
ns ns Q) Q) ... ... - -0 0 .=. .=. 
0 0 ~ ~ :::,. :::,. 

Na tekenen wordt bij niet benoemd X niet 
stap 15 gecontroleerd benoemd 
of de handtekening 
rechtsqeldiq is. 
Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
definitief maken benoemd 
wordt bij 21 of twee 
investeringen 
overeen komen 
Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
definitief maken benoemd 
wordt bij 22 
nagekeken of er nog 
facturen open staan 
Na stap 24 wordt niet benoemd X niet 
gecontroleerd of er benoemd 
nog mede debiteuren 
zijn bij stap 25 
Na stap 24 wordt niet benoemd X niet 
gecontroleerd of er benoemd 
nog mede debiteuren 
ziin bii stap 25 



Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Q) 
Q) .c: 
en 0 Cl 
:;:; en :;:; Cl :;:; 
IV :;:; IV IV 
E IV E E 
0 E 0 "C ... C ::I "C ... 
IV C ::I IV 
Q) IV IV .c: 
Cl .c: - -IV IV - - ... ... 
IV IV Q) Q) ... ... ... ... 
0 0 .c: .c: g g 0 0 

<t. <t. 

9 client vervanging Niet alle niet benoemd Geen niet benoemd niet 
binnengekomen beheersmaatregel benoemd 
clientvervangingen 
warden doorgevoerd 

9 client vervanging Oat object en betaling niet benoemd Geen niet benoemd niet 
over gaat naar andere beheersmaatregel benoemd 
partij zonder client 
vervanQinQ 

10 Credit factuur Niet bevoegd persoon niet benoemd Na binnenkomst niet benoemd X niet 
aanmaken geeft opdracht tot bekijkt medewerker benoemd 

crediteren of opdracht terecht is. 
10 Credit factuur Onterechte factuur niet benoemd Controle of juist niet benoemd X niet 

aanmaken wordt gecrediteerd contractnummer is benoemd 
vermeld door 
medewerker CM 

10 Credit factuur Er word voor een niet benoemd De factuur wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken onjuist bedrag een volgende dag bij het benoemd 

cred it aanQemaakt dossier QevoeQd. 
10 Credit factuur Het bedrag wordt niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 

aanmaken teruggestort terwijl stap 14 wordt benoemd 
relatie achterstand gecontroleerd of 
heeft. relatie achterstand 

heeft. 
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10 Credit factuur Credit factuur wordt niet benoemd Na het aanmaken niet benoemd X niet 
aanmaken aangemaakt op de wordt er bij stap 8 benoemd 

verkeerde relatie gekeken of 
creditfactuur correct 
is aangemaakt. 

10 Credit factuur Niet alle opdrachten tot niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanmaken creditfacturen worden beheersmaatregel benoemd 

behandeld 
10 Credit factuur Credit facturen niet benoemd Na het aanmaken niet benoemd X niet 

aanmaken aangemaakt zonder wordt er bij stap 8 benoemd 
opdracht gekeken of 

creditfactuur correct 
is aanqemaakt. 

11 Oaf PAYO niet alle contracten niet benoemd Er wordt niet benoemd X niet 
contracten worden gefactureerd geregistreerd bij stap benoemd 

4 welke contracten 
terug komen 

11 Oaf PAYO Relaties geven onjuiste niet benoemd Steekproef bij dealer niet benoemd X niet 
contracten km standen door voor juiste kilometer benoemd 

stand. 
12 Oagelijkse facturen Onterecht facturen niet benoemd Voorafgaand aan het niet benoemd X niet 

versturen naar relaties versturen bij stap 3 benoemd 
in beheer controleren of 

facturen in beheer 
staan 
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12 Dagelijkse facturen facturen versturen niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
zonder begeleidend versturen op zoek benoemd 
schrijven gaan naar facturen 

uit het bakje morgen 
facturen 

12 Dagelijkse facturen Onterecht niet benoemd Uitfilteren niet benoemd X niet 
verkoopfacturen verkoopfacturen en benoemd 
versturen voor contract bij stap 9 controleren 
die door huren of er sprake is van 

doorhuur 
12 Dagelijkse facturen Rente nota's vendoren niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 

versturen . versturen bij stap 11 benoemd 
rente nota's 
wegboeken. 

12 Dagelijkse facturen Niet alle facturen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
versturen beheersmaatreqel benoemd 

13 Debet factuur onjuist bedrag niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken factuur gematch op benoemd 

iuistheid 
13 Debet factuur onjuiste periode niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 

aanmaken factuur gematch op benoemd 
iuistheid 

13 Debet factuur onjuist rekening niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken nummer factuur gematch op benoemd 

juistheid 
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13 Debet factuur onjuist relatie nummer niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken factuur gematch op benoemd 

juistheid 
13 Debet factuur onjuist contractnummer niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 

aanmaken factuur gematch op benoemd 
iuistheid 

13 Debet factuur onjuist objectnummer niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken factuur gematch op benoemd 

juistheid 
13 Debet factuur onjuiste niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 

aanmaken betalingsmethoden factuur gematch op benoemd 
juistheid 

13 Debet factuur onjuiste BTW niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken component factuur gematch op benoemd 

juistheid 
13 Debet factuur onjuiste factuur niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 

aanmaken component factuur gematch op benoemd 
juistheid 

13 Debet factuur onjuiste supplier niet benoemd Achteraf! Wordt de niet benoemd X niet 
aanmaken factuur gematch op benoemd 

iuistheid 
13 Debet factuur worden alle facturen die niet benoemd Geen niet benoemd niet 

aanmaken aangemaakt moeten beheersmaatregel benoemd 
worden wel 
aangemaakt 
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13 Debet factuur Worden onterecht niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanmaken facturen aangemaakt. beheersmaatregel benoemd 

14 Disputen Niet kunnen aantonen niet benoemd Controle bij stap 15 niet benoemd X niet 
behandeling dat probleem is of dit schriftelijk is benoemd 

opgelost gemeld bij ons door 
vendor 

14 Disputen Oat disputen niet niet benoemd Na 8 weken niet benoemd X niet 
behandeling warden opgelost doorsturen naar benoemd 

account manager. Zij 
zullen aandringen op 
een oplossing, geen 
echte 
beheersmaatregel 

15 Doorhuur Nieuwe investering niet benoemd Geen niet benoemd niet 
heeft ander beheersmaatregel. benoemd 
maandbedrag. 

15 Doorhuur Service component is niet benoemd Geen niet benoemd niet 
foutief beheersmaatregel. benoemd 

15 Doorhuur Supplier is foutief niet benoemd Geen niet benoemd niet 
opgevoerd beheersmaatregel. benoemd 

15 Doorhuur foutieve doorhuur niet benoemd Geen niet benoemd niet 
datum beheersmaatregel. benoemd 

15 Doorhuur foutieve doorhuur niet benoemd Geen niet benoemd niet 
termijn beheersmaatregel. benoemd 
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15 Doorhuur Foutief doorhuur niet benoemd Geen niet benoemd niet 
percentage nieuwe beheersmaatregel. benoemd 
investering 

15 Doorhuur Contracten niet worden niet benoemd Geen niet benoemd niet 
doorgehuurd beheersmaatregel. benoemd 

16 lndexering vendoren Contracten worden niet benoemd Achteraf steekproef niet benoemd X niet 
door ILS foutief nemen om te kijken benoemd 
ge"indexeerd of ILS correct heeft 

ge"indexeerd 
16 lndexering vendoren Uitzonderingen worden niet benoemd Voorafgaand niet benoemd X niet 

toch ge"indexeerd handmatig alle benoemd 
uitzonderingen 
langslopen 

16 I ndexering vendoren Geen indexering is niet benoemd Geen niet benoemd niet 
doorgevoerd beheersmaatregel benoemd 

16 I ndexering vendoren indexering niet op tijd niet benoemd Geen niet benoemd niet 
gebeurd beheersmaatregel benoemd 

17 lnkomende post Post niet compleet niet benoemd Na binnenkomst niet benoemd X niet 
ontvangen controleren of post benoemd 

compleet is 
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17 lnkomende post Niet alle post niet benoemd Geen niet benoemd niet 

doorsturen voor beheersmaatregel benoemd 
behandeling 

18 lnlezen service Bedragen onju ist zijn niet benoemd Automatisch door I LS niet benoemd X niet 
laten vergelijken bij benoemd 
stap 4 en alleen 
uitbetalen als er een 
match is met de 
bedragen. 

18 lnlezen service Een leverancier geen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanspraak maakt op beheersmaatregel benoemd 
service bedragen die 
wel uitbetaald moeten 
warden 

18 lnlezen service Service niet wordt niet benoemd Geen niet benoemd niet 
behandeld beheersmaatregel benoemd 

19 lnname object Geen handtekening van niet benoemd Bij stap 4 wordt brief niet benoemd X niet 
de klant naar relatie verstuurd benoemd 

zonder handtekening 
gaat inname object 
niet door. 
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19 lnname object Object wordt onterecht niet benoemd Na binnenkomen niet benoemd X niet 

ingenomen verzoek wordt benoemd 
gecontroleerd of klant 
voorwaarden heeft 
voor inname DLL 

20 Kopie contract Kopie gaat naar niet benoemd Medewerker CM niet benoemd X niet 
aanmaken verkeerde relatie controleert zelf brief benoemd 

20 Kopie contract Geen akkoord voor niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
aanmaken kosten relatie verstrekken kopie bij benoemd 

controleren klant 
akkoord 

20 Kopie contract Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanmaken warden afqehandeld beheersmaatreqel benoemd 

21 Kopie factuur Kopie gaat naar niet benoemd Medewerker CM niet benoemd X niet 
aanmaken verkeerde relatie controleert zelf brief benoemd 

21 Kopie factuur Geen akkoord voor niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
aanmaken kosten relatie verstrekken kopie bij benoemd 

controleren klant 
akkoord 

21 Kopie factuur Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 
aanmaken warden afqehandeld beheersmaatreqel benoemd 

22 Meerverbruik Geen specificatie niet benoemd Voorafgaand niet benoemd X niet 
ontvangen controleren bij stap 2 benoemd 

of specificatie 
aanwezig is 
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22 Meerverbruik Niet alle Meerverbruik niet benoemd Geen niet benoemd niet 
facturen behandelen beheersmaatreqel benoemd 

22 Meerverbruik Voor dezelfde periode niet benoemd Geen niet benoemd niet 
zelfde machine factuur beheersmaatregel benoemd 
aanmaken 

23 Ml paccar Verstrekken van niet benoemd Voorafgaand bij stap niet benoemd X niet 
gegevens aan Paccar 2 controleren of klant benoemd 
zonder toestemming getekend heeft. 
klant (wet privacy) 

23 Ml paccar Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 
behandelen beheersmaatregel benoemd 

24 Object wijzigen Er vindt object niet benoemd Bij binnenkomst niet benoemd X niet 
vervanging plaats van wordt bepaald bij benoemd 
iemand met stap twee of relatie in 
achterstand beheer staat 

24 Object wijzigen Er wordt een object niet benoemd Het verzoek wordt na niet benoemd X niet 
vervanging binnenkomst benoemd 
doorgevoerd zonder de nagekeken op 
juiste gegevens volledigheid . 
(aankoopbewiis) 

24 Object wijzigen Nieuwe object is niet niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
waardevol genoeg akkoord wordt het benoemd 

nieuwe object 
beoordeeld door 
medewerker 
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24 Object wijzigen Er wordt een oncorrect niet benoemd Voorafgaand wordt er niet benoemd X niet 
acte gecommuniceerd d.m.v. vier ogen benoemd 

principe gekeken 
naar de akte bij stap 
13 

24 Object wijzigen De akte wordt niet niet benoemd Na tekenen wordt bij niet benoemd X niet 
rechtsgeldig stap 16 gecontroleerd benoemd 
ondertekend of de handtekening 

rechtsgeldig is. 
24 Object wijzigen Niet alle niet benoemd Geen niet benoemd niet 

binnengekomen beheersmaatregel benoemd 
objectvervangingen 
worden doorqevoerd 

24 Object wijzigen Dat object wordt niet benoemd Geen niet benoemd niet 
vervangen zonder beheersmaatregel benoemd 
object vervanging 

25 opdracht tot betalen HBO nummer niet niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
vermeld daadwerkelijk benoemd 

uitbetalen controleert 
administratie door 
middel van vier ogen 
principe 
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25 opdracht tot betalen Bankrekening nummer niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
onjuist daadwerkelijk benoemd 

uitbetalen controleert 
administratie door 
middel van vier ogen 
principe 

25 opdracht tot betalen Contract nummer niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
onjuist daadwerkelijk benoemd 

uitbetalen controleert 
administratie door 
middel van vier ogen 
principe 

25 opdracht tot betalen Niet alle opdrachten tot niet benoemd Maandelijks worden niet benoemd X niet 
betaling/toewijzen HBO lijsten benoemd 
worden aanQemaakt bijQehouden 

25 opdracht tot betalen Niet alle opdracht tot niet benoemd Maandelijks worden niet benoemd X niet 
betaling worden HBO lijsten benoemd 
verwerkt bijgehouden 

26 Overboeking Onjuist bedrag niet benoemd Na het maken van de niet benoemd X niet 
overboeking controle benoemd 
door vier ogen 
principe 
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26 Overboeking Onjuiste rekening niet benoemd Na het maken van de niet benoemd X niet 
nummer DLL overboeking controle benoemd 

door vier ogen 
principe 

26 Overboeking Onjuist rekening niet benoemd Na het maken van de niet benoemd X niet 
nummer vendor/relatie overboeking controle benoemd 

door vier ogen 
principe 

26 Overboeking Onjuist ondertekening niet benoemd Controle of volgens niet benoemd X niet 
AAP regeling benoemd 
getekend wordt na 
het maken van de 
overboekinq 

26 Overboeking Onjuiste niet benoemd Na het maken van de niet benoemd X niet 
contractnummers overboeking controle benoemd 
vermeld door vier ogen 

principe 
26 Overboeking Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 

warden behandeld beheersmaatreqel benoemd 
26 Overboeking Overboekingen warden niet benoemd Geen niet benoemd niet 

naar verkeerde vendor beheersmaatregel benoemd 
verstuurd 

27 Syndication Niet juist ondertekend niet benoemd Controle bij stap 3 of niet benoemd X niet 
contracten juiste persoon heeft benoemd 

ondertekend 
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27 Syndication Termijn bedrag van de niet benoemd Geen niet benoemd niet 

contracten nieuwe investering niet beheersmaatregel benoemd 
correct 

27 Syndication Verkeerde service niet benoemd Geen niet benoemd niet 
contracten component beheersmaatregel benoemd 

27 Syndication Oude contract niet benoemd geen niet benoemd niet 
contracten beeindigd met onjuist beheersmaatregel benoemd 

bedrag 
27 Syndication Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 

contracten behandelen beheersmaatregel benoemd 
28 T en F files danka Het versturen van de niet benoemd Voorafgaand door niet benoemd X niet 

ricoh informatie naar de middel van vier ogen benoemd 
onjuiste persoon principe bericht laten 

controleren door 
andere medewerker 
CM 

28 T en F files danka Versturen van de niet benoemd Voorafgaand door niet benoemd X niet 
ricoh verkeerde informatie middel van vier ogen benoemd 

principe bericht laten 
controleren door 
andere medewerker 
CM 
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28 T en F files danka ricoh Niet versturen van de niet benoemd Geen niet benoemd niet 
T&F files. beheersmaatreqel benoemd 

29 Tussentijds beeindigen Beeindigen met Onjuist niet benoemd Na invoer d.m.v vier niet benoemd X niet 
bedrag ogen principe ctr benoemd 

laten beeindigen 
29 Tussentijdsbeeindigen Beeindigen met niet benoemd Na invoer d.m.v vier niet benoemd X niet 

Onjuiste betalingswijze ogen principe ctr benoemd 
laten beeindigen 

29 Tussentijdsbeeindigen Beeindigen met niet benoemd Na invoer d.m.v. vier niet benoemd X niet 
Onjuiste datum ogen principe ctr benoemd 

laten beeindiqen 
29 Tussentijdsbeeindigen Beeindigen met niet benoemd Na invoer d.m.v. vier niet benoemd X niet 

Onjuiste afkoop ogen principe ctr benoemd 
debiteur laten beeindigen 

29 Tussentijdsbeeindigen Beeindigen met niet benoemd Na invoer d.m.v. vier niet benoemd X niet 
Onjuiste ogen principe ctr benoemd 
beeindigingcodes laten beeindigen 

29 Tussentijdsbeeindigen Onterecht een contract niet benoemd Geen niet benoemd niet 
wordt beeindigd beheersmaatregel, benoemd 

wordt wel 
gesignaleerd, alle 
verkoopfacturen 
worden 
tegengehouden . 
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29 Tussentijdsbeeindigen Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 
worden behandeld beheersmaatreqel benoemd 

30 Uitbetalen Niet verwerken van niet benoemd Geen niet benoemd niet 
Depot/voorfi. facturen betaling in ILS beheersmaatregel benoemd 

30 Uitbetalen Foutief BTW bedrag niet benoemd Binnen de procedure niet benoemd X niet 
Depot/voorfi. facturen overmaken overboeking vindt benoemd 

vier ogen principe 
plaats 

30 Uitbetalen Foutief bedrag niet benoemd Binnen de procedure niet benoemd X niet 
Depot/voorfi. facturen overmaken overboeking vindt benoemd 

vier ogen principe 
plaats 

30 Uitbetalen Niet verwerken in niet benoemd Geen niet benoemd niet 
Depot/voorfi. facturen overzichten Sales beheersmaatreqel benoemd 

30 Uitbetalen Niet alle facturen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
Depot/voorfi. facturen uitbetalen beheersmaatreqel benoemd 

31 Uitbetalen service Verkeerde bedrag niet benoemd Binnen overboeking niet benoemd niet 
overmaken maken is een vier benoemd 

ogen principe van 
toepassing 

31 Uitbetalen service Niet uitbetalen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
payable beheersmaatregel benoemd 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl) 
Cl) .c: 
1/) CJ Cl 1/) :;:; Cl :;:; :;:; 
l'CI :;:; l'CI l'CI 
E l'CI E E 
0 E 0 "C ... C: ::::, "C ... 
l'CI C: ::::, l'CI 
Cl) l'CI l'CI .c: 
Cl .c: - -l'CI l'CI - - ... ... 
l'CI E Cl) Cl) ... ... ... 
0 0 .c: .c: 
0 0 ~ ~ :> :> 

31 Uitbetalen service Het niet kunnen niet benoemd Er is een niet benoemd niet 
verrekenen van een mogelijkheid een benoemd 
credit payable onvertolkte incasso 

uit te voeren 
31 Uitbetalen service Versturen naar niet benoemd Geen niet benoemd niet 

verkeerde vendor beheersmaatreqel benoemd 
32 Uitlooplijsten Versturen met niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 

onjuiste koopwaarde versturen controle benoemd 
medewerker CM op 
overeenkomst 
verkoopwaarde en 
restwaarde 

32 Uitlooplijsten verkoopfactuur staat niet benoemd Voorafgaand controle niet benoemd X niet 
op verkeerde of alle contracten op benoemd 
debiteur juiste debiteur staan 

32 Uitlooplijsten Versturen lijst naar niet benoemd Geen niet benoemd niet 
verkeerde vendor beheersmaatregel benoemd 

32 Uitlooplijsten Niet versturen van niet benoemd Geen niet benoemd niet 
lijst. beheersmaatregel benoemd 

33 Verzekeringen Terug storten naar niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
relatie terwijl object uitbetalen controleren benoemd 
total loss is van reden schade 

33 Verzekeringen Terug storten naar niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
relatie terwijl object uitbetalen controleren benoemd 
gestolen is van reden schade 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico C1I ~ C1I CJ II) Cl 
:.:; II) :.:; Cl :.:; 111 :.:; 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C - C :::I "C -111 C :::I 111 
C1I 111 111 ~ 

Cl ~ - -E 111 - - ... 
111 111 C1I C1I ... ... - -0 0 ~ ~ g g ~ ~ 

33 Verzekeringen Terug storten naar niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
relatie terwijl schade uitbetalen controleren benoemd 
groter is dan 15% verhouding BRS en 
BRS schade 

33 Verzekeringen Terug storten naar niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
relatie terwijl relatie uitbetalen controleren benoemd 
achterstand heeft relatie in beheer is 

33 Verzekeringen Geen betaling binnen niet benoemd Geen niet benoemd niet 
krijgen en wel schade beheersmaatregel benoemd 
op het object 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl> .s::. Cl> CJ 1/1 C> 
:;:; 1/1 :;:; C> :;:; 111 :;:; 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C - C: :::, "C -111 C: :::, 111 
Cl> 111 111 .s::. 
C> .s::. - -111 111 - - ... ... 
111 111 Cl> Cl> ... ... - -0 0 .s::. .s::. 
g g ~ ~ 

33 Verzekeringen Het verzekeringsgeld niet benoemd Tussenrekeningen niet benoemd X niet 
niet doorstorten opschonen benoemd 

34 Vrijgeven Vrijgeven van niet benoemd Voorafgaand aan niet benoemd X niet 
zekerheden zekerheid zonder vrijgeven zekerheden benoemd 

controle krediet controle door Sales 
waardigheid van relatie van de nieuwe 

gegevens. 
34 Vrijgeven Zekerheid niet niet benoemd Geen niet benoemd niet 

zekerheden weqhalen in ILS beheersmaatregel benoemd 
34 Vrijgeven Niet alle verzoeken niet benoemd Geen niet benoemd niet 

zekerheden behandelen beheersmaatregel benoemd 
35 Wijzigen leasevorm Wijzigen leasevorm van niet benoemd Voor doorvoeren niet benoemd X niet 

relatie met achterstand wijziging controle op benoemd 
achterstand 

35 Wijzigen leasevorm Nieuwe voorstel niet niet benoemd Na het opstellen van niet benoemd X niet 
conform richtlijnen een voorstel ter benoemd 

controle voorleggen 
aan asset 
manaqement 

35 Wijzigen leasevorm Nieuwe contract niet niet benoemd Na het opvoeren van niet benoemd X niet 
juist opgevoerd Sales controle door benoemd 

medewerker SPC 
van nieuwe contract 
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Proces Risico's Impact Beheersmaatregel 1 Beheersmaatregel 2 
"C 

Rest ... risico Cl) .c: Cl) (.) 
U) C) .. U) .. C) .. 111 .. 111 111 
E 111 E E 
0 E 0 "C - C ::::, "C -111 C ::::, 111 
Cl) 111 111 .c: 
C) .c: - -111 111 - - ... ... 
111 111 Cl) Cl) ... ... - -0 0 .c: .c: g g ~ ~ 

35 Wijzigen leasevorm Nieuwe voorstel niet niet benoemd Na terugkomen akte niet benoemd X niet 
correct ondertekend controle van benoemd 

handtekening 
35 Wijzigen leasevorm Akte niet juist wordt niet benoemd Controle door vier niet benoemd X niet 

gecommun iceerd ogen principe benoemd 
alvorens contract te 
versturen . 

35 Wijzigen leasevorm Geen factuur op naam niet benoemd Na het verzoek aan niet benoemd niet 
DLL klant controleren of benoemd 

factuur juist is binnen 
qekomen. 

35 Wijzigen leasevorm Verzoek niet wordt niet benoemd Geen niet benoemd niet 
behandeld beheersmaatreqel benoemd 

35 Wijzigen leasevorm Geen BTW binnen niet benoemd Na het ontvangen niet benoemd X niet 
stukken controleren benoemd 
of BTW binnen is. 
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10. Bij/age oorzaak gevolg diagram 
Figuur B 8 Oorzaakgevolg dia 

Huidige 
geregistreerde Fouten 

vanaetiveren 
contracten worden 

Ontbrekenprest:atie 
indicator en 

inzichtingebruikte , 
: ___ hulprridde!en __ : 

,------------ ---., : On:=:~de : ,,,,_-
' vastgelegde : .~-------

----'Ill p,ocesbesehrij-Ang 

Aankomsten worden 
nietdifferentieertnaar 

proc:esva,iant 

on/ 
werkinstructies 

Geen inzicht in 
aantallen door 

procesvarianten 

Ontbfekeninzicht 
in overall 

performance van 
de afdeling 

Geen inzidt in de 
processan van 

Operations 

Niel duidelijk of 
eisenen 

verwachtingen met 
BUneveranciers 

wel word! gehaa!d 

Nietkunnen 
ingriJ)en voor het 

telaatis. 

Kritische 
baoordel ing bij 

internal/external 
audits 

Onbekende 
financitle risieo 's 

Nietinzichtelijkd 
processen-1 

optimaal verlopen 

Moeilijk 
wijzigingen doorte 

KJant 
Tevredenheid 

daalt 
(Rabo/BUfdirectie/ 

leverancier) 

Verhoogde 
operationele 

risico's 

Kansteweinig 
controles 

Kans te veel controles 

Gebrekkige 
systeem 

ondersteuning 

: Veel handmatige :/

1 

werkzaamheden 
binnen proces ·---------- ------· 

Mogelijk 
onontdekte 

efficiency5lagen 

Niel goedkeuren 
van de j.iarcijfers 

T oename in risico 
kosten 

Betrouwbaarheid 
en kwaliteitniet 

gewaarborg 

Toename kosten 

Toename werldast 



Figuur B 9 Onopgeloste basisoorzaken en relaties met problemen 
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11. Bijlage Beschrijving Contractelementen 

Tabel B 11 Beschrijving contractelementen 

Onderhoud diensten 

Verzekering 

Aanbetaling 

Er bestaat de mogelijkheid om in de lease een 
onderhoudscontract mee te leasen. Dit onderhoudscontract 
bevat de standaard onderhoudsbeurten als mede een 24 uurs 
service in geval van gebreken. Het komt vaak voor dat de 
leverancier ook tevens onderhoudsspecialist is. Dit is een van 
de voordelen voor een leverancier hij verkoopt niet alleen een 
apparaat maar ook een service contract aan de eindgebruiker. 
De betalingen van het onderhoud gaat geheel automatisch via 
informatie systeem van De Lage Landen. Voor service 
behoeven er geen extra handelingen verricht te worden 
anders dan het verifieren en op correcte wijze invoeren van de 
gemaakte afspraken in het informatie systeem. 
Er is een mogelijkheid het geleased object via De Lage 
Landen te verzekeren. De Lage Landen zelf dochter van de 
Rabobank kan deze service aanbieden via lnterpolis, tevens 
ook dochter van de Rabobank. Per betalingsperiode wordt er 
dan automatisch een vooraf afgesproken bedrag overgemaakt 
naar lnterpolis, extra handeling bij verzekering is het 
aanmelden van het object bij lnterpolis bij aanvang van de 
lease. 
Een aanbetaling is een afgesproken bedrag welke vooraf in 
de eerste termijn meteen wordt afgelost van de hoofdsom van 
de lease. Deze aanbetaling vormt geen onderdeel van de 
lening. Hierdoor werkt het risico verlagend voor De Lage 
Landen en kan het voorkomen dat een klant wel een lease 
verstrekt kan worden ender voorwaarden van een 
aanbetaling, waarbij dat zonder aanbetaling gezien het risico 
niet had gekund. Het risico wordt berekend over het verschil 
tussen de netto schuld en de marktwaarde van het object. De 
aanbetaling vereist controle op het feit dat het bedrag binnen 
is, een extra toelichting richting eindgebruiker en extra 
boekhoudkundige handelingen. 
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lnruil Als de leverancier overeengekomen is om een object in te 
nemen en een nieuw object te plaatsen voor een vooraf 
overeengekomen bedrag, dan zorgt De Lage Landen voor de 
financiele afwikkeling. De nieuwe lease heeft als hoofdsom de 
waarde van het nieuw object minus het afgesproken bedrag 
voor het oude object, alleen het restant wordt in rekening 
gebracht bij de klant. De inruil wordt als aanbetaling 
opgenomen in de lease. Een inruil vereist net als een 
aanbetaling een extra toelichting richting de klant en extra 
boekhoudkundige handelingen. 

BTW Afdragen en doorberekenen van de BTW is grotendeels 
geregeld met het informatiesysteem. Over de huurtermijnen 
bij een operationele lease wordt BTW gerekend voor de 
geleverde dienst. Bij verkoop wordt op dat moment over de 
verkoopprijs ook de BTW geheven. Bij een financiele lease 
huurkoop betaald de klant bij de eerste termijn de BTW 
vooruit over het aangeschafte object. Hiervoor komt een 
aparte factuur uit het systeem. BTW vereist geen extra 
handelingen, tenzij is overeengekomen dat deze ook vooraf 
als aanbetaling binnen dient te zijn. 

Depot constructies: lndien er een lease overeenkomst gesloten wordt, waarvan bij 
het sluiten reeds vaststaat, dat de objecten pas later geleverd 
en/of betaald moeten worden of in van tevoren vastgestelde 
termijnen betaald moeten worden, wordt de hoofdsom of een 
deel van de hoofdsom in depot gehouden. Hierover is wel 
rente verschuldigd. Dit depot wordt in een later stadium 
omgezet in een daadwerkelijk leasecontract. Depot 
constructies moeten bij een nieuwe lease worden ingevoerd in 
het informatie svsteem. 

Subsidie Een leasecontract kan subsidie van de leverancier als 
onderdeel bevatten. De eindgebruiker weet niet van deze 
subsidie af. De subsidie wordt op de hoofdsom in mindering 
gebracht. Hierdoor daalt het rentetarief voor de klant en krijgt 
deze gunstigere voorwaarden. Deze gunstigere voorwaarden 
kan de klant alleen krijgen bij de leverancier en zal daarom 
eerder overgaan tot lease in plaats van ingaan op het aanbod 
van de concurrent. Het informatie systeem verwerkt deze 
subsidie automatisch mits deze op correcte wijze is ingevoerd 
in het svsteem. 

Provisie leverancier/dealers Bij een contract wordt er in sommige gevallen door De Lage 
Landen provisie betaald aan de tussenpersoon/leverancier 
voor een afgesloten lease. Dit is een bonus voor het afsluiten 
van de lease via De Lage Landen. Hiervoor dient er 
handmatig, buiten het systeem om een credit factuur 
aangemaakt te worden. 
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RTL melden Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen is specifiek 
voor de autobranche (trucks en trailers) . Oeze dienst wordt 
aangeboden door de rijksdienst voor wegverkeer (ROW), 
centrum voor voertuigentechniek en informatie. Wanneer een 
object aangemeld is bij de ROW is het niet meer mogelijk dat 
het object wisselt van eigenaar. Oit heeft voor OLL enkele 
voordelen die fraude tegengaan . Alvorens er een object wordt 
aangeschaft kan er worden nagekeken of deze niet ergens 
anders in de lease is opgenomen, ook is het niet mogelijk de 
trailer of truck te verkopen gedurende de looptijd van het 
contract. RTL melding geschied via internet en dit vergt tijdens 
de invoer van een nieuwe lease enkele handelinQen. 
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12. Bij/age Beschrijving stukken uit dossier 

Tabel B 12 Beschrijving stukken uit contract 

Leaseovereenkomst Dit is de getekende overeenkomst tussen de eindgebruiker en 
De Lage Landen. Dit document specificeert de gemaakte 
afspraken, lease vorm, looptijd, bedragen, objectinformatie en 
koopafspraken. Dit document is rechtsgeldig en dient te 
worden bewaard. 

Aanvullingen op het In het geval van aanvullingen op het contract worden deze 
contract bijgevoegd op een apart formulier. Aanvullingen kunnen 

gemaakte afspraken zijn over het niet corrigeren van inflatie, 
afwijkende koopafspraken en dergelijke. 

Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarde behorende bij de getekende 
leaseovereenkomst. Het kan voorkomen dat deze in losse 
vorm aanwezig zijn, meestal staan ze op de achterkant de 
leaseovereenkomst. 

Objectspecificatie Alie informatie omtrent het object, bouwjaar, serienummers, 
configuratie staat hierin vermeld . Dit kunnen ook kopieen zijn 
van eigendomsbewijzen, aankoopfacturen en/of kenteken 
bewijzen. 

Lease offerte/aanbieding De offerte/aanbieding van de uiteindelijk overeengekomen 
lease. Dit ter informatie en mogelijkheid het contract te 
verifieren in geval van een dispuut/onduidelijkheid omtrent de 
gemaakte afspraken. 

403-verklaring In sommige gevallen wordt er voor extra zekerheid een 403-
verklaring gevraagd van de moeder maatschappij. Deze geeft 
hierin aan de intentie om schulden lang en kort lopend 
eventueel over te nemen en te voldoen van de dochter. 

Acceptatiecertificaat Dit document regelt de acceptatie van het object. Hierin 
verklaart de eindgebruiker het object te hebben ontvangen in 
degelijke en werkende staat en dat er geen gebreken zijn 
geconstateerd op het moment van leveren. Dit is vaak ook het 
moment waarop het bedrijf gefactureerd wordt voor het 
gebruik van de machine. 

Bankgarantie Voor extra zekerheid kan het voorkomen dat er een 
bankgarantie geeist wordt. Dit is ook weer een vorm van extra 
zekerheid voor De Lage Landen. De bank van de relatie staat 
dan garant voor een bepaald bedrag in geval van problemen 
met de betaling. 

Akte pandrecht Als er sprake is van een financiele lease met pandrecht dan 
(in geval van FL Pandrecht) wordt dit een akte van pandrecht geregeld. In deze akte wordt 

het object verpand aan De Lage Landen. Dit document is 
rechtsgeldig en zal bewaard moeten worden . 

Aanhangsel In deze overeenkomst worden tussen de leverancier en De 
mantelovereenkomst Lage Landen afspraken vastgelegd over terug kopen van de 
( overeenkomst tussen objecten en/of aflossen van oude objecten. Er worden ook 
DLL en leverancier) afspraken in vastgelegd over de bedragen die in rekening 

gebracht mogen worden voor het onderhoudscontract. 
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Facturen van het object Dit zijn kopieen van de facturen van het object met een 
origineel betalingsbewijs of originele facturen van de 
leverancier. Deze documenten dienen als input voor het 
overmaken van de hoofdsom van de overeengekomen lease. 
In geval van inruil zal oak hiervoor een factuur overlegd 
moeten warden . 

Kamer van Koophandel Om te kunnen controleren of iemand teken bevoegd is en of 
uitreksel er de juiste informatie op het contract vermeld staat is een 

uittreksel van de kamer van koophandel noodzakelijk. Na het 
verifieren van deze informatie 

Credit Analyses Report Dit is een rapportage waarin de kredietwaardigheid van de 
(CAR) relatie wordt geanalyseerd. Op basis van deze analyse en het 
(Analyse en goedkeuring object wordt er gekeken in hoeverre het risico acceptabel is 
afdeling Credit) om goedkeuring te verstrekken voor de lease aanvraag. Hoe 

hoger het bedrag hoe uitgebreider deze CAR-rapporten 
warden . 

Correspondentie Betreft alle correspondentie rand het contract een de lease 
aanvraag tussen eindgebruiker, leverancier en De Lage 
Landen. Dit kunnen emails, faxen en brieven betreffen. 
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13. Bijlage aankomsten casussen 

Onderstaand de aankomsten van casussen gesplitst naar overige BU's en BU Fl. 

Total overige BU 

2006 
Groot 
contract 

[Sum of BU2[ 

210 r+-'.:'.:2Z::~=======::=:::;::======z:::=====~====::s=::::======::::::;g=====:::::::::=:::f/ 260 
250 +--------~~---.,....----------'---------~ --
240 +----------,------------"---------------I 1------I 
230 +-------...,---------,,------------------11---a 
220 t==~:::;======t==========:::;::::;::::;===:::;:::::=:::;;,,---,,=:::;:;::::::;:;:::::::::::;:===:::==t===:::;:;:; 210 r ,--
200 +----__,;i!"-1---__,;--__,;:::....:.:_.,..,,¥f=--.:.:=--.:.:~ 190 _ _____ ,...... _________________________ _ 

180 +--------11--1-~----~~------1---------------
170 +-------tf--
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150 -----tc--
;jg +-·t-----------_--:_-_--l---tlf--1:-- 1---~----1,1--------,l-t--- i □ Total I 
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11 0 +--------ll--ll--4----1--1---1-----1----1-------
100 -1---------11--11----1---+-1-1---1-----1--1--
90 -1-:--.,,,.--,,--,±,,-fh:-'-Hf-=z:,::--f, 
80 -1++----,t-----c±'-lh:-'-Hf-=SiHt,-f, 
70 +1--1----1--- 11--1-1~="--l-
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Jan. Feb. Mrt. 

Figuur B 10 Aankomsten in proces overige BU's 

Apr. Mei 

Gemiddeld worden er 72 investeringen geactiveerd per dag en is er een standaard deviatie 
van 51,2 . Bij vier van de vijf maanden is het op de laatste dagen van de maand extra druk. 
Dit is te verklaren door de targets die er voor de BU's en leveranciers van DLL aan het eind 
van de maand liggen die gehaald moeten worden. Deze targets veroorzaken een aanwas 
van investeringen vlak voor en op de laatste dag van de maand. Een piek halverwege de 
maand mei wordt veroorzaakt door een groot contract met 80 investeringen en is hiermee 
verklaarbaar. Er kan worden gesteld dat er in de laatste week (vooral op de laatste dag) 
meer contracten aangeleverd worden en dat dit cyclische patroon zich in de maanden er na 
herhaalt. 
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Gemiddeld warden er 72 investeringen behandeld per dag en is er een standaard deviatie 
van 33, 14. In tegenstelling tot bij de overige BU's is de standaard variatie en de pieken een 
stuk lager dan bij de overige BU's. De pieken die boven het 99% betrouwbaarheidsinterval 
liggen zijn te verklaren doordat een dag tevoren een medewerker vrij of ziek is geweest, zie 
bijvoorbeeld rond 10 mei. Binnen Fl wordt niet gewerkt met maandelijkse budgetten die 
gehaald dienen te warden. 
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14. Bijlage Petri-model/en afhande/wijzen 
In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU F&A. 

Figuur B 12 Petri-net FA 

start periode 
factureren 

eindgebruiker 

1'"0E"++ 
1'"HC"++ 
1'"FA1 "++ 
1'~FA2"++ 
1"'MHC"++ 
1'"FI"++ 
1'''TF"++ 
1"'VLN"++ 
1'"TR"++ 
1" '0CE" 

144 

te scannen 
case 

'orelse C="FA2'1 

STRING 

C 

C 

a s uIten 
proces 

overi e BU 

FA_ACTIVEREN 



De afdelingen Sales Support Desk en Operations, Scankamer en administratie staan 
hieronder verder uitgewerkt. Hierna zullen de Administratie en scankamer niet meer warden 
weergegeven voor alle overige afhandelwijze, zij bevatten overal dezelfde stappen. 

Figuur B 13 Petri-net FA SSD 

opstellen 
overboeking 

STRING 

STRING 
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Figuur B 14 Petri-net FA Ops 
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Figuur B 15 Petri-net Scankamer 
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Figuur B 16 Petri-net Administratie 

klaar maken 
scan ADM1 

STRING 

FA_ACTIVEREN 

Activeren FA: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de overboeking 
op, vervolgens dossier controle bij Operations. Operations verzorgt het uitbetalen van de 
overboeking. Alie dossiers worden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een 
actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt 
verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven . 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving . Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU Fl 

Figuur B 17 Petri-net Fl 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage. 

Figuur B 18 Petri-net Fl SSD 
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Activeren Fl : Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de overboeking 
op, vervolgens is er een tweede dossier controle bij SSD. Tevens verzorgt SSD het 
uitbetalen van de overboeking. Alie dossiers warden verwerkt bij administratie en 
Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur 
naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU HC. 

Fi uur B 19 Petri-net HC 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer warden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage. 

Fi uur B 20 Petri-net 550 HC 

HC 

STRING 
C 

case 
controle 
ssd HC 

opstellen 
overboeking 

C 

Case 
naar 
CSD 

153 

HC ACTIVEREN 



Figuur B 21 Petri-net OPS HC 
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Activeren HC: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de overboeking 
op, vervolgens dossier controle bij Operations. Operations verzorgt het uitbetalen van de 
overboeking . Alie dossiers warden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een 
actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt 
verstuurd , de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU MHC. 

Figuur B 22 Petri-net MHC 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage .. 
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Figuur B 24 Petri-net OPS MHC 
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Activeren MHC: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de 
overboeking op, vervolgens dossier controle bij Operations. Operations verzorgt het 
uitbetalen van de overboeking. Alie dossiers warden verwerkt bij administratie en 
Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur 
naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage warden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De madellen 
bevatten hierarchie vaar enkele afdelingen. Deze zullen aak apart warden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal warden gekarakteriseerd in een karte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze vaar BU OCE. 

Figuur B 25 Petri-net OCE 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer warden niet meer weergegeven , zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage. 

Figuur B 26 Petri-net OCE OPS/SSD 
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Figuur B 27 Petri-net OCE OPS/SSD 
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Activeren OCE: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, vervolgens gaan alleen de 
grate (>SOK) dossiers voor controle bij Operations. Daarna gaan alle dossiers terug voor 
activeren. Aan de hand van lijsten warden de dossiers uitbetaald. Alie dossiers warden 
verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt 
opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage warden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De madellen 
bevatten hierarchie vaar enkele afdelingen. Deze zullen aak apart warden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal warden gekarakteriseerd in een karte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze vaar BU OE 

Figuur B 28 Petri-net OE 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer warden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage .. 
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Figuur B 30 Petri-net SSD <15K 

[C="OEVM1" orelse C="OE1") 

automatisch 

factureren 
STRING 

166 

STRING 

case 
bij 

CSD 

OE_ACTIVEREN 

STRING 



Figuur B 31 Petri-net OE OPS A 
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Figuur B 32 Petri-net OPS B 
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Activeren OE: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, vervolgens gaan alien de 
dossier voor controle bij Operations grater dan 15K. Onder de 15K verzorgt SSD voor de 
activering. Operations verzorgt het uitbetalen van de alle dossiers. Alie dossiers warden 
verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt 
opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU TF. 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage .. 

Figuur B 34 Petri-net SSD TF 
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Figuur B 35 Petri-net TF OPS 
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Activeren TF: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, , vervolgens dossier controle 
bij Operations, OPS maakt de overboeking op. Operations verzorgt het uitbetalen van de 
overboeking. Alie dossiers worden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een 
actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt 
verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU TR. 

Figuur B 36 Petri-net TR 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage. 

Figuur B 37 Petri-net SSD TR 
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Figuur B 38 Petri-net TR OPS 

klaarom 
le 

ut factureren 

C C 

176 

TR_ACTIVEREN 



Activeren TR: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de overboeking 
op en schiet dossier over in ILS, vervolgens dossier controle bij Operations. Operations 
verzorgt het uitbetalen van de overboeking. Alie dossiers worden verwerkt bij administratie 
en Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur 
naar de eindgebruiker wordt verstuurd , de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn . Tevens worden de trailers gemeld bij de ROW. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de afhandelwijze weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere afhandelwijze zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand de 
Afhandelwijze voor BU VLN . 

Figuur B 39 Petri-net VLN 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd aan het begin van deze bijlage .. 
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Figuur B 41 Petri-net OPS VLN 

[C="VLN1" orelse C="VLN2"] 

klaarom 
te 

klaar voor 
uitbetaling 

C 
STRING 

STRING 

Activeren 
ILS 

OPSA 

te scannen 

Out 
case 

180 

STRING 

VLN_ACTIVEREN 



Activeren VLN: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, Boven de 25K vindt een 
tweede controle plaats, SSD maakt de overboeking op, vervolgens dossier controle bij 
Operations. Operations verzorgt het uitbetalen van de overboeking. Alie dossiers warden 
verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt 
opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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15. Bijlage Petri-model/en procesvarianten 

In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven . 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 1. 

Figuur B 42 Petri-net procesvariant 1 
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De afdelingen Sales Support Desk staat hieronder verder uitgewerkt. De Administratie en 
scankamer worden niet meer weergegeven , zij bevatten overal dezelfde stappen en zijn al 
gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur 8 43 Petri-net procesvariant 1 SSD 

Procesvariant 1: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, SSD maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt SSD het uitbetalen van de overboeking . Alie dossiers 
worden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database 
wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 2. 

Figuur B 44 Petri-net procesvariant 2 
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De afdelingen Sales Support Desk Financial institutions staat hieronder verder uitgewerkt. 
De Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 45 Petri-net procesvariant 2 SSD 

Procesvariant 2: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD Fl, SSD Fl maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt SSD het uitbetalen van de overboeking. Alie dossiers 
worden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database 
wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn . 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven . 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 3. 

Figuur B 46 Petri-net procesvariant 3 
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De afdelingen Sales Support Desk Financial institutions staat hieronder verder uitgewerkt. 
De Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 47 Petri-net procesvariant 3 SSD 
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Procesvariant 3: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD Fl, SSD Fl maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt SSD het uitbetalen van de overboeking. Het verschil met 
procesvariant 2 is dat een TL nog eens het dossier controleert. Alie dossiers worden 
verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt 
opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is 
uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn . 
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In deze bijlage warden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven. De madellen 
bevatten hierarchie vaar enkele afdelingen. Deze zullen aak apart warden weergegeven . 
ledere pracesvariant zal warden gekarakteriseerd in een karte beschrijving. Onderstaand 
pracesvariant 4. 

Figuur B 48 Petri-net procesvariant 4 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 49 Petri-net procesvariant 4 SSD 
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Figuur B 50 Petri-net procesvariant 4 OPS 

C 

C 

Procesvariant 4: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, OPS maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt OPS het uitbetalen van de overboeking en tevens 
verzorgen OPS nog een dossier controle. Alie dossiers warden verwerkt bij administratie en 
Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur 
naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven . 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 5. 

Figuur B 51 Petri-net procesvariant 5 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 52 Petri-net procesvariant 5 SSD 
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Figuur B 53 Petri-net procesvariant 5 OPS 
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Procesvariant 5: Alie dossiers ondergaan twee dossier controles bij SSD, OPS maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt OPS het uitbetalen van de overboeking en tevens 
verzorgen OPS nog een dossier controle. Alie dossiers warden verwerkt bij administratie en 
Scankamer, zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur 
naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn. 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven . De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 6. 

Figuur B 54 Petri-net procesvariant 6 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer warden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 55 Petri-net procesvariant 6 SSD 
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Figuur B 56 Petri-net procesvariant 6 OPS 
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Procesvariant 6: Alie dossiers ondergaan dossier controle bij SSD, OPS maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt OPS het uitbetalen van de overboeking en tevens 
verzorgen OPS nog een dossier controle. Voordat dossiers actief worden deze nog 
gecontroleerd door een TL. Alie dossiers worden verwerkt bij administratie en Scankamer, 
zodat er een actief contract in de database wordt opgenomen, er een factuur naar de 
eindgebruiker wordt verstuurd, de leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal 
beschikbaar zijn . 
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In deze bijlage worden de petri-netten van de procesvarianten weergegeven. De modellen 
bevatten hierarchie voor enkele afdelingen. Deze zullen ook apart worden weergegeven. 
ledere procesvariant zal worden gekarakteriseerd in een korte beschrijving. Onderstaand 
procesvariant 7. 

Figuur B 57 Petri-net procesvariant 7 
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De afdelingen Sales Support Desk en Operations, staan hieronder verder uitgewerkt. De 
Administratie en scankamer worden niet meer weergegeven, zij bevatten overal dezelfde 
stappen en zijn al gepresenteerd in bijlage 13 waarin de afhandelwijzen zijn gepresenteerd. 

Figuur B 58 Petri-net procesvariant 7SSD 
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Figuur B 59 Petri-net procesvariant 7 OPS 
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Procesvariant 7: Alie dossiers ondergaan twee dossier controles bij SSD, OPS maakt de 
overboeking op. Tevens verzorgt OPS het uitbetalen van de overboeking en ook nog derde 
dossier controle. Voordat dossiers actief worden deze nog gecontroleerd door een TL. Alie 
dossiers worden verwerkt bij administratie en Scankamer, zodat er een actief contract in de 
database wordt opgenomen, er een factuur naar de eindgebruiker wordt verstuurd, de 
leveranciers is uitbetaald en de stukken digitaal beschikbaar zijn . 
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16. Bijlage Validatie procesmodel 

Het gepresenteerde bedrijfsproces is gebaseerd op procesbeschrijvingen, interviews, en 
werkinstructies. Om de validiteit van het model te beoordelen is er een steekproef 
uitgevoerd. Er is een vergelijking gemaakt tussen hoe contracten werkelijk zijn afgehandeld 
en hoe ze volgens het model, dus volgens procedures, interviews en werkinstructies 
afgehandeld zouden moeten worden . Door middel van een onderzoek in de database, het 
digitale archief en de front office tool is achterhaald welke personen met de case bezig zijn 
geweest. Dit is mogelijk door automatisch systeemnotities waarbij de initialen waarmee een 
user is ingelogd worden geregistreerd. Daarnaast worden er initialen en parafen op diverse 
documenten gezet. Deze initialen zijn uniek en zijn dezelfde initialen die worden gebruikt in 
de database. Bovendien is de database beveiligd met een persoonsgebonden paswoord. Dit 
is ook het geval voor de front office tool. 

Na het achterhalen van welke personen met de case zich hebben bezig gehouden is er 
bepaald bij welke afdeling deze persoon werkzaam is. Vervolgens is op basis van de case 
kenmerken bepaald welk afdeling er bij betrokken dient te zijn volgens het gepresenteerde 
model. De steekproef heeft bestaan uit 82 contracten verdeeld over alle aanwezige varianten 
over een periode van twee maanden. In deze bijlage staan ook de lijsten met contracten 
waarop onderstaande conclusies op gebaseerd zijn. In de vergelijking zijn de afdeling SSD, 
OPS en ADM meegenomen. Onderstaand worden de resultaten in de boven vermelde 
volgorde gepresenteerd. 

Tabel B 13 SSD 

SSD OK NOK 
Fl 8 0 
HC 0 6 
FA 8 0 
MHC 8 0 
OE 23 1 
TF 8 0 
TR 8 0 

Van de 82 investeringen moeten er ook volgens het model 82 door een specifieke SSD 
komen. In 91 % van de gevallen is dit ook gebeurt. Wat opvalt is dat in 100% van de gevallen 
de SSD HC niet de casussen heeft behandeld. Na navraag wordt deze SSD nog opgericht 
en wordt het momenteel waargenomen door SSD Office Equipment en SSD Technology 
Finance. Echter worden casussen van Healthcare wel nog door een verschillende 
Operations en administratie afdelingen behandeld en blijft het dus een variant in het proces. 
Hierdoor is er geen reden om het model aan te passen. Na correctie komt het model en de 
werkelijkheid voor de Sales Support Desks voor 99% overeen. 
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Tabel B 14 OPS 

OPS OK NOK 
Fl 0 0 
HC 6 0 ~·---¥ ··-·- -w 
FA 8 0 - ' - --- _,_ 
MHC 6 2 
OE 17 3 
TF 7 1 
TR 5 3 
VLN 11 1 
Totaal 60 10 

cortecfie % f'l9~, 
Van de 82 investeringen moeten er volgens het model 70 door een specifieke OPS afdeling. 
Dit gebeurt in 86% van de gevallen. Na navraag blijkt dat team C (MHC & TR) door een 
gebrek aan kennis is bijgestaan over de periode waarin deze steekproef is genomen. Dit is 
nu echter niet meer het geval. Voor de andere waarden is geen verklaring gevonden. Na 
correctie komt het model en de werkelijkheid voor de OPS afdelingen voor 93% overeen. 

Tabel B 15 TL 

TL OK NOK 
4 0 
0 2 

Fl 
HC 
FA 
MHC 
OE 
TF 
TR 
VLN 

W.W-- ¥-~ww, =•·• -•••••->M =•= 

3 1 

4 
1 
0 
2 

2 
4 
3 
4 
2 

Van de 82 geselecteerde investeringen moeten er 24 door een TL worden gecontroleerd. In 
nog geen 47% van de gevallen komt dit overeen met het model. Na verder onderzoek is er 
geen verklaring voor te vinden. Formele richtlijnen schrijven voor dat deze check moet 
gebeuren boven de 100.000. Echter is te concluderen dat dit niet altijd ook daadwerkelijk 
gebeurt, of in ieder geval niet is terug te vinden in het digitale archief of systeem. Er vindt ook 
geen controle achteraf plaats binnen Operations. 

202 



Tabel B 16 Administratie 

OK ADM NOKADM 
Fl 8 0 
HC 
FA 
MHC 
OE 15 
TF 2 

Van de 82 geselecteerde investeringen moeten er volgens het model ook 82 door de 
administratie komen. Dit gebeurd in 87 procent van de gevallen. Er is in twee gevallen 
bijgesprongen door medewerkers uit het andere administratie team. Na correctie komt het 
model overeen met de werkelijkheid met 89 % 

Fl 
HC 
FA 
MHC 
OE 
TF 
TR 
VLN 

Totaal 

Tabel B 17 Totaal 

totaal OK Totaal NOK f4@;lk0 

20 0 
12 
27 

22 
21 

In totaal zijn er 268 vergelijk momenten, geweest 83% van deze vergelijking tussen model en 
werkelijkheid komt overeen. Na correctie komt dit percentage op 88%. Kijken we naar het 
totaal van de percentages op proces niveau, zien we dat alleen Fl 100% overeenkomt met 
de werkelijkheid en het model en de resterende processen na correctie tussen de 78% en 
96% overeenkomen. 

Op basis van interviews, procesbeschrijvingen, werkinstructies en een steekproef is mijn 
inziens te concluderen, dat mits de stap van de controle door een teamleider goed 
gedaan/gedocumenteerd gaat warden is mijn model een correcte weergave van de 
werkelijkheid. Het model is voldoende valide. 

Op de volgende pagina volgen de betreffende contractnummers 
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on rac nummer 
31161474487 
31161381276 :Fl1 
31161537802 i=11 
00420011768 ' i=11 
31161544957 F12 
31161545945 Fl2 
31161499722 ' Fl2 
31161470554 Fl2 
44840000028 ' HC1 
44440000788 HC1 
44620000022 iHC1 
44440000796 .HC1 
44440000613 J-ic2 
44820000014 'HC2 
43640005585 FA1 
43640006298 i FA1 
43640005925 ' i=i11 
43640006069 FA1 
43940001024 ' FA2 
43640006166 FA2 
43640005577 
43640005070 FA2 
43440004864 
41740002985 MHC1 
45040001369 MHC1 
41940000842 MHC1 
41740002527 
41740003078 
42940002284 
41740003108 
61940059545 
63640208818 OE1 
60540216667 

+ .. ,OE1 
63640304493 ioE1 
50240028151 

... ... ;6E2 

61940059332 · :afi 
60540197220 6E2 
63240002438 TciE2 
60540213447 OE3 
63640304973 OE3 
63240002349 OE3 
60540212939 OE3 
60220093640 
60220095775 
60240049639 
60240050378 
60220089392 
60240052869 
60240053431 
60220112327 
60240053156 
60240048810 
60240052397 
60240052184 
43040041174 lF1 
44340001628 'n:1 
43040040100 lF1 
60140048748 lF1 
60140051773 lF2 
40140013677 n:2 
41340001504 lF2 
41340001482 lF2 
56040019306 TR1 
56040019454 'TR1 
56040016943 :TR1 
56040018229 TR1 
56040019160 TR2 
56040019071 :00 
56040019233 'TR2 
56040017400 roo 
40840259315 ,VLN1 
40840264173 VLN1 
40840258246 VLN1 
40840251500 VLN1 
40840258122 
40840265099 
40840251691 
40840241785 
40840265781 
40840266176 
40840256014 
40840254720 
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,Werkeffk Afdelin 

31161544957 
31161545945 ··········· : ······ ····· 

31161499722 
31161470554 
44840000028 
4444()()()()788 
44620000022 
44440000796 
44440000613 
44820000014 
43640005585 
43640006298 
4364()()()5925 
436400()6069 
43940001024 
43640006166 
43640005577 
43640005070 
43440004864 . 

41740002985 
45040001369 
41940000842 
4174CJOCJ2527 
4174()0()3078 
42940002284 
41740003108 
61940059545 
63640208818 
60540216667 
63640304493 
50240028151 
61940059332 
60540197220 
63240002438 
6CJ5402i344i 
63640304973 
63240002349 
60540212939 
60220093640 
60220095775 
60240049639 
60240050378 
6022oos939:z 
60240052869 
60240053431 
so22of 1232i 
60240053156 
s0240048810 
60240052397 
s024fo52is4 
43040041174 
44340001628 
43040040100 
60140048748 
60140051773 
40140013677 
41340001504 
41340001482 
56040019306 . 

56040019454 
560400i6943 ··· 

56040018229 
560400i9i60 
5604001907i 
56040019233 
56040017400 

,HC1 
1

HC1 
HC2 

' HC2 
' FA1 
' FA1 
' FA1 

SSD Fl 
SSD Fl 
SSD OE 
ssbiF 
SSDOE 
SSD TF 
SSD TF 
SSDOE 
SSD FA 
SSD FA 
ssb FA 

A1 ssbF.A. ... , ........... ... ............ . 
,FA2 ssbi=A 

SSD FA JF~? 
l FA2 ...... SsbFA 

IFA2 ss□ i=A 
iMHC1 SSD MHC 
IMHC1 SSD MHC 
'MHC1 SSD MHC 
'. MHC1 
1MHC2 
,MHC2 
MHC2 
MHC2 

,OE1 
'OE1 
OE1 

:OE1 
•OE2 

. ,OE2 

'oE2 

ssbMHC 
SSD MHC 
SSD MHC 
SSD MHC 
ssbMHC 
ssboE 
SSD OE 
SSD OE 
SSD OE 
ssboE 
SSD OE 
SSD OE 

'.oE:2 .. ssbbE 

OE3 SSD OE 
:oE3 SSDOE 
OE3 SSD OE 

'OE3 SSD OE 
. ' bEVM1 SSD OE 

fbEVMi SSD OE 
foEVM1 SSD OE 
1OEVM1 ssb OE 

3 i0EVM2 ni et te acii'terhalen 
iOEVM2 SSD OE 
IOEVM2 SSD OE 

· ··,· ··810Evr;f:2 ssffoE 

loEVM3 sso oE 
ibEVM3 ssb OE 
ioEVM3 ssbbE 
jbEVM3 sso OE 
TF1 SSDTF 
TF1 
TF1 
TF1 
TF2 

'TF2 

TF2 
TF2 
'm1 
:m1 

SSD TF 
SSD TF 
SSD TF 
ssbiF 
SSD TF 
SSD TF 
SSD TF 
SSDlR 
SSDlR 

:mi SSDlR rm, ssom 
m2 ssbm 
m2 ··· ·· ssom · 

1R2 SSD 1R 
m2 ssbm 

40840259315 ................ iVLNi SSD VLN 

40840264173 · ·· ·· · iV LN1 · · ssbVLN 

40840258246 jVLN1 SSD VLN 
40840251500 j\/LN1 SSD VLN 
40840258122 'VLN2 ssbVLN 
40840265099 
40840251691 
40840241785 
40840265781 
40840266176 
40840256014 

:vLN2 
1VLN2 .. 

. fVLN2 

iVLN3 
!VLN3 
;VLN3 

ssbvLN 
ssb VLN 
ssbVLN 

. SSDVLN 

ssbVLN 
niet te achterh. 
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OPS C 
OPS C 
OPS C 
OPS C 
OPS B 
OPS B 
OPS B 

.OPS B 
OPS B 
OPS B 
OPS B 
OPS B 

.OPS s · 
·ops c 
OPS C 
OPS B 
'ors c 
'OPS C 
' ops C 

OPS C 
NVT 

'. NVT 
NVT 
NVT 

.. OPS. A . 

OPSA 
SSDOE 

NVT 
NVT 
NVT 
BO 
so ··· 

BO 
BO 
NVT 

.. NVT 

ova 
ova 
JGE 
WHE 
JGE 
ALE 
JGE 
WHE 
ADO 

NVT ALE 
NVT ADO 
niet te achterhalen ADO 

· niet te achterhalen WHE 
NVT SWI 
NVT 

' NVT 
1NVT 

RWE 
RWE 
MCA 

niet te achterhalen WTA 
;TL RWE 
:TL JHE 

'NVT 
'NVT 
iNVT 
NVT 

WTA 
KAT 
RWE 
MCA 
JHE 

niet te achterhalen JHE . 
TL SWI 
niet te achterhalen KAT 
TL SWI 
NVT 
NVT 
NVT 
NVT 

... t-iV'r 
NVT 
NVT 

niet te achterh. 
ILS 
niet te achterh. 
ILS 
JHE 
JHE 
niet te achterh. 

OPSA NVT niet ie achterh. 
SSbOE niet te achterhalen niet te achterh. 
niet ie achierhalen : niet te achierhalen ILS 
OPS A .. , niei te achierhalen MCA 
OPS A ' niei te achierhalen niet te achterh. 
NVT 'Nvt JHE 
NV'f , NVT RWE 
NVT 
NVT 
OPS El 
OPS B 
OPS B 

Tops •s ·• 

OPS B 
' ops s 
·opss ··· 

"ops B 
'ops s 
1OPS B 
' ops s 
.ADM1 

' oPSB 
OPS B 

·ops s 

OPS B 
6Psc 
OPSC 
Projecien 
OPS C 
Praiecien 
OPSEl 
opsc 

' NVT . 

' NVT 
NVT 
NVT 
NVT 

. ·NVT 

TL 
TL ..... Ti. 

TL 
1NVT 
NVT 
NVT 
NVT 
TL 

RWE 
RWE 
MCA 
JHE 
JHE 
JHE 
MCA 
MCA 
JHE 
WTA 
WHE 
WHE 
ADO 
MCA 
KAT 

niet te achterhalen WHE 
niet te achterhalen VLE 
niet te achterhalen ADO 

' Nvt JHE 
NVT RWE 

' NVT KAT 
JHE 

niet te achterhalen JHE 
niet te acl7terhalen JHE 
niet te achterhalen JHE 

OPS C ' niet te achterhalen JHE 
OPS.A. NVT ADO ········· cso···· ············ ·· 'NVT wHE 

OPSA 
·oPSA 

OPSA 
OPS.A. 

' oPSA 
' oPSA 
OPSA 
OPSA 

·oPsA 

NVT 
NVT 

. Nvt 

NVT 
NVT 
NVT 

WHE 
DVK 
ADO 
DVK 
ADO 
WHE 

. niet te achterhalen WHE 
niet te achterhalen JGE 

'Tl ADO 



Resultaat 

Fl1 Fl 
Fl1 Fl 1 
Fl2 Fl 2 
Fl2 Fl 2 
Fl2 Fl 2 
Fl2 Fl 2 
HC1 HC 
HC1 HC 
HC1 HC 
HC1 HC 1 
HC2 HC 2 
HC2 HC 2 
FA1 FA 
FA1 FA 
FA1 FA 
FA1 FA 
FA2 FA 2 
FA2 FA 2 
FA2 FA 2 
FA2 FA 2 
MHC1 MHC 
MHC1 MHC 
MHC1 MHC 
MHC1 MHC 1 
MHC2 MHC 2 
MHC2 MHC 2 
MHC2 MHC 2 
MHC2 MHC 2 
OE1 OE 
OE1 OE 
OE1 OE 
OE1 OE 
OE2 OE 2 
OE2 OE 2 
OE2 OE 2 
OE2 OE 2 
OE3 OE 3 
OE3 OE 3 
OE3 OE 3 
OE3 OE 3 
OEVM1 OEVM 
OEVM1 OEVM 
OEVM1 OEVM 
OEVM1 OEVM 
OEVM2 OEVM 2 
OEVM2 OEVM 2 
OEVM2 OEVM 2 
OEVM2 OEVM 2 
OEVM3 OEVM 3 
OEVM3 OEVM 3 
OEVM3 OEVM 3 
OEVM3 OEVM 3 
TF1 TF 
TF1 TF 
TF1 TF 
TF1 TF 1 
TF2 TF 2 
TF2 TF 2 
TF2 TF 2 
TF2 TF 2 
TR1 TR 
TR1 TR 
TR1 TR 
TR1 TR 
TR2 TR 2 
TR2 TR 2 
TR2 TR 2 
TR2 TR 2 
VLN1 VLN 
VLN1 VLN 
VLN1 VLN 
VLN1 VLN 
VLN2 VLN 2 
VLN2 VLN 2 
VLN2 VLN 2 
VLN2 VLN 2 
VLN3 VLN 3 
VLN3 VLN 3 
VLN3 VLN 3 
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17. Bijlage Kwartaalrapportage repairs 
Tabel B 18 Repair report 
Tota al ovenlcht 
Rapportage Jaar 
Rapportage na maand 

Proces 

FA1 
FA2 

'" Fl2 
HC1 
HC2 
MHC1 
MHC2 
OCE1 
OCE2 
OE1 
OE2 
OE3 
OEVM1 
OEVM2 
OEVM3 
m 
TF2 
TR1 
VLN1 
VLN2 
VLNJ 
Grand Total 

FA1 
FA2 
Fil 
Fl2 
HC1 
HC2 
MHC1 
MHC2 
OCE t 
OCE2 
OE1 
OE2 
OEJ 
OEVM 1 
OEVM2 
OEVM3 
m 
TF2 
TR1 
VLN1 
VLN2 
VLNJ 
Grand Tota l 

2006 

2,28 0,84 
1143,81 5,55 

249,90 2.27 
18,19 0,46 

0,84 0.00 
270.83 5.58 

6,91 0,73 
437.58 0,59 

24,27 0,00 
238.54 5.86 

71 ,21 1,82 
8,64 0,61 

129,52 0,84 
7,97 0,00 

10,01 0.00 
148,89 4,10 

16,60 0,84 
40,4 8 15,13 

219,29 0,29 
46,64 0,46 
11,15 0,29 

2985,65 35, .. 

" OPS # " SSC# 

""'" 36 ,95% 50% 
0,48% " °" o 
0,91°/b 13 0% o 
2 ,55% 2 100% 
0,00% °" 2,06% 32 21 66% 21 

10,60% • 2 - 2 
0,13% °" o 
0,00% °" 2,46% 31 16" 
2,56% 11 18" 
7,02% 3 0% o 
0,65% 2 50% 0 
0,00% °" 0 
0,00% 0% 0 
2,78% 23 12 52% 12 
5,07% • o "" o 

37 ,37% 57 52 91% 52 
0,13% , 100% o 
0,99% 50% o 
2,63% "" o 
119% 231 103 45% 

Alleen de NOK 99 57% 99 

#aankomsten % fout prncessen EUR 

" ONB # .. Aankomsten 

o 0% o o °" 122 1,73% £5.150.000 
2 50% 2 o °" 15 36,95% £ 3.390.000 
o 0% 36 100% 9610 0,48% £ 237.540.000 
o 0% 13 100% 2053 0 ,91% € 375.440.000 
o 0% 0 o °" 128 2.55% £ 3.560.000 
o 0% o o "' 5 0 ,00% £ 850.000 

" 34% 11 o °" 1958 2,06% £ 31 .610.000 
2 50% 2 o "" 46 10,60% £ 8.450.000 
2 100% o "" 3434 0 .13% £ 25.770.000 
o °" o °" 151 0 ,00% £ 13.810.000 

26 84% 26 o "" 1913 2,46% £ 10.470.000 
9 82% 9 o "" sn 2,56% £ 18.320.000 
3 100% 3 o "" 55 7,02% € 11 .820.000 
2 50% o o 0% 1062 0,65% £ 16.090.000 
o 0% o 0% 54 0,00% €4.390.000 
0 °" o 0% 74 0,00% € 14.070.000 

" 48% 11 0 0% 1246 2,76% € 19.660.000 
4 100% 0 °" 113 5,07% € 46.930.000 
5 ... o °" 300 37 ,37% € 13.290.000 
o °" o o "" ms 0,13% € 15.620.000 
1 50% 0 0 °" 371 0,99% € 17.550.000 
1 100% 1 o °" 86 2,63% € 20.780.000 

79 "" 49 21% 25151 1,19% € 914.560.000 € 
7( O o/. 74 0 0% 0,00 
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18. Bij/age Statistische analyse afhandelwijze en procesvariant 

Variantie Analyse (Montgomery and Runger, 1999) afhandelwijze 

Om te kunnen aantonen dat de afhandelwijze effect heeft op het foutpercentage 
is het noodzakelijk een variantie analyse uit te voeren. Variantie analyse kan worden toegepast om 

de effecten van individuele behandelingen ( -r) te toetsen op gelijkheid. Effecten van behandeling 
worden gedefinieerd als afwijkingen op het algehele gemiddelde van alle waarnemingen. Dus: 

a 

I -r; =o 
i - 1 

Men is dus ge'fnteresseerd in de hypothese: 
Ho :-rl =Tz =T3 = .... =Ta = 0 

HI: T ; * 0 

Wanneer de nul hypothese waar is, dan is elke observatie afkomstig uit een en dezelfde verdeling 
met gemiddelde van µ en standaard variatie CJ'. Dan kan men stellen dat het veranderen van de 
behandeling geen effect heeft op het gemiddelde. 

Onderstaand wordt de variantie analyse uitgevoerd voor het lease proces op basis van gegevens 
van het foutpercentage over de eerste drie kwartalen van dit jaar. In onderstaande tabel staan de 
foutpercentages vermeld van de eerste drie kwartalen van iedere behandelmethoden. 
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Tabel B 19 Afhandelwijze en repairs percentage kwartalen 

Behandeling Q1 Q2 Q3 Totaal Gemiddelde 
FA1 0,0000 0,0000 0,0419 0,0419 0,0140 
FA2 0,4520 0,0000 0,5178 0,9698 0,3233 
Fl1 0,0046 0,0062 0,0089 0,0196 0,0065 
Fl2 0,0161 0,0080 0,0163 0,0404 0,0135 
HC1 0,0297 0, 1185 0,0000 0,1482 0,0494 
HC2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
MHC1 0,0168 0,0404 0,0255 0,0827 0,0276 
MHC2 0,1455 0,2394 0,1798 0,5647 0, 1882 
OCE1 0,0000 0,0061 0,0000 0,0061 0,0020 
OCE2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
OE1 0,0409 0,0233 0,0277 0,0919 0,0306 
OE2 0,0302 0,0530 0,0339 0, 1170 0,0390 
OE3 0,0890 0,3333 0,0000 0,4224 0, 1408 
OEVM1 0,0000 0,0236 0,0077 0,0313 0,0104 
OEVM2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
OEVM3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
TF1 0,0292 0, 1136 0,0053 0, 1481 0,0494 
TF2 0,0472 0,0000 0,0723 0, 1195 0,0398 
TR1 0,0187 0, 1916 0,8372 1,0475 0,3492 
VLN1 0,0000 0,0000 0,0040 0,0040 0,0013 
VLN2 0,0000 0,0000 0,0227 0,0227 0,0076 
VLN3 0,0000 0,0000 0,0946 0,0946 0,0315 

3,9725 0,0602 

Vervolgens wordt de spreiding van elke behandeling afzonderlijk vergeleken met de totale spreiding 
van alle data. Wanneer deze te veel afwijken wordt de nu I hypothese verworpen. Er zijn 22 
behandelmethodens, 3 perioden dus 66 waarnemingen. (a=22, n=3 en N=66) 

Onderstaand zijn de formules weergegeven om de toetswaarde te bepalen F0 . Als de waarde 

boven een voorafgestelde norm Fa,a-l,a(n- i) komt wordt de nul hypothese verworpen en is dus vast 

te stellen dat de behandelwijze effect heeft op het foutpercentage. 

Tabel B 20 Formules ANOVA 

Source of Sum of Degrees of 
variation squares freedom Mean square Fo 

MS treatments 

Afhandelwijze SS treatments a-1 MS treatments MS£ 

Error SSE a(n-1) MS£ 

Total SST an-I 

De waarden uit bovenstaande tabel kunnen op de volgende manier warden berekend. 
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a 2 2 ss '"' y ; y .. 
treatment.f = L..J - - N 

i =I n 
a n 2 

SST = LLYi-L 
i =I J=I N 

SSE = SST - SS treatments 

MS = SSt,eatmen1s 
,,ea1men1s a _ I 

MSE = SSE 
a(n-1 ) 

Onderstaand de tabel ingevuld met de juiste waarden. 

Tabel B 21 Waarde ANOVA afhandelwijze 

Source of Sum of Degrees 
variation squares freedom 
Afhandelwijze 0,63972 21 
Error 0,62058 44 
Total 1,26030 65 

Fo .os . 21,44 = 1,84 

of 
Mean square Fo 
0,03046 2,15988 
0,01410 

Omdat F0 groter is dan F0_01_ 21_44 is met een betrouwbaarheid van 95% te stellen dat de 

afhandelwijze effect heeft op het foutpercentage. Dit is wel ender de aanname dat alle observaties 
normaal verdeeld zijn met dezelfde spreiding in het gemiddelde onafhankelijk van de afhandelwijze 
of de hoogte ervan. Dit is te constateren door het verschil tussen de individuele waarden en het 
totale gemiddelde (residual value) oftewel de restwaarde uit te zetten tegen de verschillende 
behandelingen en/of het gemiddelde van de behandeling (fitted values) . 

Op de volgende pagina zijn deze grafieken te vinden. 
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Figuur B 61 Restwaarde versus gem. behandeling 

Er lijkt geen reden te zijn om aan de aanname te twijfelen . 
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Onderstaand is de analyse uitgevoerd met statistische analyse programma Statgraphics. 

SnapStat: Multiple Sample Comparis:,n 

Sample 
FA1 
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F 

At-OVA Table 

Source 
Betv.een 
Wthin 
Total 

Sum of 
Squares 
0,639724 
0620577 
1,2603 

P-Value = 0,0157 

Vari anre O,eck 
Levene's 1,5229 
P-Value = 0, 1188 

Of 
21 
44 
65 

Mean 
Square F-Ratio 
0,0304631 2, 16 
0 014104 

f\llmber of levels not in the range 3-20. 
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Variantie Analyse (Montgomery,Runger, 1999) Procesvariant 7 

Om te kunnen aantonen dat de procesvariant effect heeft op het foutpercentage 
is het noodzakelijk een variantie analyse uit te voeren. Variantie analyse kan warden toegepast om 

de effecten van individuele behandelingen ( r) te toetsen op gelijkheid. Effecten van behandeling 
warden gedefinieerd als afwijkingen op het algehele gemiddelde van alle waarnemingen . Dus: 

a z:,i =o 
i-1 

Men is dus ge"fnteresseerd in de hypothese: 

H0 : r, =r2 =r3 = .... =ra =0 

H, : r ; -:t-0 

Wanneer de nul hypothese waar is, dan is elke observatie afkomstig uit een en dezelfde verdeling 
met gemiddelde van µ en standaard deviatie a-. Dan kan men stellen dat het veranderen van de 

behandeling geen effect heeft op het gemiddelde. 

Onderstaand wordt de variantie analyse uitgevoerd voor het lease proces op basis van gegevens 
van het foutpercentage over de eerste drie kwartalen van dit jaar. 

In onderstaande tabel staan de foutpercentages vermeld van de eerste drie kwartalen van iedere 
procesvariant. 

Tabel B 22 Repair percentage procesvraitn 7 kwartaal 

Behandeling Q1 Q2 Q3 Totaal Gemiddelde 
1 0,0168 0,0101 0,0078 0,0347 0,0116 
2 0,0046 0,0062 0,0089 0,0196 0,0065 
3 0,0161 0,0080 0,0163 0,0404 0,0135 
4 0,0094 0,0384 0,0649 0,1127 0,0376 
5 0,0000 0,0000 0,0442 0,0442 0,0147 
6 0,0422 0, 1186 0,0741 0,2349 0,0783 
7 0,0000 0,0000 0,0946 0,0946 0,0315 

0,5811 0,0830 

Vervolgens wordt de spreiding van elke behandeling afzonderlijk vergeleken met de totale spreiding 
van alle data. Wanneer deze te veel afwijken wordt de nul hypothese verworpen. Er zijn 7 
procesvarianten, 3 perioden dus 21 waarnemingen. (a=7, n=3 en N=21) 
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Onderstaand zijn de formules weergegeven om de toetswaarde te bepalen F0 . Als de waarde 

boven een voorafgestelde norm F a ,a- l ,a(n- i ) komt wordt de nul hypothese verworpen en is dus vast 

te stellen dat de behandelwijze effect heeft op het foutpercentage. 

Tabel 8 23 Formules ANOVA 

Source of Sum of Degrees of 
variation squares freedom Mean square Fo 

MS treatments 

Afhandelwijze ss,reatments a-I MStreatmenrs MS£ 

Error SSE a(n - 1) MS£ 

Total SST an-I 

De waarden uit bovenstaande tabel kunnen op de volgende manier worden berekend. 

a 2 2 ss " y; y .. 
treatments = ~ - - N 

i =I n 
a n 2 

SST = LLYt-L 
i=I /= I N 

SS £ = SST - SS trearments 

MS = SS,,earmenrs 
,,ea,men,s a _ I 

MS = SSE 
£ a(n-1) 

Onderstaand de tabel ingevuld met de juiste waarden. 

Tabel 8 24 Waarden ANOVA procesvariant 7 

Source of Sum of Degrees of mean 
variation squares freedom square f-test 
Afhandelwijze 0,01 6 0,001875006 2,213675856 
Error 0,01 14 0,00084701 
Total 0,02 20 

Fo.os . 6, 14 =2,85 

Omdat F0 niet groter is dan F0 _0 1_ 6 _14 is niet vast te stellen dat de afhandelwijze effect heeft op het 

foutpercentage. Dit is wel onder de aanname dat alle observaties normaal verdeeld zijn met 
dezelfde spreiding in het gemiddelde onafhankelijk van de afhandelwijze of de hoogte ervan. Dit is 
te constateren door het verschil tussen de individuele waarden en het totale gemiddelde (residual 
value) uit te zetten tegen de verschillende behandelingen en/of het gemiddelde van de behandeling 
(fitted values) . 
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Op de volgende pagina zijn deze grafieken te vinden. 
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Er lijkt geen reden te zijn om aan de aanname te twijfelen. 
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Op de volgende pagina is de analyse uitgevoerd met statistische analyse programma Statgraphics. 
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SnapStat: Multiple Sample Comparis:m 

Sample Count 
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Variantie Analyse (Montgomery,Runger, 1999) Procesvariant 3 

Om te kunnen aantonen dat de procesvariant effect heeft op het foutpercentage 
is het noodzakelijk een variantie analyse uit te voeren. Variantie analyse kan warden toegepast om 

de effecten van individuele behandelingen ( r) te toetsen op gelijkheid . Effecten van behandeling 
.warden gedefinieerd als afwijkingen op het algehele gemiddelde van alle waarnemingen. Dus: 

a 

I,; =o 
i-1 

Men is dus ge'interesseerd in de hypothese: 

H0 :r, =r2 =r3 = ... . =ra =0 

H, :r; =t:.O 

Wanneer de nul hypothese waar is, dan is elke observatie afkomstig uit een en dezelfde verdeling 
met gemiddelde van µ en standaard deviatie <I. Dan kan men stellen dat het veranderen van de 
behandeling geen effect heeft op het gemiddelde. 

Onderstaand wordt de variantie analyse uitgevoerd voor het lease proces op basis van gegevens 
van het foutpercentage over de eerste drie kwartalen van dit jaar. 

In onderstaande tabel staan de foutpercentages vermeld van de eerste drie kwartalen van iedere 
procesvariant. 

Tabel B 25 Repair percentage ANOVA procesvarianten 7 

BehandelinQ Q1 Q2 Q3 Totaal Gemiddelde 
1 0,0168 0,0101 0,0078 0,0347 0,0116 
2 0,0092 0,0377 0,0636 0, 1105 0,0368 
3 0,0353 0,0872 0,0627 0, 1851 0,0617 
4 0,0053 0,0061 0,0100 0,0213 0,0071 

0,3517 0,0879 

Vervolgens wordt de spreiding van elke behandeling afzonderlijk vergeleken met de totale spreiding 
van alle data. Wanneer deze te veel afwijken wordt de nul hypothese verworpen. Er zijn 7 
procesvarianten, 3 perioden dus 21 waarnemingen. (a=7, n=3 en N=21) 
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Onderstaand zijn de formules weergegeven om de toetswaarde te bepalen F0 . Als de waarde 

boven een voorafgestelde norm Fa,a-l,a(n-l) komt wordt de nul hypothese verworpen en is dus vast 

te stellen dat de behandelwijze effect heeft op het foutpercentage. 

Tabel B 26 Formulas ANOVA 

Source of Sum of Degrees of 
variation squares freedom Mean square Fo 

MS,,eatments 

Afhandelwijze sslrealmenfs a-1 MS,,eatments MSE 

Error SSE a(n - 1) MSE 

Total SST an-I 

De waarden uit bovenstaande tabel kunnen op de volgende manier worden berekend. 

a 2 2 ss " y i. y .. 
treatments = ~ - - N 

i = I n 
a n 2 

SST =Z:I yi -L 
i = I j = I N 

SSE = SST - SS treatments 

MS = SStreatments 
treatments a _ 1 

MS = SSE 
E a(n- I) 

Onderstaand de tabel ingevuld met de juiste waarden. 

Tabel B 27 Repair percentage ANOVA procesvariant 3 

Source of Sum of Degrees 
variation squares freedom 
Afhandelwijze 0,01 3 
Error 0,00 8 
Total 0,01 11 

Fo,os , 3,8 = 4,0? 

of mean 
square f-test 
0,001913656 5,30262384 
0, 000360889 

Omdat F0 groter is dan Fo,os, 3,8 is vast te stellen dat met een betrouwbaarheid van 95% de 

afhandelwijze effect heeft op het foutpercentage. Dit is wel ender de aanname dat alle observaties 
normaal verdeeld zijn met dezelfde spreiding in het gemiddelde onafhankelijk van de afhandelwijze 
of de hoogte ervan. Dit is te constateren door het verschil tussen de individuele waarden en het 
totale gemiddelde (residual value) uit te zetten tegen de verschillende behandelingen en/of het 
gemiddelde van de behandeling (fitted values) . 
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Op de volgende pagina zijn deze grafieken te vinden. 
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Op de volgende pagina is de analyse uitgevoerd met statistische analyse programma Statgraphics. 
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SnapStat: Multiple Sample Comparison 
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19. Bijlage BPR principes 

Deze bijlage bestaat uit een deel van hoofdstuk 6 Heuristic workflow redesign uit Reijers, H.A. 
(2002) "Design and control of workflow processes: business process management for the service 
industry." Hierin worden alle dertig BPR principes besproken. 

Task elimination (ELIM) 
The heuristic of task elimination runs as follows: eliminate unnecessary tasks from a workflow 
(see Figure 6.3) . 

Figure 6.3: Task elimination 

A common way of regarding a task as unnecessary is when it adds no value from a client's point of 
view. Typically, control tasks in a workflow do not do this; they are incorporated in the model to fix 
problems created or not elevated in earlier steps. Control tasks can often be found back as 
iterations and reconciliation tasks. The aims of this heuristic are to increase the speed of processing 
and to reduce the cost of handling a case. An important drawback may be that the quality of the 
service deteriorates. The heuristic is widespread in literature, for example see Peppard and 
Rowland (1995), Berg and Pottje wijd (1997) , and Van der Aalst and Van Hee (2002) . Buzacott 
(1996) illustrates the quantitative effects of eliminating iterations with a simple model. 

Task addition (ADD) 
The task addition heuristic is: check the completeness and correctness of incoming materials and 
check the output before it is send to clients (see Figure 6.4) . 

' I 

l ! l 
3 n' I 4 ~ ! : 

. ···•·•. ··•········· ... L, ___ ,_,,_.J 

Figure 6.4: Task addition 

This heuristic promotes the addition of controls to a workflow. It may lead to a higher quality of 
the workflow execution and, as a result, to less required rework. Obviously, an additional control will 
require time and will absorb resources. Note the contrast of the intent of this heuristic with that of 
the task elimination heuristic. The heuristic is mentioned by Poyssick and Hannaford (1996). 

Task composition (COMPOS) 
The content of the task composition heuristic is: combine small tasks into composite tasks and 
divide large tasks into workable smaller tasks (see Figure 6.5) . 
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Figure 6.5: Task composition 

Combining tasks should result in the reduction of setup times, i.e., the time that is spent by a 
resource to become familiar with the specifics of a case. By executing a large task which used to 
consist of several smaller ones, some positive effect may also be expected on the quality of the 
delivered work. Making tasks too large may result in (a) smaller run-time flexibility and (b) lower 
quality as tasks may become unworkable. Both effects are exactly countered by dividing tasks into 
smaller ones. Obviously, smaller tasks may result in longer set-up times. This is probably the most 
cited heuristic rule, mentioned by Hammer and Champy (1993), Rupp and Russell (1994) , Peppard 
and Rowland (1995), Berg and Pottjewijd (1997), Seidmann and Sundararajan (1997), Reijers and 
Goverde (1999a), Van der Aalst (2000b), and Van der Aalst and Van Hee (2002) . Some of these 
authors only consider one part of the heuristic, e.g., combining smaller tasks into one. Buzacott 
(1996), Seidmann and Sundararajan (1997) and Van der Aalst (2000b) provide quantitative support 
for the optimality of this heuristic for simple models. 

Task automation (AUTO) 
The task automation heuristic is: consider automating tasks (see Figure 6.6). 

Figure 6.6: Task automation 

The positive result of automating tasks in particular may be that tasks can be executed faster, with 
less cost, and with a better result. An obvious disadvantage is that the development of a system that 
performs a task may be costly . Generally speaking, a system performing a task is also less flexible 
in handling variations than a human resource. Instead of fully automating a task, an automated 
support of the resource executing the task may also be considered. This heuristic is a specific 
application of the technology heuristic, which we discuss in section 6.1. 7. The heuristic is 
specifically mentioned as a redesign measure by Peppard and Rowland (1995) and Berg and 
Pottjewijd (1997). 

6. 1. 3. Routing rules 
Resequencing (RESEQ) 
The content of the resequencing heuristic is: move tasks to more appropriate places (see Figure 
6.7). 

Figure 6.7: Resequencing 
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In existing workflows, actual tasks orderings do not give full information on the logical restrictions 
that have to be maintained between tasks. Therefore, it is sometimes better to postpone a task if it 
is not required for immediately following tasks, so that perhaps its execution may prove to become 
superfluous. This saves cost. A task may be moved into the proximity of a similar task also, in this 
way diminishing set-up times. Specific applications of the resequencing heuristics are the knock-out 
heuristic, control relocation and the parallelism heuristic which we will subsequently discuss. 
The resequencing heuristic is mentioned as such by Klein (1995). 

Knock-out (KO) 
The knock-out heuristic is: order knock-outs in a decreasing order of effort and in an increasing 
order of termination probability. 

3~ ·- 2 I 
I 1 ·········J r 

Figure 6.8: Knock-out 

A typical part of a workflow is the checking of various conditions that must be satisfied to deliver a 
positive end result. Any condition that is not met may lead to a termination of that part of the 
workflow, the knock-out. If there is freedom in choosing the order in which the various conditions are 
checked, the condition that has the most favorable ratio of expected knock-out probability versus 
the expected effort to check the condition should be pursued. Next, the second best condition, etc. 
This way of ordering checks yields on average the least costly workflow execution. There is no 
obvious drawback on this heuristic, although it may not always be possible to freely order these 
kinds of checks. Implementing the heuristic also may result in a (part of a) workflow that takes a 
longer throughput time than a full parallel checking of all conditions. Reijers and Goverde (1999a) 
and Van der Aalst (2000b) mention this heuristic. Van der Aalst (2000b) also gives quantitative 
support for its optimality. 

Control relocation (RELOC) 
The control relocation heuristic means: move controls towards the client (see Figure 6.9). 

~ . j ,_ i'------' 2 hr-:-L i_V __ , ~ U-
Figure 6.9: Control relocation 

Different checks and reconciliations that are part of a workflow may be moved towards the client. 
Klein (1995) gives the example of Pacific Bell that moved its billing controls towards its clients 
eliminating in this way the bulk of its billing errors. It also improved client satisfaction. A 
disadvantage of moving a control towards a client is higher probability of fraud, resulting in fewer 
yields. The heuristic is named by Klein (1995). 

Parallelism (PAR) 
The parallelism heuristic runs as follows: consider whether tasks may be executed in parallel 
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(see Figure 6.10). 

The obvious effect of applying this heuristic is that the throughput time may be considerably 
reduced . The applicability of the heuristic in workflow redesign is large. In practical experiences we 
have had with analyzing existing workflows, tasks were mostly ordered sequentially without the 
existence of hard logical restrictions prescribing such an order. We already discussed the causes for 
this in section 3.2. The advantage of parallel workflows in terms of throughput time is the basis for 
the breadth-first workflows that are designed with PBWD (see section 3.3.3.) 

,..-1 __ ...,.. ___ ,... 

• 

Figure 6.10: Parallelism 

A drawback of introducing more parallelism in a workflow that incorporates possibilities of knock
outs is that the cost of workflow execution may increase. The management of workflows with 
concurrent behavior can become more complex also, which may introduce errors (quality) or restrict 
run-time adaptations (flexibility). The heuristic is mentioned by Rupp and Russell (1994), Berg and 
Pottjewijd (1997), and Van der Aalst and Van Hee (2002). Van der Aalst (2000b) provides 
quantitative support for this heuristic. 

Triage (TRI) 
The main interpretation of the triage heuristic is: consider the division of a general task into two or 
more alternative tasks (see Figure 6.11 ). Its opposite (and less popular) formulation is: consider the 
integration of two or more alternative tasks into one general task. 

Figure 6.11: Triage 

When applying the heuristic in its main form, it is possible to design tasks that are better aligned 
with the capabilities of resources and the characteristics of the case. Both of these improve the 
quality of the workflow. Distinguishing alternative tasks also facilitates a better utilization of 
resources, with obvious cost and time advantages. On the other hand, too much specialization can 
make processes become less flexible, less efficient, and cause monotonous work with 
repercussions for quality. This is lifted by the alternative interpretation of the triage heuristic. A 
special form of the triage heuristic is to divide a task into similar instead of alternative tasks for 
different subcategories of the case type. For example, a special cash desk may be set up for clients 
with an expected low processing time. The triage heuristic is related to the task composition 
heuristic in the sense that it is concerned with the division and combination of tasks. Note that the 
heuristic differs from it in the sense that alternative tasks are considered. The triage concept is 
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mentioned by Klein (1995), Berg and Pottjewijd (1997), and Van der Aalst and Van Hee (2002) . 
Zapf and Heinzl (2000) show the positive effects of triage within the setting of a call center. 

6. 1. 4. Allocation rules 
Case manager (MAN) 
The case manager heuristic runs as follows: appoint one person as responsible for the handling 
of each case, the case manager (see Figure 6.11 . 

Figure 6.12: Case manager 

The case manager is responsible for the case, but he or she is not necessarily the (only) resource 
that will work on work items for this case. The most important aim of this heuristic is to improve upon 
the external quality of a workflow. The workflow will become more transparent from the viewpoint of 
a client as the case manager provides a single point of contact. This positively affects client 
satisfaction. It may also have a positive effect on the internal quality of the workflow, as someone is 
accountable for correcting mistakes. Obviously, the assignment of a case manager has financial 
consequences as capacity must be devoted to this job. The heuristic is mentioned by Hammer and 
Champy (1993) and Van der Aalst and Van Hee (2002). Buzacott (1996) has provided some 
quantitative support for a specific interpretation of this heuristic. 

Case assignment (ASSIGN) 
The case assignment heuristic is: let workers perform as many steps as possible for single cases 
(see Figure 6.13). 

Figure 6.13: Case assignment 

This heuristic is different from the case manager heuristic we mentioned before. Although a case 
manager will be responsible for a case, he or she does not have to be involved in executing the 
workflow. By using case assignment in the most extreme form, for each work item the resource is 
selected from the ones capable of performing it that has worked on the case before - if any. Rather 
confusingly, this person is sometimes also referred to as case manager. The obvious advantage of 
the rule is that this person will get acquainted with the case and will need less setup time. An 
additional benefit may be that the quality of service is increased. On the negative side, the flexibility 
of resource allocation is seriously reduced. A case may experience substantial queue time when its 
"case manager" is not available. The case assignment heuristic is described by Rupp and Russell 
(1994), Reijers and Goverde (1998), and Van der Aalst and Van Hee (2002). 

Customer teams (TEAM) 
The customer team heuristic is: consider assigning teams out of different departmental workers that 
will take care of the complete handling of specific sorts of cases (see Figure 6.14). 
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Figure 6.14: Customer teams 

This heuristic is a variation of the case assignment heuristic. Depending on its exact desired form, 
the customer team heuristic may be implemented by the case assignment heuristic. A customer 
team may involve more workers with the same qualifications also, in this way relaxing the strict 
requirements of the case assignment rule. Advantages and disadvantages are similar to those of 
the case assignment heuristics. In addition, work as a team may improve the attractiveness of the 
work and a better understanding, which are both quality aspects.The heuristic is mentioned by 
Peppard and Rowland (1995) and Berg and Pottjewijd (1997). 

Flexible assignment (FLEX) 
The flexible assignment heuristic runs as follows: assign resources in such a way that maximal 
flexibility is preserved for the near future (see Figure 6.15). For example, if a work item can be 
executed by either of two available resources, assign it to the most specialized resource. In this 
way, the possibilities to take on the next work item by the free, more general resource are maximal. 

Figure 6.15: Flexible assignment 

The advantage of this heuristic is that the overall queue time is reduced: it is less probable that a 
case has to await the availability of a specific resource. Another advantage is that the workers with 
the highest specialization can be expected to take on most of the work, which may result in a higher 
quality. The disadvantages of the rule can be diverse. For example, work load may bee ome 
unbalanced resulting in less job satisfaction. Possibilities for specialists to evolve into generalists 
are reduced also. This heuristic is mentioned by Van der Aalst and Van Hee (2002). 

Resource centralization (CENTR) 
The resource centralization heuristic is: treat geographically dispersed resources as if they are 
centralized (see Figure 6.16). 

226 



Figure 6.16: Resource centralization 

This heuristic is explicitly aimed at exploiting the benefits of WfMS's. After all , when a WfMS takes 
care of handing out work items to resources it has become less relevant where these resources are 
located geographically. In this sense, the heuristic is a special form of the technology heuristic (see 
section 6.1 . 7). Moreover, it can also be seen as the opposite of customer teams heuristic. The 
specific advantage of this measure is that resources can be committed more flexibly, which gives a 
better utilization and possibly a better throughput time. The disadvantages are similar to that of the 
technology heuristic. This heuristic is mentioned by Van der Aalst and Van Hee (2002) . 

Split responsibilities (SPLIT) 
The split responsibilities heuristic is: avoid assignment of task responsibilities to people from 
different functional units (see Figure 6.17). The idea behind this heuristic is that tasks for which 
different departments share responsibility are more likely to be a source of neglect and conflict. 
Reducing the overlap in responsibilities should lead to a better quality of task execution. A higher 
responsiveness to available work items may be developed also, so that clients are served quicker. 
On the other hand, reducing the effective number of resources that is available for a work item may 
have a negative effect on its throughput time, as more queuing may occur. 
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Figure 6.17: Split responsibilities 
This specific heuristic is mentioned by Rupp and Russell (1994) and Berg and Pottjewijd 
(1997). 

6. 1. 5. Resource rules 
Numerical involvement (NUM) 
The numerical involvement heuristic runs: mInImIze the number of departments, groups and 
persons involved in a workflow (see Figure 6.18). 

Figure 6.18: Numerical involvement 

Applying this heuristic should lead to less coordination problems. Less time spent of coordination 
makes more time available for the processing of cases. Reducing the number of departments may 
lead to less shared responsibilities, with similar pros and cons as the split responsibilities heuristic. 
In addition , smaller numbers of specialized units may prohibit the build of expertise (a quality issue) 
and routine (a cost issue). The heuristic is described by Hammer and Champy (1993) , Rupp and 
Russell (1994), and Berg and Pottjewijd (1997). 
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Extra resources (XRES) 
The extra resources heuristic is: if capacity is not sufficient, consider increasing the number of 
resources in a certain resource class (see Figure 6.19). This straightforward heuristic speaks for 
itself. Note that the subject of chapter 5 of this thesis is concerned with the optimal allocation of 
additional resources. The obvious effect of extra resources is that there is more capacity for 
handling cases, in this way reducing queue time. It may also help to implement a more flexible 
assignment policy. Of course, hiring or buying extra resources has its cost. Note the contrast of this 
heuristic with the numerical involvement heuristic. 

:-- 2 3 

Figure 6.19: Extra resources 

The heuristic is mentioned by Berg and Pottjewijd (1997). 

Specialist-generalist (SPEC) 
The specialist-generalist heuristic is: consider making resources more specialistic or more 
generalistic . 
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Figure 6.20: Specialist-generalist 

Resources may be turned from specialists into generalists or the other way round. A specialist 
resource can be trained for other qualifications; a generalist may be assigned to the same type of 
work for a longer period of time, so that his other qualifications become obsolete. When the 
redesign of a new workflow is considered, application of the heuristic comes down to considering 
the specialist-generalist ratio of new hires. A specialist builds up routine more quickly and may have 
a more profound knowledge than a generalist. As a result he or she works quicker and delivers 
higher quality. On the other hand, the availability of generalists adds more flexibility to the workflow 
and can lead to a better utilization of resources. Depending on the degree of specialism or 
generalism, either type of resource may be more costly. Note that this heuristic differs from the 
triage concept in the sense that the focus is not on the division of tasks. Poyssick and Hannaford 
(1996) and Berg and Pottjewijd (1997) stress the advantages of generalists. Rupp and Russell 
(1994), Seidmann and Sundararajan (1997), and Reijers and Goverde (1998) mention both 
specialists and generalists. Van der Wal (1997) provides some insight into the use of generalists 
("butterflies") . For the example he uses, it follows that a small number of generalists may indeed 
improve the performance of a system, but increasing this number does not yield additional benefits. 

Empower (EMP) 
The empower heuristic is: give workers most of the decision-making authority and reduce middle 
management (see Figure 6.21) . 
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Figure 6.21: Empower 
In traditional workflows, substantial time may be spent on authorizing work that has been done by 
others. When workers are empowered to take decisions independently, it may result in smoother 
Operations with lower throughput times. The reduction of middle management from the workflow 
also reduces the labor cost spent on the processing of cases. A drawback may be that the quality of 
the decisions is lower and that obvious errors are no longer found. If bad decisions or errors result 
in rework, the cost of handling a case may actually increase compared to the original situation. 
The heuristic is named by Hammer and Champy (1993) , Rupp and Russell (1994), and Poyssick 
and Hannaford (1996). Buzacott (1996) shows with a simple quantitative model that this heuristic 
may indeed increase performance. 

6. 1. 6. Rules for external parties 

Integration (INTG) 
The integration heuristic is as follows: consider the integration with a workflow of the client or a 
supplier (see Figure 6.22) . 

3 ~ 
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Figure 6.22: Integration 

This heuristic can be seen as exploiting the supply chain concept known in production. In practice, 
the application of this heuristic may take on different forms. For example, when two parties have to 
agree upon a product they commonly produce it may be more efficient to perform several 
intermediate reviews than performing one large review when both parties have completed their part. 
In general, ' integrated workflows should render a more efficient execution, both from a time and cost 
perspective. The drawback of integration is that dependence grows and therefore, flexibility may 
decrease Both Klein ( 1995) and Peppard and Rowland ( 1995) mention this heuristic. 

Outsourcing (OUT) 
The outsourcing heuristic is: consider outsourcing a workflow in whole or parts of it (see Figure 
6.23) . 
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Figure 6.23: Outsourcing 

Another party may be more efficient in performing the same work, so they might as well perform it. 
The outsourcing heuristic is similar to the workflow integration heuristic in the sense that it reflects 
on workflows of other parties. The obvious aim of outsourcing work is that it will generate less cost. 
A drawback may be that quality decreases. Outsourcing also requires more coordination efforts and 
will make the workflow more complex. The heuristic is mentioned by Klein (1995) and Poyssick and 
Hannaford (1996). 

Interfacing (INTF) 
The interfacing heuristic is: consider a standardized interface with clients and partners (see Figure 
6.24). 

Figure 6.24: Interfacing 

The idea behind this heuristic is that a standardized interface will diminish the probability of 
mistakes, incomplete applications, unintelligible communications, etc. A standardized interface may 
result in fewer errors (quality} , faster processing (time) , and less rework (cost) . The interfacing 
heuristic can be seen a specific interpretation of the integration heuristic. This principle is mentioned 
by Hammer and Champy (1993) and Poyssick and Hannaford (1996). 

Contact reduction (REDUC) 
The contact reduction heuristic is: reduce the number of contacts with clients and third parties (see 
Figure 6.25). 
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Figure 6.25: Contact reduction 

The exchange of information with a client or third party is always time-consuming . Especially when 
information exchanges take place by regular mail , substantial wait times may be involved. Each 
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contact also introduces the possibility of intruding an error. Hammer and Champy (1993) describes 
a case where the multitude of bills, invoices, and receipts creates a heavy reconciliation burden. 
Reducing the number of contacts may therefore decrease throughput time and boost quality. Note 
that it is not always necessary to skip certain information exchanges, but that it is possible to 
combine them with limited extra cost. A disadvantage of a smaller number of contacts might be the 
loss of essential information, which is a quality issue. Combining contacts may result in the delivery 
or receipt of too much data, which involves cost. Note that this heuristic is related to the interfacing 
heuristic in the sense that they both try to improve on the collaboration with other parties. The 
heuristic is mentioned Hammer by and Champy (1993) and Reijers and Goverde (1999a) . The 
heuristic is used in the redesign case in chapter 7. Buzacott (1996) has investigated this heuristic 
quantitatively. 

Buffering (BUF) 
The buffering heuristic runs as follows: instead of requesting information from an external source, 
buffer it by subscribing to updates (see Figure 6.26). 

Figure 6.26: Buffering 

Obtaining information from other parties is a major, time consuming part in many workflows. By 
having information directly available when it is required, throughput times may be substantially 
reduced. This heuristic can be compared to the caching principle microprocessors apply. Of course, 
the subscription fee for information updates may be rather costly. This is especially so when we 
consider the situation that an information source may contain far more information than is ever 
used. Substantial cost may also be involved with storing all the information. Note that this heuristic 
is a weak form of the integration heuristic. Instead of direct access to the original source of 
information - the integration alternative - a copy is maintained. This heuristic is mentioned by 
Reijers and Goverde (1999a) . 

Trusted party (TRUST) 
The trusted party heuristic is as follows: instead of determining information oneself, use results 
of a trusted party. 
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Figure 6.27: Trusted party 

Some decisions or assessments that are made within workflows are not specific for the workflow 
they are part of. Other parties may have determined the same information in another context, which 
- if it were known - could replace the decision or assessment part of the workflow. An example is 
the creditworthiness of a client that bank A wants to establish . If a client can present a recent 
creditworthiness certificate of bank B, then bank A will accept it. Obviously, the trusted party 
heuristic reduces cost and may even cut back throughput time. On the other hand, the quality of the 
workflow becomes dependent upon the quality of some other party's work. Some coordination effort 
with trusted parties is also likely to be required. Note that this heuristic differs from the outsourcing 
heuristic. When outsourcing, a work item is executed at run time by another party. The trusted party 
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heuristic allows for the use of a result in the recent past. It is different from the buffering heuristic, 
because the workflow owner is not the one obtaining the information. This heuristic rule results from 
our own reengineering experience. 

6.1. 7. Integral workflow rules 
Case types (TYP) 
The case types heuristic can be formulated as: determine whether tasks are related to the same 
type of case and, if necessary, distinguish new workflows and product types. Especially Berg and 
Pottjewijd (1997) convincingly warn for subflows that are not specifically intended to handle the case 
type of their umbrella workflow (the superflow). Ignoring this phenomenon may result in a less 
effective management of this subflow and a lower efficiency. Applying the heuristic may yield faster 
processing times and less cost. Distinguishing common subflows of many different flows may yield 
efficiency gains also. Yet, it may also result in more coordination problems between the workflow 
(quality) and less possibilities for rearranging the workflow as a whole (flexibility). Note that this 
heuristic is in some sense similar to the triage concept. The main interpretation of the triage concept 
can be seen as a translation of the case type heuristic on a task level. This heuristics has been 
mentioned in one form or another by Hammer and Champy (1993), Rupp and Russell (1994), 
Peppard and Rowland (1995), and Berg and Pottjewijd (1997). 

Technology (TECH) 
The technology heuristic is as follows: try to elevate physical constraints in a workflow by applying 
new technology. In general, new technology can offer all kinds of positive effects. For example, the 
application of a WfMS may result in less time that is spent on logistical tasks. A Document 
Management System will open up the information available on cases to all participants, which may 
result in a better quality of service. New technology can also change the traditional way of doing 
business by giving participants complete new possibilities. The purchase, development, 
implementation, training, and maintenance efforts related to technology are obviously costly . In 
addition, new technology may arouse fear with workers or may result in other subjective effects; this 
may deteriorate the quality of the workflow. The heuristic is mentioned by Klein (1995), Peppard and 
Rowland (1995), Berg and Pottjewijd (1997) , and Van der Aalst and Van Hee (2002). 

Exception (EXCEP) 
The exception heuristic is: design workflows for typical cases and isolate exceptional cases from 
normal flow. Exceptions may seriously disturb normal Operations. An exception will require workers 
to get acquainted with a case although they may not be able to handle it. Setup times are then 
wasted. Isolating exceptions, for example by a triage, will make the handling of normal cases more 
efficient. Isolating exceptions may possibly increase the overall performance as specific expertise 
can be build up by workers working on the exceptions. By filtering out all exceptions, it may be 
possible to offer Straight-Through-Processing (MacSweeney, 2001). The price paid in isolating 
exceptions is that the workflow will become more complex, possibly decreasing its flexibility. Also, if 
no special knowledge is developed to handle the exceptions (which is costly) no major 
improvements are likely to occur. The heuristic is mentioned by Poyssick and Hannaford (1996). 
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Case-based work (CASES) 
The case-based work heuristic is: consider removing batch-processing and periodic activities 
from a workflow. Although workflows are essentially case-based and make-to-order (see section 
1.4.2), several features may be present in practical workflows that are on bad-terms with these 
concepts. The most notable examples are (a) the piling up of work items in batches and (b) periodic 
activities, depending on computer systems which are only available for processing at specific times. 
Getting rid of these constraints may significantly speed up the handling of cases. On the other hand, 
efficiencies of scale can be reached by batch processing. The cost of making information systems 
permanently available may be costly also. This heuristic rule results from our own reengineering 
experience. 
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20. Bijlage ABC-c/assificatie 

Het is mogelijk te bepalen met een analyse welke portie van producten belangrijk is voor de omzet. 
Dit kan als relatief gezien zijn de marges op kleine en grate contracten nagenoeg gelijk is. Absoluut 
gezien wordt er dus minder omzet binnen gehaald op de kleinere investeringen. 

Onderstaand is de distributie naar waarde te zien van alle nieuwe investeringen. Een analyse naar 
de waarde helpt in het identificeren van de meest belangrijke producten (Silver et.al. , 1998). Het is 
gebruikelijk de producten in drie categorieen in de delen. De classificatie in ABC categorieen is als 
volgt verdeeld. A producten leveren 80 % bijdrage aan de omzet. B producten zijn die producten die 
de volgende 15 % aan omzet bijdragen tot aan 95 % van de totale omzet en het restant zijn C 
producten. C producten vertegenwoordigen 5 % van de omzet. Het is gebruikelijk de belangrijkste 
producten de meeste aandacht van management en financiele resources te schenken. 
Daarentegen dienen alle beslissingen omtrent C producten zo simpel mogelijk gehouden, deze 
producten vragen vaak een hoop data invoer en tijd. Voor deze producten is het zaak kostbare tijd 
van het management en financiele resources te beperken . 

ABC analyse 
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Figuur B 66 ABC analyse 
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Voor het proces activeren is de volgende verdeling. 

Tabel B 28 ABC waarden 

Categorie % aantallen nw. % van totale omzet 
investeringen DLL 

A-producten 29% 80% 
8-producten 31% 15% 
C-Producten 40% 5% 

Opvallend is dat alle C-producten geheel bestaan uit investeringen onder de 10.000 euro. Uit de 
cumulatieve frequentie tabel en de ABC-analyse is af te lezen dat de contracten onder de 10.000 
euro 50 % van alle investeringen vertegenwoordigt en maar 8% van de omzet genereert. B 
producten bestaan voornamelijk uit investeringen tussen de 10.000 en 20.000 Euro en A producten 
zijn alle investeringen boven de 20.000. De exacte grens tussen A en 8/C producten is 21 .000 Zie 
onderstaande figuur. 
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Figuur B 67 ABC classificatie 
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21. Bijlage Petri-net herontwerp elementen 
Ter verduidelijking van de beschreven elementen in paragraaf 5.2 wordt in deze bijlage het petri-net 
gepresenteerd van het proces waarin de elementen van het herontwerp zijn verwerkt. 

Figuur B 68 Totaal overzicht herontwerp 
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Zoals te zien is in figuur 5-3 op pagina 42 is bij alle BU's de tussenkomst van de CSD weggelaten. 
Tevens is uit paragraaf 4.4.3 gebleken dat de procesvariant met de check van de teamleider niet 
significant beter presteert als een variant zonder. Deze stap is ook weg gelaten. Dit zijn beide 
gevolgen van het herontwerp element 5.2.8. 

Figuur B 69 TL-check herontwerp 
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Hieronder zijn herontwerp elementen 5.2.1 en 5.2.3 aangegeven. Alie kleine investeringen warden 
versneld behandeld voor alle procesvarianten. In paragraaf 5.4 van het verslag zal worden 
ingegaan welke effecten dit heeft op de prestaties van het proces. 

Figuur B 70 Versnelde afhandeling 
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22. Bij/age Validiteit Herontwerp 

Deze bijlage gaat in op de kwaliteit van het herontwerp. Gegeven de afhandelwijze nu en de 
gegevens verzameld over de eerste negen maanden van 2006 zijn de gemiddelde per 
afhandelwijze gemakkelijk te bepalen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tevens is 
berekend het 95% betrouwbaarheidsinterval berekend. 

Tabel B 29 Aantalen huidige proces 

Proces variant Gem. per maand standaard deviatie 95% 95% 
LL UL 

FA1 14 2,07 10 18 
FA2 2 0 ,37 1 3 
Fl1 1068 46,36 977 1159 
Fl2 228 13,29 202 254 
HC1 14 2 ,42 9 19 
HC2 1 0, 18 1 1 
MHC1 218 32,48 154 282 
MHC2 5 1, 10 3 7 
OCE1 382 34 ,16 315 449 
OCE2 17 4 ,57 8 26 
OE1 213 15,84 182 244 
OE2 64 4,33 56 72 
OE3 6 1,54 3 9 
OEVM1 118 7,03 104 132 
OEVM2 6 1 ,20 4 8 
OEVM3 8 1,09 6 10 
TF1 138 6,37 126 150 
TF2 13 2 ,47 8 18 
TR1 33 4,36 24 42 
TR2 0 0,00 0 0 
VLN1 198 13,25 172 224 
VLN2 41 3,30 35 47 
VLN3 10 0 ,97 8 12 

In de tabel op de volgende pagina warden de aantallen weergegeven door het herontwerp. 
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label B 30 Aantallen door het herontwerp 

Proces variant Gem. per maand standaard deviatie 95% 95% 
LL UL 

FA1 3 0,62 1 4 
FA2 13 1,72 9 16 
Fl1 1068 46,36 977 1159 
Fl2 228 13,29 202 254 
HC1 7 0,87 5 9 
HC2 8 1,71 4 11 
MHC1 149 33,65 83 215 
MHC2 74 6,94 60 88 
OCE1 356 31,64 294 418 
OCE2 42 6,24 30 54 
OE1 236 16,08 204 267 
OE2 47 5,08 37 57 
OEVM1 89 6,30 76 101 
OEVM2 44 2,89 38 49 
TF1 106 5,95 94 118 
TF2 45 5,06 35 55 
TR1 2 1, 15 0 4 
TR2 31 4,21 23 39 
VLN1 189 12,95 164 214 
VLN2 59 4,31 51 68 

Gekozen zijn als indicatoren voor vergelijking de onderstaande drie KPl's: 
• Het aantal betrokken afdelingen 
• Het aantal overdrachtsmomenten tussen personen 
• Het aantal controle momenten 

Deze indicatoren van een efficient proces zijn gekozen omdat: Op het moment dat een extra 
afdeling erbij betrokken wordt stijgt automatisch de wachttijd van een dossier en zal het dossier 
overgedragen moeten warden. Oak een overdrachtmoment binnen een afdeling zorgt voor het 
toevoegen van wachttijd. Als laatste is het aantal controle momenten direct gerelateerd aan de 
bewerkingstijd. Op het moment er een tweede, derde controle uitgevoerd moet warden neemt 
meteen de bewerkingstijd toe. 

Deze bijlage zal de volgende punten berekenen/ bespreken: 
• Het totale aantal betrokken afdelingen in het proces 
• Het totaal aantal betrokken afdelingen per BU 
• Het verschil tussen het herontwerp en nu voor het gehele proces 
• Het verschil tussen het herontwerp en nu per BU 

Bovenstaande is idem voor het aantal overdrachtsmomenten bepaald en het aantal controle 
momenten bepaald. 

240 



Vervolgens wordt bepaald welke besparing/toename in bewerkingstijd verwacht mag warden tussen 
het herontwerp en nu voor: 

• Afgenomen OPS controle 
• Afgenomen TL controle 
• T oegenomen repairs 
• Besparing tot aan de norm 

In alle berekeningen zal het 95% betrouwbaarheids interval zoals hierboven aangeven centraal 
staan en warden vergeleken met een schatting van bewerkingstijden. Deze schatting is gebaseerd 
op interviews met verschillende medewerkers met verschillende ervaringsachtergronden. Deze 
schatting is niet gevalideerd met een meting. Het is dus niet mogelijk een 95% betrouwbaarheids 
interval te bepalen. Het is echter wel mogelijk de hoogste en de laagste schatting mee te nemen in 
de berekening. 

Deze bijlage sluit af met het opsommen van alle berekende zaken . 

Het totale aantal betrokken afdelingen in het proces 
Uit het model is te bepalen het aantal betrokken afdelingen van nu en het herontwerp. Met de 
bepaalde betrouwbaarheids intervallen is dan gemakkelijk te bepalen hoeveel betrokken afdelingen 
er zijn binnen de afhandelwijze. 

Tabel B 31 Aantal betrokken afdelingen (nu & herontwerp) 

Aantal betrokken Aantal betrokken 
afdelingen (nu) afdelingen 

(herontwerp) 
FA1 6 FA1 4 
FA2 6 FA2 5 
Fl1 4 Fl1 4 
Fl2 4 Fl2 4 
HC1 6 HC1 4 
HC2 6 HC2 5 
MHC1 6 MHC1 4 
MHC2 6 MHC2 5 
OCE1 4 OCE1 4 
OCE2 6 OCE2 5 
OE1 4 OE1 4 
OE2 6 OE2 5 
OE3 6 OEVM1 4 
OEVM1 4 OEVM2 5 
OEVM2 6 TF1 4 
OEVM3 6 TF2 5 
TF1 6 TR1 4 
TF2 6 TR2 5 
TR1 6 VLN1 4 
TR2 6 VLN2 5 
VLN1 6 
VLN2 6 
VLN3 6 

241 



Tabel B 32 Totaal aantal betrokken afdelingen (afhandelwijze) 

Totaaal aantal betrokken afdelingen NU Totaal aantal betrokken afdelinaen Herontwero 
LL Gem UL LL Gem UL 

FA1 60 64 106 FA1 6 11 16 
FA2 6 12 16 FA2 46 63 60 
FI1 3909 4272 4635 Fl1 3906 4271 4635 
Fl2 606 912 1016 Fl2 606 912 1017 
HC1 56 64 112 HC1 21 26 35 
HC2 4 6 6 HC2 22 39 56 
MHC1 926 1306 1690 MHC1 331 595 656 
MHC2 17 30 43 MHC2 302 370 436 
OCE1 1260 1526 1796 OCE1 1176 1424 1672 
OCE2 46 102 156 OCE2 150 211 272 
OE1 726 652 976 OE1 617 943 1069 
OE2 333 364 435 OE2 166 236 265 
OE3 16 36 54 OEVM1 305 354 404 
OEVM1 417 472 527 OEVM2 190 216 247 
OEVM2 22 36 50 TF1 377 424 470 
OEVM3 35 46 61 TF2 176 226 275 
TF1 753 626 903 TR1 0 9 16 
TF2 49 76 107 TR2 114 156 197 
TR1 147 196 249 VLN1 655 756 656 
TR2 0 0 0 VLN2 254 296 336 
VLN1 1032 1166 1344 
VLN2 207 246 265 
VLN3 49 60 71 
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Nu is uit de tabel op de vorige pagina het aantal betrokken afdelingen per BU te bepalen. Door de 
BU afhandelwijze bij elkaar op te tellen. 

Tabel B 33 Totale aantallen betrokken afdelingen per BU 

NU Herontwerp 
T otaal per BU Totaal per BU 
Betrokken Betrokken 
afdelinaen afdelingen 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA 67 96 125 FA 52 73 95 
Fl 4716 5184 5652 Fl 4716 5184 5651 
HC 59 90 121 HC 43 67 90 
MHC 943 1338 1733 MHC 633 965 1297 
OCE 1308 1630 1952 OCE 1326 1636 1945 
OE 1079 1272 1465 OE 1002 1178 1354 
OEVM 474 556 638 OEVM 495 573 650 
TF 802 906 1010 TF 553 649 745 
TR 147 198 249 TR 114 164 215 
VLN 1288 1494 1700 VLN 909 1053 1196 

10884 12764 14644 9843 11541 13239 

Door deze gegevens met elkaar te vergelijken is te bepalen wat het verschil is tussen het 
herontwerp en nu op het gebied van betrokken afdelingen. 

Tabel B 34 Verschillen betrokken afdelingen per BU 

Verschil in aantallen V h"I. t ersc 1 m procen en 
Totaal per BU Totaal per BU 
Betrokken Betrokken 
afdelinqen afdelingen 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA -16 -23 -30 FA -23% -23% -24% 
Fl 0 0 0 Fl 0% 0% 0% 
HC -16 -23 -30 HC -27% -26% -25% 
MHC -310 -373 -436 MHC -33% -28% -25% 
OCE 18 6 -7 OCE 1% 0% 0% 
OE -76 -94 -111 OE -7% -7% -8% 
OEVM 21 17 12 OEVM 4% 3% 2% 
TF -249 -257 -265 TF -31% -28% -26% 
TR -33 -34 -35 TR -22% -17% -14% 
VLN -379 -441 -504 VLN -29% -30% -30% 

-1041 -1223 -1405 -10% -10% -10% 

Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal betrokken afdelingen met 10% ongeacht het 
betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze. 
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Het totale aantal overdrachtsmomenten in het proces 
Uit het model is te bepalen het aantal overdrachtsmomenten van nu en het herontwerp. Met de 
bepaalde betrouwbaarheids intervallen is dan gemakkelijk te bepalen hoeveel 
overdrachtsmomenten er zijn binnen de afhandelwijze. 

label B 35 label aantal overdrachtsmomenten (nu & herontwerp) 

Aantal Aantal controle 
overdrachtsmomente momenten 
n tussen oersonen (herontwerp) 

FA1 6 FA1 1 
FA2 8 FA2 2 
Fl1 4 Fl1 1 
Fl2 5 Fl2 2 
HC1 6 HC1 1 
HC2 8 HC2 2 
MHC1 6 MHC1 1 
MHC2 8 MHC2 2 
OCE1 4 OCE1 1 
OCE2 6 OCE2 2 
OE1 4 OE1 1 
OE2 6 OE2 2 
OE3 8 OEVM1 1 
OEVM1 4 OEVM2 2 
OEVM2 6 TF1 1 
OEVM3 8 TF2 2 
TF1 6 TR1 1 
TF2 8 TR2 2 
TR1 6 VLN1 1 
TR2 8 VLN2 2 
VLN1 6 
VLN2 7 
VLN3 9 
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Tabel B 36 Totaal aantal overdrachtsmomenten (afhandelwijze) 

Aantal overdrachtsmomenten tussen oersonen Aantal overdrachtsmomenten tussen personen 
LL Gem UL LL Gem UL 

FA1 60 84 108 FA1 6 11 16 
FA2 10 16 22 FA2 46 63 80 

Fl1 3909 4272 4635 FI1 3908 4271 4635 
Fl2 1010 1140 1270 Fl2 1010 1141 1271 
HC1 56 84 112 HC1 21 28 35 
HC2 5 8 11 HC2 22 39 56 
MHC1 926 1308 1690 MHC1 331 595 858 

MHC2 23 40 57 MHC2 302 370 438 
OCE1 1260 1528 1796 OCE1 1176 1424 1672 

OCE2 48 102 156 OCE2 150 211 272 
OE1 728 852 976 OE1 817 943 1069 

OE2 333 384 435 OE2 186 236 285 
OE3 24 48 72 OEVM1 305 354 404 
OEVM1 417 472 527 OEVM2 190 218 247 
OEVM2 22 36 50 TF1 377 424 470 
OEVM3 47 64 81 TF2 176 226 275 
TF1 753 828 903 TR1 0 9 18 
TF2 65 104 143 TR2 114 156 197 

TR1 147 198 249 VLN1 655 756 858 
TR2 0 0 0 VLN2 254 296 338 
VLN1 1032 1188 1344 
VLN2 242 287 332 
VLN3 73 90 107 
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Nu is uit de tabel op de vorige pagina het aantal overdrachtsmomenten per BU te bepalen. Door de 
BU afhandelwijze bij elkaar op te tellen. 

Tabel B 37 Aantallen overdrachtsmomenten per BU 

Totaal per BU Totaal per BU 
Overdrachtsmomenten Overdrachtsmomenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA 70 100 130 FA 52 73 95 
Fl 4918 5412 5906 Fl 4918 5412 5905 
HC 61 92 123 HC 43 67 90 
MHC 949 1348 1747 MHC 633 965 1297 
OCE 1308 1630 1952 OCE 1326 1636 1945 
OE 1085 1284 1483 OE 1002 1178 1354 
OEVM 486 572 658 OEVM 495 573 650 
TF 818 932 1046 TF 553 649 745 
TR 147 198 249 TR 114 164 215 
VLN 1347 1565 1783 VLN 909 1053 1196 

11188 13133 15078 10045 11769 13493 

Door deze gegevens met elkaar te vergelijken is te bepalen wat het verschil is tussen het 
herontwerp en nu op het gebied van overdrachtsmomenten. 

Tabel B 38 Verschillen overdrachtmomenten per BU 

Totaal per BU Totaal per BU 
Overdrachtsmomenten Overdrachtsmomenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA -18 -27 -35 FA -26% -27% -27% 
Fl 0 0 0 Fl 0% 0% 0% 
HC -17 -25 -33 HC -29% -27% -27% 
MHC -316 -383 -451 MHC -33% -28% -26% 
OCE 18 6 -7 OCE 1% 0% 0% 
OE -82 -106 -129 OE -8% -8% -9% 
OEVM 9 1 -8 OEVM 2% 0% -1% 
TF -266 -283 -300 TF -32% -30% -29% 
TR -33 -34 -35 TR -22% -17% -14% 
VLN -438 -512 -587 VLN -33% -33% -33% 

-1143 -1364 -1585 -10% -10% -11% 

Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal overdrachtsmomenten tussen de 10% en 11 % 
rekeninghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze. 
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Het totaal aantal controle momenten per BU 
Uit het model is te bepalen het aantal controlemomenten van nu en het herontwerp. Met de 
bepaalde betrouwbaarheids intervallen is dan gemakkelijk te bepalen hoeveel controle momenten 
er zijn binnen de afhandelwijze. 

Tabel B 39 Tabel aantal controle momenten (nu & herontwerp) 

Aantal controle Aantal controle 
momenten momenten 

(herontwerp) 
FA1 2 FA1 1 
FA2 3 FA2 2 
Fl1 1 Fl1 1 
Fl2 2 Fl2 2 
HC1 2 HC1 1 
HC2 3 HC2 2 
MHC1 2 MHC1 1 
MHC2 3 MHC2 2 
OCE1 1 OCE1 1 
OCE2 2 OCE2 2 
OE1 1 OE1 1 
OE2 2 OE2 2 
OE3 3 OEVM1 1 
OEVM1 1 OEVM2 2 
OEVM2 2 TF1 1 
OEVM3 3 TF2 2 
TF1 2 TR1 1 
TF2 3 TR2 2 
TR1 2 VLN1 1 
TR2 3 VLN2 2 
VLN1 2 
VLN2 3 
VLN3 4 
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Tabel B 40 Totaal aantal controle momenten (afhandelwijze) 

Aantal controle momenten Aantal controle momenten 
LL Gem UL LL Gem UL 

FA1 20 28 36 FA1 1 3 4 
FA2 4 6 8 FA2 18 25 32 
Fil 977 1068 1159 Fil 977 1068 1159 
Fl2 404 456 508 Fl2 404 456 508 
HC1 19 28 37 HC1 5 7 9 
HC2 2 3 4 HC2 9 16 22 
MHC1 309 436 563 MHC1 83 149 215 
MHC2 9 15 21 MHC2 121 148 175 
OCE1 315 382 449 OCE1 294 356 418 
OCE2 16 34 52 OCE2 60 84 109 
OE1 182 213 244 OE1 204 236 267 
OE2 111 128 145 OE2 74 94 114 
OE3 9 18 27 OEVM1 76 89 101 
OEVM1 104 118 132 OEVM2 76 87 99 
OEVM2 7 12 17 TF1 94 106 118 
OEVM3 18 24 30 TF2 70 90 110 
TF1 251 276 301 TR1 0 2 4 
TF2 24 39 54 TR2 46 62 79 
TR1 49 66 83 VLN1 164 189 214 
TR2 0 0 0 VLN2 102 118 135 
VLN1 344 396 448 
VLN2 104 123 142 
VLN3 32 40 48 
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Nu is uit de tabel op de vorige pagina het aantal controle momenten per BU te bepalen. Door de BU 
afhandelwijze bij elkaar op te tellen. 

Tabel B 41 Totaal aantal controle momenten per BU 

T otaal per BU Totaal per BU 
Controle Controle 
momenten momenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA 24 34 44 FA 20 28 36 
Fl 1381 1524 1667 Fl 1381 1524 1667 
HC 20 31 42 HC 14 23 31 
MHC 317 451 585 MHC 203 297 390 
OCE 331 416 501 OCE 354 441 527 
OE 302 359 416 OE 278 330 381 
OEVM 129 154 179 OEVM 152 176 200 
TF 276 315 354 TF 165 196 228 
TR 49 66 83 TR 46 64 83 
VLN 480 559 638 VLN 265 308 350 

3309 3909 4509 2879 3385 3892 

Door deze gegevens met elkaar te vergelijken is te bepalen wat het verschil is tussen het 
herontwerp en nu op het gebied van overdrachtsmomenten. 

Tabel B 42 Verschillen controlemomenten per BU 

Totaal per BU Totaal per BU 
Controle Controle 
momenten momenten 

LL Gem UL LL Gem UL 
FA -4 -6 -9 FA -16% -18% -19% 
Fl 0 0 0 Fl 0% 0% 0% 
HC -6 -8 -11 HC -31% -27% -25% 
MHC -114 -154 -195 MHC -36% -34% -33% 
OCE 23 25 26 OCE 7% 6% 5% 
OE -23 -29 -35 OE -8% -8% -8% 
OEVM 23 22 21 OEVM 18% 14% 12% 
TF -111 -119 -127 TF -40% -38% -36% 
TR -3 -2 0 TR -7% -2% 0% 
VLN -215 -251 -288 VLN -45% -45% -45% 

-430 -524 -617 -13% -13% -14% 

Op het totaal vermindert het herontwerp het aantal controle momenten tussen de 13% en 14% 
reken inghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze. 
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Afgenomen OPS controle 
Door te bepalen waar in het herontwerp een OPS check plaats vindt en die te vergelijken met de 
situatie zoals nu is het mogelijk een inschatting te maken van de besparing in bewerkingstijd. 
Hiervoor wordt de schatting gemaakt door de inhoudelijk experts meegenomen. 

Eerst wordt bepaald waar een OPS check plaats vind in onderstaande tabel. 

Tabel B 43 Bepaling OPS controle 

OPS check OPS check 
FA1 X FA1 
FA2 X FA2 X 

Fl1 Fl1 
Fl2 Fl2 
HC1 X HC1 
HC2 X HC2 X 

MHC1 X MHC1 
MHC2 X MHC2 X 

OCE1 OCE1 
OCE2 X OCE2 X 

OE1 OE1 
OE2 X OE2 X 

OE3 X OEVM1 
OEVM1 OEVM2 X 

OEVM2 X TF1 
OEVM3 X TF2 X 

TF1 X TR1 
TF2 X TR2 X 

TR1 X VLN1 
TR2 X VLN2 X 

VLN1 X 

VLN2 X 

VLN3 X 

Vervolgens is met het betrouwbaarheidsinterval vast te stellen hoeveel controles er worden 
uitgevoerd door Operations nu en bij het herontwerp. 
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Tabel B 44 Totaal aantal controle momenten Operations 

OPS Check OPS check herontwerp 

95%LL Gem 95'/o UL 95%LL Gem 95%UL 
FA 1 10 14 18 FA1 0 0 0 
FA2 1 2 3 FA2 9 13 16 

FI1 0 0 0 Fl1 0 0 0 
FI2 0 0 0 Fl2 0 0 0 

HC1 9 14 19 HC1 0 0 0 

HC2 1 1 1 HC2 4 8 11 

MHC1 154 218 282 MHC1 0 0 0 

MHC2 3 5 7 MHC2 60 74 88 

OCE1 0 0 0 OCE1 0 0 0 

OCE2 8 17 26 OCE2 30 42 54 

OE1 0 0 0 OE1 0 0 0 
OE2 56 64 72 OE2 37 47 57 
OE3 3 6 9 OEVM1 0 0 0 
OEVM1 0 0 0 OEVM2 38 44 49 
OEVM2 4 6 8 TF1 0 0 0 
OEVM3 6 8 10 TF2 35 45 55 
TF1 126 138 150 TR1 0 0 0 
TF2 8 13 18 TR2 23 31 39 
TR1 24 33 42 VLN1 0 0 0 

TR2 0 0 0 VLN2 51 59 68 

VLN1 172 198 224 288 363 438 
VLN2 35 41 47 
VLN3 8 10 12 

627 788 949 

Nu is uit de tabel op de vorige pagina het verschil in controle momenten te berekenen. 

Tabel B 45 Verschil Ops check 

Verschil totaal OPS check 
95% Gem 95% UL 
LL 

-339 -425 -511 

Onderstaande tabel geeft de schattingen aan van de medewerkers. Aangegeven is hoelang een 
medewerker werkzaam is en een schatting van het aantal dat deze heeft behandeld. 

Tabel B 46 Schatting bewerkingstijd OPS controle 

Naam Schatting Aantal behandeld BU 
Claire team B 20 min 1,5 jr VM,TF,FA 

300-400stuks 
Merel team B 20 min 4 mnd VM,TF,FA 

100 
Anke team A 20 min 6 mnd OE, VLN 

100 
Laury team A 10 min 6 jr VLN Danka 

>1000 
Marjolein team C 30 min 5 mnd MHC TR HC 

350 
Tussen 10-30 min 
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Een Ops controle duurt tussen de 10 en 30 min (1/6 uur en 1/2uur). Door de aantallen te 
combineren met deze schatting ontstaat onderstaand beeld van de besparing in uren en fte. 

Tabel B 47 Besparing OPS controle (uur) 

Besparing (uur) - gem + 
- 0,17 57 71 85 
+ 0,50 170 213 256 

Tabel B 48 Besparing OPS controle (Fte) 

BesparinQ (Fte) - qem + 
- 0,39 0,49 0,59 
+ 1, 18 1,48 1,78 

Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van controles tussen de 0, 17Fte en 
1, 78Fte rekeninghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze en de 
schattingen van de medewerkers. 
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Afgenomen TL controle 
Door te bepalen waar in het herontwerp een TL check plaats vindt en die te vergelijken met de 
situatie zeals nu is het mogelijk een inschatting te maken van de besparing in bewerkingstijd. 
Hiervoor wordt de schatting gemaakt door de inhoudelijk experts meegenomen. 

Eerst wordt bepaald waar een TL check plaats vind in onderstaande tabel. 

Tabel B 49 Bepalen TL controle 

TL TL check 
FA1 FA1 
FA2 X FA2 
Fl1 Fl1 
Fl2 Fl2 
HC1 HC1 
HC2 X HC2 
MHC1 MHC1 
MHC2 X MHC2 
OCE1 OCE1 
OCE2 X OCE2 
OE1 OE1 
OE2 OE2 
OE3 X OEVM1 
OEVM1 OEVM2 
OEVM2 TF1 
OEVM3 X TF2 
TF1 TR1 
TF2 X TR2 
TR1 VLN1 
TR2 X VLN2 
VLN1 
VLN2 
VLN3 X 

Vervolgens is met het betrouwbaarheidsinterval vast te stellen hoeveel controles er worden 
uitgevoerd door teamleider nu en bij het herontwerp. 
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Tabel B 50 Totaal aantal controle momenten teamleider 

TL check TL check Herontwerp 
95"/, LL Gem 95'/, UL 95'/, LL Gem 95'/, UL 

FA1 0 0 0 FA1 0 0 0 
FA2 1 2 3 FA2 0 0 0 
Fl 1 0 0 0 FI1 0 0 0 
Fl2 0 0 0 Fl2 0 0 0 
HC1 0 0 0 HC1 0 0 0 
HC2 1 1 1 HC2 0 0 0 
MHC1 0 0 0 MHC1 0 0 0 
MHC2 3 5 7 MHC2 0 0 0 
OCE1 0 0 0 OCE1 0 0 0 
OCE2 8 17 26 OC E2 0 0 0 
OE 1 0 0 0 OE 1 0 0 0 
OE2 0 0 0 OE2 0 0 0 
OE3 3 6 9 OEVM1 0 0 0 
OEVM1 0 0 0 OEVM2 0 0 0 
OEVM2 0 0 0 TF 1 0 0 0 
OEVM3 6 8 10 TF2 0 0 0 
TF1 0 0 0 TR1 0 0 0 
TF2 8 13 18 TR2 0 0 0 
TR1 0 0 0 VLN 1 0 0 0 
TR2 0 0 0 VLN2 0 0 0 
VLN1 0 0 0 0 0 0 
VLN2 0 0 0 
VLN3 8 10 12 

38 62 86 

Nu is uit de tabel op de vorige pagina het verschil in controle momenten TL te berekenen. 

Tabel B 51 Verschil TL controle 

Verschil TL 
check 
95% LL Gem 95% 

UL 
-38 -62 -86 

Onderstaande tabel geeft de schattingen aan van de medewerkers. Aangegeven is hoelang een 
medewerker werkzaam is en een schatting van het aantal dat deze heeft behandeld. 

Tabel B 52 Schatting TL-check 

Naam Schatting Aantal behandeld BU 
Sandra van Elsen 10 min 7mnd Teamleider 

280-300 B 
Jolanda Bielok 10 20 jr Teamleider 

>1000 CSD 
Peter Dijks 5 2 mnd Operations 

1 ManaQer 
Max Schrijvers 5-10 min 18 jr 300-400 Fl , MHC 

Tussen 5-10 min 
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Een TL controle duurt tussen de 5 en 10 min (1/12 uur en 1/6uur). Door de aantallen te combineren 
met deze schatting ontstaat onderstaand beeld van de besparing in uren en Fte. 

Tabel B 53 Besparing TL check (uur) 

Besparing (uur) - gem + 
- 0,08 3 5 7 
+ 0,17 6 10 14 

Tabel B 54 Besparing Tl check (Fte) 

Besparing (Fte) - gem + 
- 0,02 0,04 0,05 
+ 0,04 0,07 0,10 

Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van TL controles tussen de 0,08Fte en 
0, 1 0Fte rekeninghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze en de 
schattingen van de medewerkers. 

Toegenomen repairs 
In het geval van minder controleren is de verwachting dat het aantal fouten repairs zal toenemen. 
Sinds drie maanden is er handmatig bijgehouden welke correctie, repairs en kickbacks er zijn 
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 70 geregistreerde afwijkingen. Uit deze informatie is te bepalen 
of een correctie/kickback geleid zou hebben tot een repair. Dit is gedaan met behulp van filenet in 
notities gemaakt in de database. Dit maakt het mogelijk het repair percentage te bepalen in het 
geval niemand de correcties/kickbacks had uitgevoerd. Onderstaand zijn voor het derde kwartaal 
deze gegeven zichtbaar. Deze waarden van elkaar afgetrokken is het effect van een controle door 
Operations. De informatie is handmatig verzameld. Dit brengt het risico mee dat dit geen hoge 
validiteit heeft. 

Onderstaand de repairs geselecteerd uit de handmatige rapportage. 

Tabel B 55 Tabel Repairs handmatig 

Maanden Repair Total 
Variant 7 8 9 
OEVM1 2 1 1 4 
OEVM2 3 0 0 3 
OEVM3 1 0 0 1 
TF1 30 21 6 57 
TF2 1 1 0 2 
VLN1 1 1 0 2 
VLN2 1 0 0 1 
Grand Total 39 24 7 70 
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Onderstaand dezelfde maanden de repairs geselecteerd uit de database van ILS. 

label B 56 label Repairs database 

Maanden Repair Total 
Variant 7 8 9 
FA1 0 0 1 1 
FA2 2 1 0 3 
Fl1 6 3 10 19 
Fl2 3 0 3 6 
HC1 0 0 0 0 
HC2 0 0 0 0 
MHC1 4 7 5 16 
MHC2 0 0 1 1 
OCE1 0 0 0 0 
OCE2 0 0 0 0 
OE1 0 6 4 10 
OE2 1 2 2 5 
OE3 0 0 0 0 
OEVM1 1 0 1 2 
OEVM2 0 0 0 0 
OEVM3 0 0 0 0 
TF1 0 0 1 1 
TF2 2 0 1 3 
TR1 49 0 2 51 
VLN1 1 0 0 1 
VLN2 1 1 0 2 
VLN3 0 1 0 1 
Grand Total 70 21 31 122 

Er zijn grote afwijkingen te constateren, de eerste maand is ook gebleken dat er misverstanden 
waren ontstaan over de gebruikte definities. Echter zijn de twee maanden erna ook afwijkingen te 
constateren. Er zijn in de laatste twee maanden repairs uitgevoerd bij 14 afhandelwijzen maar er 
zijn maar zeven afhandelwijzen die deze repairs ook vermelden . Op de volgende pagina, met de 
kantekening dat niet alle correcties, repairs en kickbacks zijn genoteerd, is te zien wat het fout 
percentage geweest zou zijn in het geval Operations niets was opgevallen in verhouding tot de nu 

.. behaalde resultaten . 
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Tabel B 57 Effect van Operations controle. 

Resultaten Q3 ZONDER MET 
Variant OPS OPS 
FA1 5,78% 4,19% 
FA2 51,78% 51,78% 
Fl1 0,89% NVT 
Fl2 1,63% NVT 
HC1 0,00% 0,00% 
HC2 0,00% 0,00% 
MHC1 2,55% 2,55% 
MHC2 17,98% 17,98% 
OCE1 0,00% 0,00% 
OCE2 0,00% 0,00% 
OE1 2,77% NVT 
OE2 5,25% 3,39% 
OE3 0,00% 0,00% 
OEVM1 0,77% NVT 
OEVM2 0,00% 0,00% 
OEVM3 0,00% 0,00% 
TF1 7,43% 0,53% 
TF2 7,23% 7,23% 
TR1 83,72% 83,72% 
VLN1 1,59% 0,40% 
VLN2 3,64% 2,27% 
VLN3 13,04% 9,46% 
Totale races 2,76% 2,23% 

Bovenstaande tabel laat de effectiviteit van Operations over 03 zien. In 6 van de 11 afhandelwijzen 
warden er repairs uitgefilterd door Operations. In de variant TF1 zelfs 6,9 %. Het gehele proces 
vermindert Operations het repair percentage met 0,53%, dit is een verlaging van het repai r 
percentage van 20%. Verregaande variantie analyse is niet mogelijk daar er geen extra informatie 
beschikbaar is dan een kwartaal. Echter zijn er oak afhandelwijze waarbij je toch zou verwachten 
dater correcties uitgevoerd zouden moeten zijn, gezien het foutpercentage (TF2,TR1,MHC1,MHC2 
en FA2). Hier zijn wellicht verbeter acties mogelijk, of ze zijn niet geregistreerd in de handmatige 
registratie. 

Onder de aanname dat Q3 representatief is voor de effectiviteit van Operations is te verwachten dat 
het gemiddelde repairs percentage voor enkele afhandelwijze zal stijgen. 
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Tabel B 58 Verwachte aantal extra repairs in procenten voor de afhandelwijzen 

Verschil in % 
Variant repairs 
FA1 1,59% 
FA2 0,00% 
Fl1 0,00% 
Fl2 0,00% 
HC1 0,00% 
HC2 0,00% 
MHC1 0,00% 
MHC2 0,00% 
OCE1 0,00% 
OCE2 0,00% 
OE1 0,00% 
OE2 1,86% 
OE3 0,00% 
OEVM1 0,00% 
OEVM2 0,00% 
OEVM3 0,00% 
TF1 6,90% 
TF2 0,00% 
TR1 0,00% 
VLN1 1,19% 
VLN2 1,37% 
VLN3 3,58% 
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Dit te combineren met het betrouwbaarheids interval kunnen het extra aantal repairs worden 
berekend. 

Tabel B 59 Aantallen repairs 

LL Gem. UL 
per 
maand 

FA1 0,16 0,22 0,29 
FA2 0,00 0,00 0,00 
Fl1 0,00 0,00 0,00 
Fl2 0,00 0,00 0,00 
HC1 0,00 0,00 0,00 
HC2 0,00 0,00 0,00 
MHC1 0,00 0,00 0,00 
MHC2 0,00 0,00 0,00 
OCE1 0,00 0,00 0,00 
OCE2 0,00 0,00 0,00 
OE1 0,00 0,00 0,00 
OE2 1,03 1, 19 1,35 
OE3 0,00 0,00 0,00 
OEVM1 0,00 0,00 0,00 
OEVM2 0,00 0,00 0,00 
OEVM3 0,00 0,00 0,00 
TF1 8,66 9,52 10,38 
TF2 0,00 0,00 0,00 
TR1 0,00 0,00 0,00 
TR2 0,00 0,00 0,00 
VLN1 2,05 2,36 2,67 
VLN2 0,47 0,56 0,65 
VLN3 0,29 0,36 0,43 

12,66 14,21 15,76 

Een repair laten uitvoeren lijdt tot het opnieuw opvoeren van Sales en alles afhandeling van 
Operations. Op de volgende pagina staan de gegeven schattingen van de medewerkers. 
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• 

label B 60 Schatting Opvoeren contract 

Naam Schatting Aantal behandeld BU 
Willemien 15 min 6,5 jaar OE 

50st 
Marlou 5 min 20jaar OE 

100 st 
Harold 15 min 6 jaar TF 

80 st 
Darja 10 min 2 jaar FA 

5 stuks 
Gemiddeld 5-15 min 

label B 61 Schatting Uitvoeren repairs 

Naam SchattinQ Aantal behandeld BU 
Claire team B 1uur 15 min 1,5 jr 50 Stuks VM,TF,FA 

Merel team B 1uur 20 min 4 mnd 20 stuks VM,TF,FA 

Anke team A 45min 4 mnd 3 stuks OE, VLN 

Laury Team A 1 uur 6 jaar 150 stuks OEVLN 

Max team C 2 uur 18 jr 300-400 Fl , MHC 

Tussen 45 min-
120 min 

Een repairs duurt tussen de 50 en 125 min. (5/6 uur en 21 /4 uur). Door de aantallen te combineren 
met deze schatting ontstaat onderstaand beeld van de extra tijd in uren en Fte. 

label B 62 loegenomen repairs tijd (uur) 

Verschil repairs (uur) 
# - + 

0,8 2,25 
- 13 11 29 
gem 15 13 34 
+ 16 13 36 
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Tabel B 63 Toegenomen repairs tijd (Fte) 

Verschil repairs (Fte) 
# - + 
- 13 0,08 0,20 
gem 15 0,09 0,23 
+ 16 0,09 0,25 

Op het totaal vermeerderd het herontwerp de bewerkingstijd tussen de 0,08Fte en 0,25Fte 
rekeninghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze en de 
schattingen van de medewerkers en de bepaling van de effectiviteit van Operations. 
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Besparing tot aan de norm 
Er opereren nog processen boven de norm. Het beheerst krijgen van deze processen levert nog 
een extra besparing op. Door de Aantallen te vergelijken met de werkelijke betrouwbaarheids 
intervallen van de repairs kan berekend worden hoeveel repairs er plaatsvinden boven de norm. 

Tabel B 64 Norm en werkelijke aankomsten repairs 

Werkelijke aankomsten 
Norm 1% van aankomsten repairs 
LL Gem UL LL Gem UL 

FA1 0,10 0, 14 0, 18 FA1 0,00 0, 11 0,33 
FA2 0,01 0,02 0,03 FA2 0,00 0,44 0,92 
Fl1 9,77 10,68 11 ,59 Fl1 2, 15 4,00 5,85 
Fl2 2,02 2,28 2,54 Fl2 0,46 1,44 2,43 
HC1 0,09 0, 14 0, 19 HC1 0,00 0,22 0,51 
HC2 0,01 0,01 0,01 HC2 0,00 0,00 0,00 
MHC1 1,54 2, 18 2,82 MHC1 1, 13 3,56 5,98 
MHC2 0,03 0,05 0,07 MHC2 0,10 0,44 0,79 
OCE1 3, 15 3,82 4,49 OCE1 0,00 0,22 0,66 
OCE2 0,08 0, 17 0,26 OCE2 0,00 0,00 0,00 
OE1 1,82 2, 13 2,44 OE1 0,56 3,44 6,33 
OE2 0,56 0,64 0,72 OE2 0,51 1,22 1,94 
OE3 0,03 0,06 0,09 OE3 0,01 0,33 0,66 
OEVM1 1,04 1, 18 1,32 OEVM1 0,00 0,44 0,92 
OEVM2 0,04 0,06 0,08 OEVM2 0,00 0,00 0,00 
OEVM3 0,06 0,08 0,10 OEVM3 0,00 0,00 0,00 
TF1 1,26 1,38 1,50 TF1 0,70 2,56 4,41 
TF2 0,08 0, 13 0, 18 TF2 0,00 0,44 0,92 
TR1 0,24 0,33 0,42 TR1 0,00 6,33 16,84 
TR2 0,00 0,00 0,00 TR2 0,00 0,00 0,00 
VLN1 1,72 1,98 2,24 VLN1 0,00 0, 11 0,33 
VLN2 0,35 0,41 0,47 VLN2 0,00 0,22 0,51 
VLN3 0,08 0,10 0, 12 VLN3 0,00 0, 11 0,33 

24,07 27,97 31 ,87 5,62 25,67 50,65 

Op de volgende pagina staan de verschillen aangegeven van de processen die boven de norm 
presteren. 
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Tabel B 65 Verschil tussen norm en afhandelwijzen boven norm 

Verschil 
LL Gem UL 

FA1 0, 15 
FA2 0,42 0,89 
Fl1 
Fl2 
HC1 0,08 0,32 
HC2 
MHC1 1,38 3, 16 
MHC2 0,07 0,39 0,72 
OCE1 
OCE2 
OE1 1,31 3,89 
OE2 0,58 1,21 
OE3 0,27 0,57 
OEVM1 
OEVM2 
OEVM3 
TF1 1, 18 2,90 
TF2 0,31 0,74 
TR1 6,00 16,43 
TR2 
VLN1 
VLN2 0,04 
VLN3 0,01 0,21 

0,07 11,95 31,23 

Er zijn tussen de 0,07 en 31,23 repairs te besparen door processen beheerst te laten verlopen. In 
tijd staat de bespring vermeld in de volgende tabel. 

Tabel B 66 Besparing door beheerste processen (uur) 

Uren reoairwerk 
# - + 

0,8 2,3 
- 0,07 0,06 0, 16 
gem 11 ,95 9,96 26,89 
+ 31,23 26,025 70,2675 
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Tabel B 67 Besparing door beheerste processen (Fte) 

Fte repair werk 
- + 

- 0,00 0,00 
gem 0,07 0, 19 
+ 0, 18 0,49 

Op het totaal kan de repairs bewerkingstijd verminderen tussen de 0,00Fte en 0,49Fte 
rekeninghoudend met het betrouwbaarheids interval van de individuele afhandelwijze en de 
betrouwbaarheids interval van repairs. 

De effecten van het herontwerp rekeninghoudend met het 95% betrouwbaarheids interval van de 
individuele afhandelwijze en de betrouwbaarheids interval van repairs en de schattingen van de 
medewerkers en de bepaling van de effectiviteit van Operations zijn. 

• Het aantal betrokken afdelingen vermindert met 10% 
• Het aantal overdrachtsmomenten vermindert tussen de 10% en 11 % 
• Het aantal controle momenten vermindert tussen de 13% en 14%. 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van OPS controles tussen de 

0,17Fte en 1,78Fte 
• Op het totaal vermindert het herontwerp de bewerkingstijd van TL controles tussen de 

0,08Fte en 0, 1 0Fte 
• Op het totaal vermeerderd het herontwerp de bewerkingstijd door extra repairs tussen de 

0,08Fte en 0,25Fte 
• Op het totaal kan de repairs bewerkingstijd verminderen tussen de 0,00Fte en 0,49Fte. 

In onderstaande tabel worden de totale besparing berekend. 

Tabel B 68 Toename/afname in tijd door herontwerp 

LL Gem(-) Gem(+) UL 
Bewerkingstijd controle -0,17 -0,49 -1,48 -1,78 
BewerkinQstiid TL -0,08 -0,04 -0,07 -0,10 
Extra repairs +0,08 +0,09 +0,23 +0,25 
Beheerste processen -0 -0,07 -0, 19 -0,49 
Totaal -0,17 -0,51 -1 ,51 -2, 12 

De verwachting is dat de besparing tussen de 0, 17 en 2, 12 Fte uitvalt. Tevens is aangegeven de 
gemiddelde besparing bij lage schattingen van bewerkingstijden en bij hoge bewerkingstijden. 

264 



23. Bijlage lmplementatieplan CSU nederland 

Voorstel is: 
• Snelle afhandeling kleine investeringen 
• Terug dringen speciale contractconstructies 
• Afhandelen afhankelijk van contractsgrootte 
• Norm aanpassen 
• Repair percentage opnemen in beloning structuur 
• Trainen awareness 
• Onnodige/ineffectieve stappen elimineren of verbeteren 
• Starten per kwartaal meten van repairs 
• Starten per kwartaal meten effectiviteit OPS 

Nr. Omschrijving Datum 
1. Presentatie resultaten MT CSU Februari Maart 2007 
2. Overdragen nieuwe repairs rapportage Maart 2007 
3. Besluitvorming MT CSU April 2007 

• Grens van snelle afhandeling bepalen en 
vastleaaen MT CSU 

4. Gesprekken alle BU April/Mei 2007 
5. Besluitvorminq CSU&BU Mei 2007 
6. Presentatie resultaten/besluitvorming medewerkers Eind Mei 2007 
7. Nieuwe procedures schrijven voor Mei/Juni 2007 

• Kwartaal rapportage repairs (onderhoud & 
produceren overzichten) 

• Effectiviteit OPS rapportage maken (wie wat waar 
wanneer) 

• Overlegstructuur over Repair percentage & 
effectiviteit OPS 

• Steekproeven (wie wat waar wanneer) Alie BU 
contracten ender de 21 .000 

• Activeren&afhandelen ILS SSD medewerkers (wie 
wat waar wanneer) 

• Aanleveren van contracten, Business Units laten 
aanleveren bij teams in plaats van de Customer 
Service Desk. 

8. Bespreken/implementeren/trainen nieuwe procedures Mei/Juni 2007 
-OPS 
-SSD 

9. Uitloop Eind Jun 2007 
10. Start nieuwe procedures 03 2007 
11 . Evaluatie nieuwe situatie 01 2008 
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