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Abstract 

Abstract 
Computer Sciences Corporation is a multinational service delivering IT-company. The ser
vices are found in consulting, outsourcing and systems integration. The Dutch consulting 
team, Business Improvement Services, wants to become more professional and win more 
opportunities with respect to Business Process Management. Therefore this thesis has been 
conducted. After analyzing the current situation, five problem solving directions have been 
generated. One of them has been elaborated and deals with the selection of Business Proc
ess Management tools. 
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Management Samenvatting 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden 
van januari tot augustus 2007 in opdracht van en bij CSC Computer Sciences B.V. 

Het onderzoek is onderverdeeld in drie fasen: orientatie, analyse en ontwerpfase. Deze fa
sen vormen eveneens de structuur waarop dit rapport is opgebouwd. Om het onderzoek ge
structureerd te laten verlopen is voor de orientatie- en analysefase een onderzoekmodel voor 
diagnostisch onderzoek gehanteerd. Voor de ontwerpfase is een onderzoekmodel voor ont
werpgericht onderzoek gehanteerd. 

Orientatief ase 
De orientatief ase heeft als doe I het vaststellen van het probleem dat nader onderzocht gaat 
worden en binnen welke context dit plaats vindt. De probleemstelling luidt als volgt: 

Het onderzoek is op de volgende punten afgebakend: 
• Er wordt enkel naar de effectiviteit van de bij Business Improvement Services (BIS) 

werkzame consultants gekeken. 
• Vanwege de tot doel gestelde uitbreiding van de expertise in BPM wordt gekeken naar 

de effectiviteit van de consultants die betrokken zijn bij procesoptimalisatie. 

De onderzoeksvraag die hieruit is afgeleid luidt: 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is deze opgedeeld in vier subvragen. Voor de 
analysefase zijn subvragen A tot en met C relevant, voor de ontwerpfase subvraag D. 

Analysefase 
Het doe I van de analysefase is te komen tot oplossingsrichtingen die het in de orientatief ase 
gedefinieerde probleem (in een bepaalde mate) doen wegnemen. Dit is gedaan door het 
beantwoorden van subvragen A, B en C. Hiertoe zijn verschillende interviews afgenomen, is 
het business plan van BIS, het personeelsdossier en theorie met betrekking tot Business 
Process Management (BPM) bestudeerd. 

Met de beantwoording van subvraag A is duidelijk geworden welke belemmeringen ertoe 
leiden dat de BIS consultant niet effectief genoeg is. Na clustering van met empirisch onder
zoek verkregen informatie, zijn er 5 hoofdsymptomen benoemd. 
1. Er worden kansen gemist 
2. Beperkte kennis aanwezig 
3. Beperkte ervaring 
4. Geen standaard werkwijze 
5. Beperkt gebruik BPM-tools 
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Deze hoofdsymptomen zijn vervolgens verder ontleed tot het niveau van belemmeringen. 
Hiervoor wordt verwezen naar de probleemkluwen die is gepresenteerd in Figuur 18 in bijla
e VII. 

Het doel van subvraag Bis om aan te geven wat het huidige niveau van effectiviteit is, zodat 
duidelijk wordt of het te ontwikkelen ontwerp ook tot de gewenste resultaten leidt. De huidige 
effectiviteit van de BIS consultant blijkt niet reeds kwantitatief door CSC gemeten te warden. 
Ook de klanttevredenheidsformulieren blijken hier niet voor te kunnen worden gebruikt. Het 
opzetten van een manier om dit te doen, kost te veel tijd en is niet het doel van het onder
zoek. Dit is dus niet gedaan en is er uitgeweken naar een kwalitatieve meting. 

De kwalitatieve meting is gevonden in een wetenschappelijk model, het Business Process 
Management Maturity Model (BPMM). Met de toepassing van het BPMM op BIS wordt op 
kwalitatieve wijze duidelijk wat het huidige niveau van effectiviteit is. Het model is erop ge
richt de volwassenheid met betrekking tot BPM te bepalen bij organisaties waar BPM projec
ten worden uitgevoerd. De consultant is de adviseur/probleemoplosser van de klant. Het 
BPMM dient er in dit onderzoek toe om de mate vast te stellen waarin het team van BIS ma
ture genoeg is om klanten te helpen in procesoptimalisatie projecten. Hiertoe wordt het 
BPMM gebruikt en toegepast op BIS. 

Uit het BPMM blijkt: 
De toepassing van het BPMM op BIS laat zien dat op ieder van de dimensies het niveau 
voor BIS lnitieel is. Enke! op het gebied van cultuur is sprake van een niveau dat richting 
Defined gaat. De overige dimensies IT/IS, methoden en mensen bevinden zich nog op het 
lnitiele niveau. Dit zijn dus de dimensies waarop verbeteringen mogelijk zijn. 

Na invoering van een oplossing zal het BPMM opnieuw moeten worden toegepast om het 
resultaat van de oplossing te evalueren. Om deze evaluatie te ondersteunen, is oak onder
zocht wat de indicatoren zijn waaraan gemerkt wordt dater sprake is van een te lage effecti
viteit. Deze indicatoren geven niet het niveau van effectiviteit aan, maar dragen wel bij aan 
het doel van subvraag B 

De qevoelsindicatoren zijn: 
• Gevoelsindicator 1 : Geen vervolg opdrachten 
• Gevoelsindicator 2: Niet rechtstreeks door klant benaderd voor BPM 
• Gevoelsindicator 3: Nee-verkoop aan klant 
• Gevoelsindicator 4: Concessies bij verkoop 
• Gevoelsindicator 5: Account manager heeft moeite met de verkoop van BPM 

De oplossingsrichtingen zijn geformuleerd door de bij subvraag A ge"identificeerde belemme
ringen te classificeren naar elementen van effectiviteit. Deze elementen zijn gevonden aan 
de hand van de missie van BIS en de redenering dat een opdracht benodigd is om effectief 
te kunnen zijn. Dit leidt tot de elementen "BPM-tools", "Technieken", "Methodieken", "Bran
che", "Persoonlijke vaardigheden" en "Opdracht acquisitie". Vervolgens zijn deze gecontro
leerd aan de hand van de dimensies uit het BPMM. Dit heeft ertoe geleid dat het element 
"Cultuur" is toegevoegd aan de elementen van effectiviteit. 
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De oplossingsrichtingen zijn geformuleerd door de bij subvraag A ge'identificeerde belemme
ringen te classificeren naar elementen van effectiviteit. Het classificeren van deze belemme
ringen naar elementen, leidt tot het inzicht dat de elementen "Opdracht acquisitie", "Persoon
lijke vaardigheden" en "BPM-tools" de gebieden zijn waar zich oplossingen bevinden. Bij het 
vormen van de oplossingsrichtingen is ernaar gestreefd zoveel mogelijk belemmeringen in 
een oplossingsrichting mee te nemen. Hiertoe zijn, per element, de verschillende belemme
ringen gegroepeerd tot categorieen van maximaal twee woorden. Dit is weergegeven in 
Figuur 1. 

Toam 'VOls.digrnrid 

Persoonlij~ } 
vaardighectett' 8 

Figuur 1: Ishikawa diagram met gegroepeerde belemmeringen 

De oplossingsrichtingen zijn geformuleerd aan de hand van deze categorieen. Op het mo
ment dat alle categorieen waren verwerkt in een oplossingsrichting, is gestopt met het formu
leren hiervan. Op deze wijze zijn vijf oplossingsrichtingen ontstaan, het antwoord op sub
vraag C: 
• Oplossingsrichting 1 : Kennis en Ervaring in BPM-tools 
• Oplossingsrichting 2: Team volledigheid 
• Oplossingsrichting 3: Profilering 
• Oplossingsrichting 4: Methoden 
• Oplossingsrichting 5: Branchekennis en opleiding 

Ontwerpfase 
Het doel van de ontwerpfase is te komen tot een gevalideerd ontwerp dat een oplossing 
biedt voor het gestelde probleem. Hiertoe is subvraag D gesteld. 

Er zijn vijf oplossingsrichtingen geformuleerd, maar er kan slechts een oplossingsrichting 
uitgewerkt warden. Er is voor de uitwerking van oplossingsrichting 1 gekozen. Hieraan is de 
titel van dit rapport ontleend. De ondertitel van dit rapport is ontleend aan de manier waarop 
deze oplossingsrichting invulling heeft gekregen. Aan de hand van de oorzaken die bij deze 
oplossingsrichting zijn benoemd is een opdracht geformuleerd. 
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Vanuit deze opdrachtformulering zijn vier deliverables benoemd. Deze deliverables vormen 
samen het ontwerp en wordt BPM-toolselectie genoemd. Het bestaat uit onderstaande vier 
deliverables: 
1. BPM-tool Aanpak:de procesgang die met het selecteren van een BPM-tool gevolgd 

wordt. 
2. BPM-tool Scan:het in kaart brengen van de klantsituatie, zodat duidelijk wordt hoe welke 

eisen de klant stelt aan een te selecteren tool. 
3. BPM-tool Matrix: een tabel met daarin de mogelijke functionaliteiten van de verschillende 

op de Nederlandse markt beschikbare BPM-tools. 
4. BPM-tool Reference Guide: de presentatie van de verzameling van informatie van een te 

kiezen tool. 

De selectie van BPM-tools vindt plaats op basis van de prioriteit die de klant stelt aan de 
verschillende gedefinieerde selectiecriteria. Om deze wijze van selectie te testen heeft het 
ontwerp vorm gekregen in een microsoft excel bestand. Met dit bestand verwacht de consul
tant een onderbouwd advies te kunnen geven aan de klant met betrekking tot de keuze van 
een BPM-tool. 

Het ontwerp is enkel gevalideerd voor de BPM-tool Matrix vanwege een tekort aan resteren
de tijd voor het onderzoek. De validatie heeft tot doel duidelijk te maken of de belemmerin
gen worden weggenomen, het ontwerp bruikbaar is en of er nog aanpassingen plaats moe
ten vinden. Aangezien na implementatie van het ontwerp kan blijken of de belemmeringen 
daadwerkelijk zijn weggenomen, kan er op dit punt nog geen uitspraak worden gedaan. Dit 
omdat de implementatiefase niet bij het onderzoek is betrokken. 

De bruikbaarheid is gevalideerd door met een consultant de BPM-tool Matrix te vullen voor 
de BPM-tool Casewise. Van de 51 elementen bleken er slechts 13 niet direct invulbaar. De 
consultant verwacht met dit ontwerp een onderbouwd advies te kunnen geven aan de klant 
met betrekking tot de keuze van een BPM-tool. 

De selectiecriteria zullen nog onderhevig zijn aan veranderingen. Dit is gebleken nadat de 
data verwervingsactie is opgezet. Uit een respons van bijna 50 % is gebleken dat de criteria 
niet scherp genoeg zijn. Hierdoor zijn veel dezelfde antwoorden op de criteria werden ver
kregen. 

De volgende zes aanbevelingen zijn gemaakt: 

Aanbevelinq 1: Validatie en verbeterinq 
Alleen de BPM-tool Matrix is gevalideerd. Hieruit is gebleken dat deze moet worden verbe
terd. De overige deliverables zullen ook moeten worden gevalideerd en eventueel verbeterd. 

Aanbevelinq 2: lmplementatie ontwerp op het portal 
Om alle CSC collega's gebruik te laten maken van het ontwerp moet het op een algemene 
locatie beschikbaar worden gesteld. Het portal zou hiervoor de ideale locatie zijn . Dit maakt 
het wereldwijd toegankelijk en het komt de naamsbekendheid van BIS ten goede. Tevens
kan, nadat het ontwerp zich heeft bewezen en volwassen is, het eenvoudig algemeen toe
gankelijk gemaakt worden. Op deze manier kunnen bedrijven die een BPM-toolkeuze pro
bleem bezitten worden geholpen. Deze bedrijven kunnen dan de eigen situatie scannen en 
een adviesrapport laten genereren. Doordat CSC dit dan aanbiedt, is de stap om CSC als 
consultancy leverancier te kiezen nog maar klein . 

Aanbevelinq 3: Koppelinq BPM-tools en vraaqtype 
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Naarmate het ontwerp verschillende keren is toegepast, wordt het wellicht mogelijk een kop
peling te maken tussen het type vraag en de tools die daarbij passen. Voor ieder type klant
vraag wordt dan duidelijk welke tools mogelijk in aanmerking komen. 

Aanbeveling 4: Stimulatie gebruik van werkplek BIS op het portal 
Het is van belang voor BIS als consultancy organisatie om kennis zoveel mogelijk te behou
den, te delen en te laten groeien. De consultants zien elkaar slechts eenmaal per maand 
tijdens de teammeeting. Het portal fungeert als communicatiemiddel, maar wordt weinig ge
bruikt. Stimulatie van het portal, en dan met name de werkplek van BIS, kan daarom bijdra
gen aan de kennisdeling en ook de teambuilding. 

Aanbeveling 5: Standaardisatie 
De uitgewerkte oplossingsrichting leidt tot verhoging van de BPMM dimensie IT/IS. Echter, 
dit is enkel op het gebied van de keuze van BPM-tools. De werkelijke opbouw van kennis en 
ervaring kennis vindt plaats, wanneer er structureel met een tool gewerkt wordt. Er zal dus 
moeten worden gekozen voor enkele tools die de consultant gebruikt bij het uitvoeren van de 
opdracht. De keuze voor een of enkele tools kan worden onderbouwd door het resultaat dat 
volgt uit aanbeveling 3: "Koppeling BPM-tools en vraagtype". 
Deze keuze voor enkele tools sluit tevens aan bij oplossingsrichting 4: "Methoden". Dit duidt 
op de manier waarop opdrachten worden uitgevoerd. Het opzetten van een aanpak voor 
BPM projecten is in het onderzoek benoemd als mogelijk een nieuwe afstudeeropdracht. Dit 
wordt dan ook aanbevolen. Het helpt de benodigde opstarttijd te minimaliseren en leidt uit
eindelijk tot een uitgekristalliseerde werkwijze. 

Aanbeveling 6: Opstellen qroeiplan 
Doordat CSC op billabillity stuurt, is de tijd om naar de interne processen te kijken zeer be
perkt. Het sturen op billabillity kan het onderhoud van het ontwerp in gevaar brengen, maar 
ook genoemde aanbevelingen. BIS wil graag professioneel overkomen bij de klant en be
kend staan om de toegevoegde waarde die wordt geleverd. Hiertoe zal BIS naar de interne 
processen moeten kijken. Uit de toepassing van het BPMM blijkt dat er nog volop gebieden 
zijn waarop BIS kan groeien. Om groei te bewerkstelligen zal er een plan opgesteld moeten 
worden, zodat het gewenste resultaat behaald en onderhouden wordt. Het opstellen van een 
dergelijk plan rechtvaardigt het budget dat vrijgemaakt moet worden. De billabillity daling kan 
dan worden betaald uit dit budget. 
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lnleiding 
Dit afstudeeronderzoek vond plaats bij de Nederlandse vestiging van Computer Sciences 
Corporation (CSC). Specifieker vond het plaats binnen de afdeling Business Improvement 
Services (BIS). Het team van consultants, waaruit BIS bestaat, richt zich onder andere op 
het oplossen van klantproblemen met betrekking tot procesoptimalisatie. Dit behoort tot het 
domein van Business Process Management (BPM) . 

Het afstudeeronderzoek heeft tot doel de consultant effectiever te laten zijn in het helpen van 
de klant. Na analyse van de huidige situatie zijn de oorzaken die de consultant belemmeren 
in het effectief helpen van de klant vastgesteld. Vervolgens zijn oplossingsrichtingen die de 
belemmeringen wegnemen geformuleerd. Dit heeft doen leiden tot een ontwerp dat een spe
cificatie is van pakketselectietraject afkomstig uit Catalyst 1 en het selecteren van mogelijke 
Business Process Management tools ondersteund. 

Op basis van Kempen en Keizer (2000) zijn drie fasen van onderzoek doorlopen. De orienta
tie, analyse- en ontwerpfase. Gezien het tijdsaspect dat bij een afstudeerproject behoort, is 
de implementatiefase waarin het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd wordt niet doorlopen. 
Dit rapport is overeenkomstig deze fasen opgebouwd, zie Figuur 2. Aan het begin van ieder 
nieuw hoofdstuk zal deze figuur terug komen, zodat de voortgang van de rapportage duide
lijk is. 

i\ 

Orientatiefase Analysefase Ontwerpfase 
I \ 

lmplementatiefase 1 '\ 

,---------J \ 
\ \ I 1, Bedrijfsbeschrijving I 

j 2. Afstudeeronderzoek I 
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5. Ontwerpkade< 

6. Ontwerp: 
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,---,8---,. C,-on----,du- si,-es-en~ \ '\ 
4. Analyse en 

Diagnose 
BPM-loolselectie ~A_a_nbe_ve_lin-ge_n~ / / 

I / 7_ Validatie I I 

L---------7 / 

Figuur 2: Structuur van het rapport 
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I / 
I I 
I I ,, 

Het doel van de orientatiefase is het vaststellen van het probleem dat nader onderzocht gaat 
warden. Deze fase start in hoofdstuk 1 met de beschrijving van het bedrijf waar de afstu
deeropdracht plaats vindt, Computer Sciences Corporation. Hierdoor wordt de context duide
lijk waarin het onderzoek plaats vindt. Hoofdstuk 2 gaat in op de aanleiding van het onder
zoek, de onderzoeksvragen die beantwoord moeten warden en de manier waarop het on
derzoek is uitgevoerd. 

Analysef ase 
Het doel van de analysefase is te komen tot oplossingsrichtingen die het in de orientatiefase 
gedefinieerde probleem (in een bepaalde mate) doen wegnemen. Hiertoe wordt in hoofdstuk 
3 een theoretisch kader beschreven om beter begrip te krijgen van het doel van de werk
zaamheden van de consultant. Deze werkzaamheden bestaan uit het oplossen van klant
problemen bij procesoptimalisatie en bevinden zich dus in het domein van Business Process 
Management. Daarom wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op Business Process Management. 

In hoofdstuk 4 tot oplossingsrichtingen gekomen warden die het in hoofdstuk 2 behandelde 
probleem (deels) verhelpen. Om tot deze richtingen te komen wordt de huidige situatie be-

1 Catalyst is een verzameling van standaard processen en technieken om bedrijfssituaties te analyse
ren en de beste oplossing te ontwikkelen en te implementeren. Deze methodologie is door CSC ont
wikkeld en wordt wereldwijd gebruikt bij de uitvoering van een project. 
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schreven en warden de belemmeringen die voorafgaan aan het probleem ge"identificeerd. 
Deze oorzaken warden gematcht met factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van de 
consultant, zodat de oplossingsrichtingen kunnen warden gegenereerd. 

Ontwerpf ase 
De ontwerpfase start in hoofdstuk 5. Hier wordt uitgewerkt hoe tot keuze voor een van de 
oplossingsrichtingen is gekomen. Het doel van de ontwerpfase is te komen tot een gevali
deerd ontwerp dat een oplossing biedt voor het gestelde probleem. De keuze voor een op
lossingsrichting leidt tot de opdrachtformulering voor het ontwerp en aanpak van het ont
werpgerichte deel van het onderzoek. In hoofdstuk 6 vindt de realisatie van het ontwerp 
plaats, de gekozen oplossingsrichting wordt hiertoe uitgewerkt. In hoofdstuk 7 vindt validatie 
van het ontwerp plaats, zodat duidelijk wordt of het ontwerp bruikbaar is. Hiertoe wordt het 
ontwerp ingevuld en met de betreffende consultants besproken en getest. 

Tot slot warden in het laatste hoofdstuk van dit rapport (hoofdstuk 8) de conclusies van het 
onderzoek geresumeerd. Tevens warden bevindingen van de onderzoeker gepresenteerd in 
de aanbevelingen. 
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Dit hoofdstuk is het eerste van dit rapport en tevens het begin van de orientatiefase. Het 
heeft tot doel inzicht te geven in het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaats vindt. Omdat 
CSC een multinationale organisatie is, wordt gestart met de beschrijving van de globale or
ganisatie. Vervolgens wordt verder ingezoomd tot aan het niveau van de organisatie waar 
het afstudeerproject betrekking op heeft; Business Improvement Services. 

1.2 Computer Sciences Corporation 
CSC is een internationale IT-dienstverlener en behoort wereldwijd tot de grootste organisa
ties op dit gebied. Door het aanbieden van diensten op gebied van consultancy, outsourcing 
en systeemintegratie helpt CSC klanten om middels het toepassen van informatie technolo
gie hun beoogde strategische en operationele doelen te behalen. Deze klanten bevinden 
zich voornamelijk in de sectoren industrie, overheid en dienstverlening. De missie van CSC 
is als volgt: 

"CSC he/pt klanten hun strategische doe/en te bereiken en winst te behalen door het gebruik 
van informatie technologie ''. 2 

CSC is opgericht in 1959. Voornamelijk gegroeid door overnames is de organisatie inmiddels 
gevestigd in 80 landen over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in EL Segundo, 
Californie. Wereldwijd zijn er circa 80.000 medewerkers werkzaam die samen in het fiscale 
jaar 2006 een omzet van $14,7 miljard behaalden. De regio Europa had hierin een aandeel 
van 28%. 

De globale organisatie kent een matrix structuur met 3 dimensies, zie Figuur 3. De eerste 
dimensie "Industry Groups" duidt op de verschillende sectoren waarin de klanten van CSC 
zich bevinden. Door deze focus kan specifieke kennis en competenties ontwikkeld en gele
verd warden. De tweede dimensie "Horizontal Lines of Service" leveren de bouwblokken 
voor de technologische expertise. Hierbij warden standaard processen en procedures ge
bruikt waardoor resources snel en globaal ingezet kunnen warden. De derde dimensie "Geo
graphic Operations" duidt erop dat de geleverde service op lokaal niveau gebeurt. Hiertoe 
dient kennis van de taal, cultuur en de lokale business context aanwezig te zijn . Samen var
men deze 3 dimensies de "Best total solution". Dit model moet ervoor zorgdragen dat enkele 

2 De getoonde missie is een vertaling uit het Engels. Ter volledigheid wordt hier de Engelse formule
ring van de missie, afkomstig van www.csc.com, getoond: 

"Our mission is to help clients achieve their strategic goals and profit from the use of information tech
nology. " 
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of alle services van CSC worden ge"integreerd tot de beste totale oplossing die voldoet aan 
de wensen van de klant. 

Industry Horizontal Unes Geographic 
Groups of Service Operations 

Focus Leverage Intimacy Best Total Solution 

Figuur 3: De 3 dimensies van CSC 

Opdrachten worden zowel op globaal als op lokaal niveau verworven. Bij de "global ac
counts" gaat het om bedrijven die op globaal niveau voor CSC hebben gekozen. Voorbeel
den hiervan zijn BHP Billiton of Philips. Een grote klant op het lokale niveau van CSC Neder
land (CSC NL) is bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen of Kluwer. Zowel bij globale als 
lokale projecten wordt geput uit de door CSC ontwikkelde methodologie Catalyst. Deze me
thodologie is ontwikkeld op basis van wereldwijd opgedane kennis en is een verzameling van 
standaard processen en technieken om bedrijfssituaties te analyseren en de beste oplossing 
te ontwikkelen en te implementeren. 

"Catalyst is a methodology for providing solutions to business problems and meeting ongoing 
customer needs. Field-tested processes, techniques, roles, and work products are guided by 
a set of principles and unique organizing concepts to help perform the planning, analysis, 
development, operational support, and management necessary to achieve desired out
come''.3 

De methodologie Catalyst verzekert dat alle probleemelementen effectief zijn behandeld en 
dat de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. 

1.3 CSC Nederland 
In 1967, 8 jaar na de oprichting van CSC, werd CSC NL opgericht. De reden hiertoe was een 
joint venture met Philips NV en een verbintenis met de Nederlandse marine. lnmiddels kent 
CSC NL circa 650 medewerkers en wordt een jaaromzet van 90 miljoen euro behaald. De 
missie die door CSC NL wordt gehanteerd: 

"CSC Nederland levert oplossingen aan organisaties in industrie en overheid, die exact aan
sluiten op hun specifieke eisen en die deze organisaties in staat stellen te profiteren van de 
geavanceerde toepassing van technologie" 

Om de organisatie slagvaardiger te maken, kostenniveaus te drukken en te komen tot een 
organisatie die bekend staat om de toegevoegde waarde die ze levert, heeft CSC NL in 2006 
een organisatie herstructurering ondergaan. De organisatie bestaat uit 3 servicegerichte bu
siness units met ieder eigen sales en delivery verantwoordelijkheid. Dit zijn Managed Servi
ces, Market Solutions en Professional Services. Managed Services draagt zorg voor de 
outsourcingsdiensten die geleverd worden. Gehele of gedeeltelijke computersytemen wor
den hier beheerd. Bij Market Solutions zijn grote projecten, vaak afkomstig van de overheid, 
ondergebracht. Zo wordt voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de ICT
basisinfrastructuur, het landelijk elektronisch patienten dossier, ontwikkeld en beheerd. De 
business unit Professional Services is een verzameling van functionele activiteiten waar en
der andere software ontwikkeling, implementaties en consultancy services plaatsvinden. In 
deze unit vindt het afstudeeronderzoek plaats. In bijlage Ill wordt het organogram van CSC 
NL getoond. 

3 CSC Catalyst , "CSC Catalyst overview", Release 4.0, Version 1.0 
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De jaaromzet van CSC NL bedraagt de laatste 4 jaar4 ongeveer 90 miljoen euro. Managed 
Services levert 50% van deze omzet door middel van outsourcing, 30% wordt gegenereerd 
door de unit market solutions en de resterende 20% door professional services. CSC is in 
Nederland een kleine speler, zeker op het gebied van business consultancy. CSC NL meet 
zich graag met bedrijven als Getronics (8000 medewerkers) en Ordina (4700 medewerkers). 

100 

80 

60 

40 

20 

Omzet CSC NL (in min) 

Professiooat 
o Services 

FY 99 FY 01 FY 03 FY 05 FY 07 

Figuur 4: Omzet verhoudingen CSC NL 

1.4 Business Improvement Services 
Het onderzoek vindt plaats bij Business Improvement Services (BIS) binnen de unit Profes
sional Services. Het team, bestaande uit 20 consultants, is actief op het vlak van BPM en IT
beheer en implementatiemanagement. Hierbij wordt de volgende missie gehanteerd: 

"BIS lost het (werkelijke) klantprobleem op met BPM-tools, technieken, methodieken en (ge
certificeerde) consultants met ervaring in de branche". 

Dit houdt in dat voor een klant de kosten omlaag gaan danwel de omzet omhoog gaat. De 
verbeteringen die plaatsvinden worden bereikt met (gecertificeerde) consultants die kennis 
hebben van BPM-tools, methodieken, techniek en de brancheprocessen van de klant. 

In 90% van zijn tijd is de BIS consultant gedetacheerd bij een bedrijf. Slechts 10 % van zijn 
tijd is dit op project basis. Een oorzaak hiervan is dat CSC NL een kleine speler is in de Ne
derlandse consultancy markt. De grote klanten waar CSC op mikt hebben vaak preffered 
suppliers. Deze worden gevonden in de grotere spelers in de consultancy markt en dus niet 
bij CSC. 

Voor de BIS consultant (en overige collega's) is het belangrijk om billable te zijn. Dat wil zeg
gen dat hij van de gewerkte tijd een zo hoog mogelijk percentage factureerbaar geweest 
moet zijn. Deze billability is de maatstaf waarop het functioneren wordt beoordeeld en bo
nussen worden bepaald. Opdrachten worden dus aangenomen als deze ook maar enigszins 
interessant zijn voor de consultant. 

Professional Services legt de focus op het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. 
Hiertoe heeft BIS op de korte termijn als doel, projecten uit te voeren, de expertise in BPM 
uitbreiden en de huidige basis in servicemanagement te versterken. Om de expertise op 
BPM gebied uit te breiden heeft Andre Kaan, manager van BIS, dit afstudeeronderzoek in
gesteld. 

4 Een fiscaal jaar (FY) van CSC loopt van 1 april tot en met 31 maart het daaropvolgende jaar en is 
opgedeeld in 4 kwartalen. 
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Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding tot en uitvoering van het onderzoek. Hiertoe warden 
achtereenvolgens de initiele opdracht, de probleemstelling, de gevolgde onderzoeksaanpak 
en de onderzoeksvragen van het afstudeeronderzoek gepresenteerd. 

2.2 lnitiele opdracht 
De initiele opdracht van waaruit het afstudeeronderzoek is gestart luidt als volgt: 
"Gartner heeft een mooi magic kwadrant voor BPM tools, alleen de tools om processen in te 
modelleren, die wij bij onze klanten tegenkomen staan daar niet in vermeld. Is dit een defini
tiekwestie of komt dit omdat Gartner te veel op de Amerikaanse markt is gericht of ... ? Graag 
zouden we een onderzoek willen laten doen naar BPM-tools, die in Nederland gebruikt war
den, waarbij aan de hand van verschillende criteria een oordeel wordt gegeven over de ver
schillende tools." 

Deze opdrachtomschrijving is oplossingsgericht. Er is daarom gestart met enkele orienteren
de gesprekken met de opdrachtgever en bij BIS werkzame consultants. Het doel hiervan was 
het probleem dat tot deze opdrachtformulering leidt helder te maken. Het enkel uitvoeren van 
de opdracht, zoals door de opdrachtgever geformuleerd, zou immers kunnen leiden tot 
symptoom bestrijding. Samen met de indrukken die zijn opgedaan door aanwezigheid van de 
onderzoeker op het kantoor van CSC en de genoemde gesprekken, heeft dit geleid tot de 
probleemstelling zoals die in de volgende paragraaf wordt beschreven. 

2.3 Probleemstelling 
CSC NL is op het gebied van BPM consultancy een kleine onbekende speler. De klant heeft 
daarom andere preferred suppliers waarop een beroep wordt gedaan indien consultancy 
benodigd is. De consultants van BIS zijn voornamelijk (90% van de tijd) gedetacheerd werk
zaam. lndien zich opportunities5 voordoen, zal de verantwoordelijke account manager trach
ten de juiste persoon bij de taak te zoeken. Het is daarom belangrijk dat de consultant kennis 
van zijn vakgebied heeft en liefst ieder probleem van de klant op kan lossen, zodat hij pro
bleemloos aan de opdracht gealloceerd kan warden. Het komt te vaak voor dat een consul
tant te weinig kennis blijkt te bezitten waardoor de opportunity uiteindelijk verloren gaat of er 
concessies in de prijs moeten warden gedaan. 

Tevens warden er opdrachten misgelopen doordat vervolgopdrachten niet naar CSC gaan. 
De consultant dient een proactieve houding te hebben ten aanzien van mogelijke vervolg 
opdrachten of andersoortige opdrachten. Mogelijke extra wensen van een opdrachtgever 
dienen opgemerkt te warden door de consultant en vervolgens dient de manager of account 
manager hiervan op de hoogte gesteld te warden. 

5 Om een kans tot verkoop aan te duiden wordt in dit rapport de Engelse term opportunity gebruikt. 
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De kennis, ervaring en het gevoel voor commercie van de consultant spelen dus een te grote 
rol bij het adviseren van klanten en het ontdekken en inspelen op een mogelijke (vervolg) 
opdracht. Andre Kaan, manager van BIS, wil deze situatie graag verbeteren. 

Waar een (mogelijke) klant een probleem heeft, heeft BIS een opportunity. Deze kan worden 
omgezet in een verkoop, maar kan ook gemist worden. lndien de verkoop gemist wordt of 
uiteindelijk niet doorgaat kan de BIS consultant niet effectief zijn. lndien de verkoop doorgaat 
is de mate waarin de BIS consultant erin slaagt het klantprobleem op te lossen gelijk aan hoe 
goed de BIS consultant haar doel heeft getroffen en dus effectief is geweest in de uitvoering. 
Op dit moment wordt ervaren dat BIS niet voldoende in staat is goed advies te geven bij 
klantproblemen waardoor opportunities gemist worden en problemen bij klanten niet of deels 
worden weggenomen. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

2.4 Afbakening 
Deze paragraaf geeft aan waar de grenzen van het onderzoek liggen. Naar aanleiding van 
de orientatie op de organisatie en de probleemstelling is het onderzoek op de volgende pun
ten afgebakend: 
• Er wordt enkel naar de effectiviteit van de bij BIS werkzame consultants gekeken. 
• Vanwege de tot doel gestelde uitbreiding van de expertise in BPM wordt gekeken naar 

de effectiviteit van de consultants die betrokken zijn bij procesoptimalisatie. 

2.5 Onderzoeksvragen 
Het doel van dit onderzoek is een verbetering aan te brengen in de huidige mate van effec
tiviteit, waarmee de BIS consultant de klant helpt bij hun procesoptimalisatie, te verhogen. 
Dit onderzoek moet dus leiden tot een situatie waarin de consultant effectiever is in het hel
pen van de klant bij hun procesoptimalisatie. 

Volgend uit de probleemstelling en het doel van onderzoek is de onderzoeksvraag vastge
steld. Deze luidt als volgt: 

Verklaring van de cursief gedrukte woorden: 
• 

• 
• 

• 

• 

BIS: afdeling binnen de business unit Professional Services die zich richt op het optimali
seren van bedrijfsprocessen en verbeteren van service organisaties. 
Consultant Adviseur en probleemoplosser van de klant van CSC . 
Effectief: doeltreffendheid, de mate waarin het doel bereikt wordt. Dit doel is het verhel
pen van klantproblemen. 
Klanten: CSC richt zich op (middel)grote bedrijven en de overheid. Kenmerkend voor de 
klantorganisatie is dat zij veel administratieve en informatievoorzieningprocessen bezit
ten. 
Procesoptimalisatie: elke verbetering die een klantprobleem oplost. 

Om deze vraag te beantwoorden is deze opgedeeld in subvragen. Voor de analysefase zijn 
subvragen A tot en met C relevant, voor de ontwerpfase subvraag D. 

Subvraaq A: 
Het beantwoorden van deze vraag leidt tot de belemmeringen die voorafgaan aan het pro
bleem uit de probleemstelling. Een gestructureerd inzicht in deze oorzaken maakt duidelijk 
welke oorzaken worden weggenomen met een bepaalde oplossingsrichting. Tevens geeft 
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het, nadat de keuze voor een oplossingsrichting is gemaakt, aan welke oorzaken niet zijn 
aangepakt. 

Subvraag B: 
De probleemstelling duidt een probleem aan van de effectiviteit die de consultant bereikt bij 
het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Door het beantwoorden van deze vraag wordt duide
lijk wat het huidige effectiviteitsniveau is. Na implementatie van de oplossing kan dit niveau 
opnieuw worden bepaald, zodat duidelijk wordt of het ontwerp ook de gewenste oplossing 
heeft gehad. 

Subvraaq C: 
Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag leidt tot verschillende oplossingsrichtingen 
voor de gedefinieerde probleemstelling. Op basis van deze oplossingsrichtingen kan de ont
werpfase starten en wordt er een keuze voor een oplossingsrichting gemaakt. 

Subvraaq D: 
Beantwoording van onderzoeksvraag D leidt tot de keuze voor een van de geformuleerde 
oplossingsrichtingen. Tevens geeft het "hoe" in deze vraag aan dat het gaat om de invulling 
van een gekozen oplossingsrichting waarmee een of meerdere oorzaken van het probleem 
worden opgelost. 

2.6 Onderzoeksbronnen 
Om de in de vorige paragraaf geformuleerde vragen te beantwoorden zijn gegevens beno
digd. Deze gegevens ofwel informatie kan worden verkregen aan de hand van onderzoeks
bronnen. In Verschuren en Doorewaard (2005) worden 5 typen bronnen van informatie on
derscheiden. Deze bronnen zijn de basis waaruit gekozen kan worden bij het verzamelen 
van informatie gedurende het onderzoek. 
1. Personen 

Personen vormen de primaire bron van informatie over het object van onderzoek. De gro
te diversiteit aan informatie die ze kunnen verschaffen en de snelheid waarmee deze be
schikbaar zijn maakt ze vaak tot eerste bron van informatie. Personen kunnen fungeren 
als respondent, informant of deskundige. 
• Respondent: de persoon verschaft gegevens over zichzelf. 
• Informant: de persoon verschaft informatie over door hem of haar gekende situaties, 

voorwerpen of processen. 
• Deskundige: de persoon fungeert als leverancier van kennis. 

2. Media 
Er zijn diverse soorten media die via verschillende kanalen beschikbaar zijn. De gedrukte 
media wordt overgebracht via kranten, tijdschriften en brochures. Daarnaast is er ook 
elektronische media. Deze wordt overgebracht via radio, televisie, internet, etc. 

3. Werkelijkheid 
Dit is een vorm van gegevensverzameling waarbij iets objectief vastgesteld kan worden, 
bijvoorbeeld de meting van de tijdsduur van een bepaald proces. 
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4. Documenten 
Documenten zijn in principe geadresseerd en verschillen hierin dus van media dat een 
publieke bestemming heeft. Dit zijn bijvoorbeeld Microsoft Word bestanden, beschikbaar 
via het netwerk van CSC. 

5. Literatuur 
Dit verschilt van de bron documenten doordat informatie is vastgelegd voor specifiek ge
bruik door individuele personen of organisaties. Documentatie heeft vaak een meer prak
tijkgerichte toepassing en literatuur een meer theoriegerichte toepassing. Literatuur be
staat in vele vormen en varianten zoals proefschriften, congresverslagen en artikelen. 

Het ophalen van de gewenste informatie uit deze bronnen, wordt ontsluiten genoemd. Het 
ontsluiten van onderzoeksbronnen kan via 5 verschillende technieken. Figuur 5 geeft gra
fisch weer hoe de bronnen ontsluiting hebben via de verschillende technieken (Verschuren 
en Doorewaard, 2005) . 

1 . Ondervraging 

Personen Ondervraging 

M@dia Observatie 

Werkelijkh.eid 

Oocumenten 

Uteratuur ..-==c'-----~ Zoeksysteem 

Figuur 5:0ntsluiting van onderzoeksbronnen 

Ondervraging kan bestaan uit het afnemen van een interview of enquete. Bij de keuze 
hiertussen zijn de mate van voorgestructureerdheid van de ondervraging en de mate van 
openheid van de vraagstelling van belang. 

2. Observatie 
Hierbij wordt data gegenereerd doordat de onderzoeker op locatie waarnemingen verricht 
bij personen, situaties, voorwerpen of processen. 

3. Meetinstrument 
Een meetinstrument wordt omschreven als een mechaniek, voorwerp of procedure 
waarmee fenomenen in de werkelijkheid kunnen worden gekwantificeerd of gekwalifi
ceerd. 

4. lnhoudsanalyse 
lnhoudsanalyse is een techniek voor het genereren van gegevens uit documenten, media 
en werkelijkheid . Dit gebeurt vaak door waarnemingen in categorieen onder te brengen. 

5. Zoeksysteem 
Met zoeksystemen kan gericht gezocht worden naar benodigde literatuur. 

2. 7 Onderzoeksaanpak 
Op basis van Kempen en Keizer (2000) zijn drie fasen van onderzoek doorlopen. De orienta
tie, analyse- en ontwerpfase. Deze komen overeen met de regulatieve cyclus, ontwikkeld 
door Van Strien (1975). Nadat samen met de opdrachtgever het probleem is vastgesteld, is 
een plan van aanpak voor de analysefase ontworpen. Hierin is het probleem geanalyseerd, 
oorzaken gediagnosticeerd en oplossingsrichtingen geformuleerd. In samenspraak met de 
opdrachtgever is een oplossingsrichting gekozen en het ontwerpende deel van de regulatie
ve cyclus, waarin de oplossing wordt ontworpen, uitgevoerd. In het afstudeerproject is er 
geen tijd voor realisatie en evaluatie, de laatste twee delen uit de regulatieve cyclus. Deze 
zijn daarom niet behandeld. 

Om de onderzoeksf asen op gestructureerde wijze uit te voeren zijn voor de analytische- en 
ontwerpende fase onderzoekmodellen gehanteerd. Deze modellen zijn afgeleid van Ver-
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schuren en Doorewaard (2005). In het vervolg van deze paragraaf wordt nader ingegaan op 
het onderzoekmodel voor diagnostisch onderzoek. Het onderzoekmodel voor ontwerpgericht 
onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 5 waar de ontwerpfase start. 

Omdat het onderzoek de genoemde fase heeft doorlopen is ook dit rapport op deze wijze 
gestructureerd. De onderzoekmodellen zijn gebruikt om de onderzoeksfasen te structureren 
en geven dus ook de structuur van het rapport aan. In het volgende hoofdstuk start de analy
sefase. Hierbij is het onderzoekmodel voor diagnostisch onderzoek van toepassing. Deze is 
gepresenteerd in Figuur 6. lndien van toepassing op een object in het onderzoekmodel, 
wordt de hoek linksonder aangegeven welke subvraag en in de hoek rechtsonder welk 
hoofdstuk, van toepassing is. 

M B ,l 

Interviews en 
observaties 

Analyse 
persoroeelsdosSier 

,.__ ____ _, ,. 

Analyse Business 
Plan 

r-:=-7 
~H 

Huidige sirualie 

A& B H4 

Diagnose flfl 

- - --- -~ aplossings-

' 
Elementen van 

invloed op 
effectivireit H4 

C ric:htir;gen H4 

Figuur 6: Onderzoekmodel voor diagnostisch onderzoek 

Het doel van de analysefase is te komen tot oplossingsrichtingen die het in de orientatiefase 
gedefinieerde probleem (in een bepaalde mate) doen wegnemen (subvraag C). De mate 
waarin de ontworpen oplossing het probleem uiteindelijk heeft doen weggenomen wordt dui
delijk door eerst het huidige niveau van effectiviteit te bepalen (subvraag B). Om oplossings
richtingen te kunnen formuleren, moet bekend zijn welke oorzaken aan de basis van het pro
bleem liggen (subvraag A) en wat de elementen zijn die van invloed zijn op de effectiviteit 
van de BIS consultant. 

Allereerst moet eerst de huidige situatie in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan in para
graaf 4.2. Hiertoe zijn interviews afgenomen en is door aanwezigheid van de onderzoeker bij 
de organisatie een beeld ontstaan van de manier waarop en de situatie waarin gewerkt 
wordt. Met het beeld van de huidige situatie dat is ontstaan wordt vervolgens het huidige 
niveau van effectiviteit behandeld in paragraaf 4.3. Extra onderzoeksbronnen die hierbij ge
bruikt worden zijn documenten en literatuur. 

In paragraaf 4.4 worden allereerst de elementen die van invloed zijn op de effectiviteit van de 
BIS consultant bij het helpen van de klant in procesoptimalisatie besproken. Deze worden 
gevonden aan de hand van de missie van BIS. Deze missie geeft namelijk aan wat het doel 
van BIS is en hoe men dit doel wil bereiken. Hiertoe is het business plan van BIS gebruikt en 
is een interview afgenomen met de manager van BIS. In het vervolg van paragraaf 4.4 vindt 
de confrontatie tussen de belemmeringen en elementen van effectiviteit plaats en worden 
oplossingsrichtingen geformuleerd. 
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Nu het onderzoek en de context waarin het plaats vindt is besproken is het eind van de ori
entatiefase bereikt. De analysefase zal starten in hoofdstuk 3 met het theoretische kader dat 
benodigd is om beter begrip te krijgen van het doel van de werkzaamheden van de consul
tant. Deze werkzaamheden bestaan uit het oplossen van klantproblemen bij procesoptimali
satie. Dit type projecten bevindt zich in het domein van Business Process Management. 
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3 Business Process Management 

Orientatiefase 

I 1, Bedlijfsbeschrijving I 
12. Afstudeeronderzoek I 

3.1 lnleiding 

Ontwerpfase 
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6. Ontwerp: 
BPM-toolselectle 

7. Vafidatie 

8, Conciusle 
Aanbeiieli 

De onderzoeksvraag behandelt de effectiviteit van de BIS consultant in procesoptimalisatie 
projecten. Dit type projecten bevindt zich in het domein van Business Process Management 
(BPM). Daarom gaat dit hoofdstuk in op wat BPM is, startend met de begripsbepaling in pa
ragraaf 3.2. Uit de missie van BIS blijkt dat bij de procesoptimalisatie projecten BPM-tools 
worden gebruikt. Paragraaf 3.3 zal daarom ingaan op de software die ondersteuning biedt bij 
BPM. Tevens is blijkt uit de onderzoeksvraag dat het huidige effectiviteitsniveau waarop de
ze projecten worden uitgevoerd verhoogd kan worden. Paragraaf 3.4 gaat daarom in op de 
volwassenheid van organisaties op het gebied van BPM. 

3.2 Business Process Management 
ledere organisatie bestaat uit bedrijfsprocessen. De mate waarin men zich bewust is van 
deze processen is in iedere organisatie verschillend. Door aanpassingen, zoals de herschik
king of eliminatie van activiteiten, kan winst in tijd, kosten, flexibiliteit en/of kwaliteit gereali
seerd worden (Brand en Kolk, 1995). Organisaties die zich bewust zijn van het belang van 
hun bedrijfsprocessen kunnen dus winsten behalen. Dit bewust zijn van- en de genoemde 
aanpassingen van bedrijfsprocessen, valt onder de noemer van Business Process Manage
ment. 

Het procesdenken is met de introductie van six sigma in 1986 en de grootschalige adoptie 
hiervan in de laatste decennia, tot grote hoogte gebracht. In 1990 ontstond het management 
principe om bedrijfsprocessen compleet af te breken en opnieuw op te bouwen: Business 
Process Re-engineering (BPR) (Hammer, 1990; Davenport en Short, 1990). Ook zeer popu
lair geworden in de jaren negentig, is Workflow Management (WfM). Dit is gedefinieerd als 
de gehele of gedeeltelijke automatisering van bedrijfsprocessen, gedurende welke documen
ten, informatie of taken volgens een set van procedurele regels van de ene deelnemer aan 
het proces naar de andere brengt, waar vervolgens actie ondernomen wordt (Lawrence, 
1997). Ondanks dat men hoge verwachtingen had, is WfM niet geworden wat men er in de 
jaren negentig van verwachtte (Reijers en Heusinkveld, 2004). Dit doordat WfM teveel de 
focus legt op de executie van de bedrijfsprocessen en te weinig op het ontwerp en diagnosti
ceren van de bedrijfsprocessen. Het wordt daarom als te beperkend ervaren (Aalst et al., 
2003). 

Het verschil tussen WfM en BPM wordt duidelijk als naar de verschillende fasen van de BPM 
levenscyclus wordt gekeken. Deze BPM levenscyclus bestaat uit de fasen design, configura
tie, executie, controle en diagnose. In de design fase worden modellen (her)ontworpen en 
geevalueerd. In de configuratie fase wordt het systeem geconfigureerd op basis van het op
gestelde model. In de executie fase is het gemodelleerde model operationeel gemaakt. In de 
controle fase vindt het monitoren van het proces plaats. Aan de ene kant wordt feedback 
gegeven over individuele gevallen, zoals de status en doorlooptijd. Aan de andere kant wordt 
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de hele processtroom bekeken en worden prestatie indicatoren van het proces verkregen. 
Dit wordt gedaan door de individuele gevallen te aggregeren. Het kan blijken dat er aanpas
singen nodig zijn in het proces. Om bijvoorbeeld een bottleneck op te lossen kunnen er extra 
resources worden ingezet. Op deze manier genereert de controle fase input voor de executie 
fase. In de diagnose fase worden middels de in de controlefase verkregen data, de zwakhe
den in het procesmodel blootgelegd. Deze kunnen vervolgens opgelost worden door het pro
ces te herontwerpen, waardoor de design fase weer bereikt wordt. Op basis van van der 
Aalst et al. (2003) en Netjes et al. (2006) is Figuur 7 samengesteld die de 8PM levencyclus 
en de verschillen tussen 8PM en WfM grafisch weergeeft. 

8PM 

WfM 

Figuur 7: BPM Levenscyclus 

Het traditionele WfM vindt plaats in de onderste helft van de levenscyclus. De design en 
executiefase zijn deels ondersteund en de controle en diagnose fase niet. 8PM dekt alle 
fasen. Duidelijk blijkt dat 8PM cyclisch is. Dit brengt de term management geheel tot zijn 
recht. Bij 8PM gaat het om de aandacht die wordt gegeven aan het bedrijfsproces. Deze 
aandacht dient verder te gaan dan de identificatie van het proces en het incidenteel heront
werpen hiervan. Het proces zal gevolgd moeten blijven worden en gekoppeld aan de gestel
de doelen, zodat het indien nodig aangepast kan worden om de doelen te behalen. In de 
wetenschappelijke context is 8PM het vakgebied waar wordt gewerkt aan methoden en 
technieken om dit mogelijk te maken. In de praktijk is het inzicht van belang dat het beheer 
van processen nuttig is om prestaties te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen (Reij
ers en van Hee, 2004). 

Met betrekking tot 8PM zijn er vele definities te vinden. Een definitie die mooi aansluit bij het 
beheersen van het bedrijfsproces en het bereiken van doelen luidt als volgt (Jeston en Nelis, 
2006: 

t bereikenvan de doelenva 
ana ement en het beheer. en.a 

Bijlage IV(a) geeft een verklaring van de cursief gedrukte woorden. 

6 De getoonde missie is een vertaling uit het Engels. Volledigheidshalve wordt hier de Engelse defini
tie gegeven: "The achievement of an organisation's objectives trough the improvement, management 
and control of essential business processes". 
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3.3 Business Process Management Tools 
De systemen die de verbetering, het management en het beheersen van essentiele bedrijfs
processen mogelijk maken, zodat de doelen van de organisatie bereikt warden, warden 
BPM-tools genoemd. Dit is als volgt gedefinieerd (van der Aalst et al., 2003): 

De technische component die een BPM-tool mogelijk maken zijn: 
Modellerings component: ter modellering van het bedrijfsproces . 
Executie engine: het gemodelleerde bedrijfsproces ten uitvoer te brengen . 

• 
• 
• Rule engine: ten uitvoer brengen van uitzonderingen en regels die niet modelleerbaar 

zijn. 
• 

• 
• 

Database of repository: de lokatie waar de gemodelleerde processen en de informatie 
hieruit afkomstig is, wordt opgeslagen. 
Monitoringscomponent: het in kaart brengen van de prestaties van het bedrijfsproces . 
lntegratie component: maakt samenwerking met andere applicaties mogelijk . 

In 2006 is in een publicatie van Business Process trends8 een overzicht gecreeerd van ver
schillende BPM-tools die er bestaan. Er bestaan dus vele soorten applicaties die vallen on
der de noemer van BPM-tool. Echter hebben ze niet alien hetzelfde doel en mogelijkheden, 
maar vertonen ze wel overlap. Dit komt doordat iedere tool een eigen set componenten kan 
bevatten. 

Hieronder warden de verschillende tools die in de publicatie van Business Process trends 
zijn opgenomen beschreven, oak de beschrijving van de tools is hieruit afgeleid (Wolf en 
Harmon, 2006). Om voor eenduidigheid te zorgen warden de Engelse namen voor de typen 
tools gebruikt. In bijlage IV(b) warden deze tools ten opzichte van elkaar gepositioneerd en 
wordt de overlap duidelijk. 

Graphic tools 
Deze tools hebben tot doel bedrijfsprocessen te definieren en documenteren. Ze zijn een
voudig in het gebruik en warden daarom veel gebruikt in organisaties wat oak de herken
baarheid ten gunste komt. Het nadeel bij deze tools is dat ze geen gebruik maken van een 
database waarin informatie van de bedrijfsprocessen makkelijk bewaard, aangepast en her
gebruikt kan warden. Dit maakt het lastig om de gemodelleerde processen te onderhouden 
en zeker als het gaat om het modelleren van een wat grotere organisatie. 

Business Process Modeling tools 
Naast het definieren en documenteren van bedrijfsprocessen, warden gemodelleerde pro
cessen bewaard in een database. Dit wordt gedaan, zodat processen makkelijk bewaard, 
aangepast en hergebruikt kunnen warden. Dit laatste is het voordeel dat ze bieden ten op
zichte van de graphic tools, aan de andere kant zijn ze minder eenvoudig in het gebruik. 

Organization Modeling tools 
Deze liggen in het verlengde van de Business Process Modeling tools, maar zijn erop gericht 
op hoog niveau de organisatie te modelleren. Deze tools zijn dus gericht op het in kaart 

7 De gegeven definitie is een vertaling uit het Engels. Volledigheidshalve wordt hier de Engelse defini
tie gegeven: "a 8PM system is a generic software system that is driven by explicit process designs to 
enact and manage operational business processes". 
8 www.bptrends.com 
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brengen van de organisatie en hoe deze met de omgeving interacteert, welke waardeketens 
en bedrijfsprocessen worden ondersteund en welke resources daarbij worden gebruikt. 

Business Process Simulation tools 
De meeste bedrijfsproces modelleringstools bezitten ook simulatie mogelijkheden. Er be
staan tools die echter speciaal op het simuleren gericht zijn. Bedrijfsproces modellerings
teams wijken vaak uit naar specialisten op het gebied van simulatie, deze gebruiken daarbij 
omvangrijke simulatie tools. 

Business Process Management Suites 
In deze tools wordt het modelleren van bedrijfsprocessen gecombineerd met het ten uitvoer 
brengen ervan. Ze combineren mogelijkheden die al eerder in workflow en enterprise appli
catie integratie systemen konden worden gevonden. Tevens kunnen deze tools zorg dragen 
voor rule management (regel beheer) en bezitten ze mogelijkheden om de processen te mo
nitoren. Deze tools zijn nog betrekkelijk nieuw en beginnen net voet aan de grond te krijgen 
in de meeste organisaties. 

BPM applications 
Een BPM applicatie is een applicatie ter beheersing van alle mensen en software systemen 
die worden gebruikt om een specifiek proces te implementeren. Op het moment dat een or
ganisatie dit proces uit moet voeren, vertrouwt het op deze BPM applicatie. De BPM applica
tie is een specifieke invulling van een Business Process Management Suite. De suite is nu 
ingericht, zodat het een specifiek bedrijfsproces kan executeren. 

Business Process Monitoring tools 
De meeste Business Process Management suites hebben ook de mogelijkheid processen te 
monitoren. Hierbij geven ze informatie over een proces aan de beheerder ervan. De tools die 
meer toegewijd zijn aan het monitoren, combineren data van specifieke processen met data 
afkomstig van andere bronnen in een data warehouse. Vervolgens worden simulatie of busi
ness intelligentie technieken, data mining, toegepast om patronen te abstraheren. Deze tools 
worden ook wel Business Activity Monitoring (BAM) tools genoemd. 

Rule Management Tools 
De meeste Business Process Modeling en Management tools zijn in staat om tenminste re
gels met betrekking tot de uitvoering van een proces (business rules) te identificeren. De 
tools die hier meer op toegespitst zijn, zijn in staat de regels te analyseren en opties te ver
betering aan te dragen. 

3.4 Business Process Management Maturity 
Nu bekend is wat BPM is en welke type tools dit ondersteunen, zal deze laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk een volwassenheidsmodel voor BPM behandelen, het BPM Maturity model 
(BPMM). Dit model is afkomstig uit Rosemann en de Bruin (2005) en wordt in paragraaf 4.3 
toegepast bij analyse van de huidige effectiviteit van BIS. Dit model is gekozen omdat het 
een nieuw holistisch wetenschappelijk model is. Het model reflecteert het begrip van BPM en 
is tevens Mn van de weinige maturity modellen getest in case studies (Rosemann en de 
Bruin, 2005). Het doel van het model is organisaties te helpen bepalen welk maturity niveau 
de organisatie bezit, zodat duidelijk wordt op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. CSC 
NL is echter niet de organisatie waarvoor verbeterpunten in BPM vastgesteld worden, maar 
de BIS consultant helpt klanten bij het uitvoeren van BPM. Het BPMM dient er in dit onder
zoek toe vast te stellen in welke mate het team van BIS mature genoeg is om klanten te hel
pen. Het is immers niet mogelijk iemand auto te leren rijden als men het zelf niet kan. 
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Het BPMM wordt gevormd vanuit 3 perspectieven: Scope, Maturity en Dimensie. Dit is in 
Figuur 8 weergegeven. 
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Figuur 8: Voorbeeld van het BPMM 
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Het eerste perspectief is de scope. Hiermee wordt de tijd en het deel van de organisatie 
waarop de evaluatie van de maturity betrekking heeft aangegeven. 

Maturity 
Het tweede perspectief is de hoogte van de maturity. Maturity is het volwassenheidsniveau 
van de organisatie. De indeling in niveaus van maturity gaat op dezelfde wijze als in het Ca
pability Maturity Model9 (CMM). Hierin worden 5 elkaar opvolgende niveaus van maturity 
gedefinieerd. Van laag naar hoog zijn deze: Initial, Defined, Repeatable, Managed en Opti
mised (Paulk et al., 1993). Figuur 9 verduidelijkt de verhoudingen tussen de verschillende 
niveaus. In een hogere fase wordt verondersteld dat aan de eisen van voorgaande fasen is 
voldaan. 
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Figuur 9: Verhouding van BPM-Maturity niveaus 

Om de hoogte van de niveaus te bepalen wordt de volwassenheid gedefinieerd als een 
combinatie van "coverage" en "proficiency". Dit is de mate waarin 8PM wordt toegepast in de 
organisatie en de vakkundigheid die men heeft in 8PM. CSC past zelf geen BPM toe, maar 
is de adviseur bij BPM projecten die bij klanten worden uitgevoerd. Voor BIS is dus enkel de 
proficiency van belang. 

9 Het CMM is een model dat aangeeft op welk niveau de software ontwikkeling van een organisatie zit. 
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Voor ieder van deze factoren wordt het maturity niveau vastgesteld. Het gebruik van deze 
factoren bij het bepalen van het maturity niveau dient twee voordelen. Ten eerste wordt beter 
duidelijk op welke punten nog verbeteringen te behalen zijn. Ten tweede draagt het bij aan 
een consistent begrip van de niveaus in verschillende delen van de organisatie en in ver
schillende tijden (Rosemann en de Bruin, 2005). 

Dimensie 
Het derde en laatste perspectief is "Dimensie". Dit perspectief bekijkt zes verschillende di
mensies van BPM waarop de verschillende maturity niveaus bepaald moeten worden. Deze 
dimensies karakteriseren BPM. 
1. lnformatie Technologie en Systemen (IT/IS): het gebruik van IT/IS in de implementatie en 

uitvoering van BPM. 
2. Methoden: aanname van formele, goed gedefinieerde en herhaalbare methoden om 

BPM uit te voeren. 
3. Beheer: de verantwoordelijkheid van personeel dat betrokken is bij de processen van de 

organisatie voor BPM uitvoering. 
4. Mensen: de kennis, kunde, genoten opleiding, trainingen en vaardigheden van de re

source. 
5. Cultuur: aspecten als visie, waarden en gedrag met betrekking tot BPM. 
6. Strategische overeenstemming (SO): de organisatie brede context van BPM. Niet enkel 

de focus op interne processen, maar ook op klanten en leveranciers, in en externe ben
chmark acties en strategische en operationele doelstellingen. 

De drie behandelde perspectieven vormen het BPMM, zoals in Figuur 8 hierboven is weer
gegeven. Het volgende hoofdstuk zal de huidige situatie van BIS behandelen. Hierin wordt 
duidelijk welke belemmeringen er aanwezig zijn en wat mogelijke manieren zijn om deze 
weg te nemen. Tevens wordt de huidige situatie van BIS met betrekking tot de volwassen
heid in BPM inzichtelijk, wanneer in paragraaf 4.3 het BPMM wordt toegepast op BIS. 
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In dit hoofdstuk warden de resultaten van de analysefase beschreven. De analyse van de 
huidige situatie leidt tot beantwoording van subvraag A in paragraaf 4.2 en subvraag B in 
paragraaf 4.3. Er is dan bekend welke belemmeringen ertoe bijdragen dat de BIS consultant 
niet effectief genoeg is (subvraag A) en wat het huidige niveau van effectiviteit is (subvraag 
B). Door de belemmeringen te classificeren naar de elementen die van invloed zijn op effec
tiviteit, warden oplossingsrichtingen gegenereerd. Dit vindt plaats in paragraaf 4.4 en is de 
beantwoording van subvraag C: "Welke oplossingsrichtingen die de belemmeringen wegne
men kunnen warden ge"identificeerd?". 

4.2 Huidige situatie 
Het doel van de analysefase is te komen tot oplossingsrichtingen die het in de orientatiefase 
gedefinieerde probleem (in een bepaalde mate) doen wegnemen. Deze oplossingsrichtingen 
warden geformuleerd aan de hand van weg te nemen belemmeringen. Hiertoe wordt in deze 
paragraaf een antwoord gegeven op subvraag A: "Wat zijn de belemmeringen die ertoe lei
den dat de BIS consultant niet effectief genoeg is in het adviseren van de klant bij procesop
timalisatie?" 

Om de belemmeringen op te sporen, wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Hiertoe zijn 
interviews afgenomen met (groepen van) personen. De eerste groep van personen zijn de 
BIS consultants. De onderzoeksvraag behandelt immers de effectiviteit van de BIS consul
tant. De consultant is dus object van onderzoek en is daarom gekozen als informatiebron uit 
de in paragraaf 2.6 besproken informatiebronnen. Zowel vanuit onderzoeksperspectiet10 als 
vanuit het perspectief van de consultant11 is besloten met de helft van het 20-koppige team 
interviews at te nemen. Bij de keuze voor de te interviewen personen is erop gelet dat deze 
groep een goed totaalbeeld van het team van BIS geeft. Hiertoe heeft de manager van BIS 
de namen van de consultants verstrekt, waarna contact met hen is opgenomen. 

Nadat enkele interviews met consultants waren afgenomen zijn oak interviews met acount 
managers en de manager van BIS afgenomen. In de formulering van het probleem in para
graaf 2.3 wordt duidelijk dat er opportunities gemist warden. Er zijn twee interviews gehou
den met account managers, omdat het account management van CSC de contacten met de 
klant onderhouden en opdrachten voor de consultants moeten werven. Verder is een inter
view met de opdrachtgever gehouden, welke tevens manager van BIS is. Dit om inzicht te 
krijgen in zowel de interne- als externe context van BIS en de aanleiding tot de opdracht. 

Omdat enkel de situatie uit de geschetste probleemstelling bekend is, zijn semi
gestructureerde interviews gehouden. Interviews, omdat nag te weinig bekend is van de hui-

10 De tijd van het afstudeeronderzoek is beperkt tot 7 maanden 
11 De consultants zijn bij verschillende bedrijven in Nederland en soms zelfs daarbuiten werkzaam 
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dige situatie om enquetes af te nemen. Semi-gestructureerd om tijdens de interviews niet te 
ver af te dwalen van de probleemstelling. Binnen een aantal hoofdonderwerpen zijn er vra
gen geformuleerd. Naarmate er meerdere interviews waren afgenomen zijn er vragen toege
voegd en zijn de interviews gestructureerder geworden. Dit is gedaan om symptomen te va
lideren door deze meerdere malen in een interview te horen. Bij de interviews is anonimiteit 
gewaarborgd. Op deze manier zijn mogelijke psychologische drempels weggehaald en wordt 
zoveel mogelijk ongenuanceerde informatie verkregen. Vanwege tijdsoverwegingen is beslo
ten de uitgewerkte resultaten niet terug te sturen, maar is bij onduidelijkheden opnieuw con
tact opgenomen met de respondent. De vragenlijsten die uiteindelijk zijn ontstaan zijn opge
nomen in Bijlage V. 

Naast de bran personen heeft oak de bran werkelijkheid een bijdrage geleverd bij de analyse 
van de huidige situatie. Aanwezigheid op kantoor, het bijwonen van trainingen, meetings en 
workshops hebben bijgedragen tot extra inzicht in de met de interviews verkregen informatie. 

De uit interviews en observaties verkregen informatie is geclusterd, waardoor er symptomen 
ontstaan random de probleemstelling. Deze manier van clusteren wordt in open coderen 
genoemd. Hierbij wordt een begrip gekoppeld aan een bepaald verschijnsel (van Aken et. al., 
2003). Vervolgens is in een brainstormsessie met opdrachtgever en bedrijfsbegeleider ge
komen tot 5 hoofdsymptomen en zijn per hoofdsymptoom "waarom" vragen gesteld, die zijn 
t;>eantwoord met ontdekte symptomen. Op deze manier is een probleemkluwen ontstaan 
zoals die in bijlage VII (a) is weergegeven. Hierin staan de basisoorzaken meest links weer
gegeven. Deze basisoorzaken zijn dezelfde als de in de onderzoeksvraag bedoelde belem
meringen. In het vervolg van dit rapport zal het begrip belemmering gehanteerd warden. 

De benoemde hoofdsymptomen zijn: 
1. Er warden kansen gemist 
2. Beperkte kennis aanwezig 
3. Beperkte ervaring 
4. Geen standaard werkwijze 
5. Beperkt gebruik BPM-tools 

De brainstormsessie heeft geleid tot de probleemkluwen. Figuur 10 geeft de manier waarop 
deze gecreeerd is grafisch weer. In bijlage VII wordt de verkregen probleemkluwen gepre
senteerd. 

Symptoom Symptoom Hoofdsymptoom 

4. Geen standaard 
werkwijze 

5. Beperkt gebruik 
BPM-tools 

Probleem 

De consultant kan 
>-----t• effectiever de klant helpen 

in procesoptimalisatie 

/ 
/ 

, Waarom? 

Oorzaak Gevolg 

Figuur 10: opzet van de probleemkluwen 
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In het vervolg van deze paragraaf wordt voor ieder van de hoofdsymptomen duidelijk ge
maakt welke belemmeringen hierop van invloed zijn. 

Hoofdsymptoom 1 : Er worden kansen gemist 

Sales is niet voldoende op de hoogte van de Unique Selling Propositions (USP} van BIS 
• In de herfst van 2006 is CSC NL compleet gereorganiseerd, het BIS team is op dit mo

ment ontstaan. De consultants zijn vanuit verschillende disciplines gevormd tot een groep 
met drie richtingen. De eerste richting is BPM waar voornamelijk modellering van be
drijfsprocessen en lean six sigma plaatsvindt. De tweede is IT-management, deze is ge
richt op service management en het beheer van IT systemen. De derde richting is gericht 
op implementatie van systemen. Wanneer echter aan het account management naar de 
service offerings van BIS wordt gevraagd, blijft een direct antwoord uit. 
Ook is de aandacht van de account manager verdeeld over heel de business unit, pro
fessional services. De account managers ervaren dat het lastig is de BIS consultant bij 
een opdrachtgever te plaatsen. Andere professionals zoals ontwikkelaars zijn vanwege 
de grotere mate van concretisering bijvoorbeeld makkelijker te plaatsen. Deze hebben 
ook minder impact in de business. Account management geeft niet goed te weten wat 
BIS nou biedt, hoe deze diensten samenhangen en op welke markt(en) gericht wordt. De 
account manager zal als het erop aan komt altijd zijn eigen targets proberen te halen en 
daarbij komt BIS dus zeker niet op de eerste plaats. 

Service offerings niet goed uitqewerkt 
• Sinds de oprichting in 2006 kent BIS de genoemde driedeling in services, maar dit is nog 

niet voldoende uitontwikkeld. Zo is er nog geen brochure met service offerings ontwikkeld 
en heeft BIS geen vermelding op het Nederlandse deel van de CSC website, terwijl an
dere afdelingen dat wel hebben. Seide punten warden zo spoedig mogelijk verholpen. 
Tevens vermeld de missie van BIS dat klantproblemen warden opgelost met tools, me
thodieken, technieken, branchekennis en consultancy vaardigheden. Er wordt hierin ech
ter niet vermeld wie de klanten zijn. In het business plan warden deze wel vernoemd: "De 
markten voor Business Improvement Services zijn markten waar veel administratieve- en 
informatievoorzieningprocessen voorkomen". Door het gebrek aan focus voor een of en
kele specifieke markten ervaart het account management BIS als moeilijk verkoopbaar. 

Intake gesprek verloopt niet positief 
• 

• 

lndien een consultant gedetacheerd gaat warden vindt er eerst een sollicitatie plaats. Het 
komt voor dat de consultant dan onzeker overkomt, doordat hij bijvoorbeeld een te ge
bruiken tool nog niet kent. Deze onzekerheid wordt verminderd indien de consultant zich 
goed heeft kunnen voorbereiden. 
Het contact dat de consultant heeft met de account manager verloopt heel wisselend, 
hier is geen structuur in. Zadra contact tussen klant en consultant is gelegd, is het con
tact tussen consultant en account manager nihil. De account manager verwacht zeker 
van de BIS consultant een commerciele instelling. Echter hebben de consultants niet 
standaard een commerciele opleiding en dus is het commercieel inzicht afhankelijk van 
de persoon. In combinatie met het beperkte contact met de accountmanager komt het 
daardoor voor dat de consultant een opportunity ziet, maar niet weet hoe hier op inge
speeld kan warden. 

CSC is niet bekend als 8PM leverancier 
• Het kleine 20-koppige team van BIS is een kleine speler in de BPM markt. Het speerpunt 

van CSC NL ligt bij een andere business unit, namelijk managed services. CSC NL is in 
de Nederlandse markt dan ook vooral bekend als outsourings diensverlener. 
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Hoofdsymptoom 2: Beperkte kennis aanwezig 

Moeizame kennisdeling 
De consultant vergaart via vele wegen de benodigde kennis. De manier waarop en tijdsduur 
waarin de benodigde kennis vergaard wordt, is afhankelijk van het project dat uitgevoerd 
moet gaan warden, de kennis die daarbij benodigd is en of er al best practices bestaan. 
• 

• 

• 

Het CSC internet portal fungeert als communicatie kanaal om bestaande kennis organi
satiebreed te maken. Zo warden er bijvoorbeeld online boeken die de verschillende vak
gebieden behandelen aangeboden, bestaan er werkgroepen waar mensen met dezelfde 
interesses terecht kunnen, zijn er projectreferenties te vinden, etc. Er wordt echter niet di
rect aangegeven dat de portal gebruikt wordt. "Deze wordt toch alleen door Amerika ge
bruikt?" Vaak weet men niet snel genoeg de informatie te vinden door de hoeveelheid die 
wordt aangeboden. Websites zoals www.google.com, www.the-art.nl en 
www.whatis.techtarget.com, warden dan ook geprefereerd boven de CSC portal. 
Het karakter van een consultancy organisatie brengt met zich mee dat men veel bij de 
klant is en weinig bij de eigen organisatie, zodat men minder goed op de hoogte is van 
de activiteiten van collega's. Sinds eind 2006 vindt er maandelijks een teammeeting 
plaats met de intentie het team te vormen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Een 
initiatief dat enkel met lof wordt ontvangen en de kennisdeling versterkt. Dit ondersteunt 
de kennisdeling, maar is uiteraard niet voldoende. Daarom wordt via mail een collega, 
waarvan bekend is dat deze benodigde ervaring heeft met een bepaald project, om hulp 
gevraagd. Met betrekking tot het delen van kennis zou het vastleggen hiervan zeer ge
wenst zijn. Hiervoor is echter geen tijd beschikbaar, er wordt van de consultant verwacht 
dat dit in eigen tijd wordt gedaan. Ervaringen komen daarom enkel terug in de curriculum 
vitae's van de consultants. 
Ook wordt van de consultant verwacht dat deze zelf op zoek gaat naar de best practices 
uit de branche en deze zelf in de gaten houdt. Er is geen centraal punt waar dit gedaan 
wordt. Wei warden nieuwe ontwikkelingen via de manager per email gecommuniceerd. 

Kennis van de verschillende BPM-tools beperkt aanwezig 
• Er zijn in de markt vele BPM-tools beschikbaar. Op de Nederlandse markt 21 , zo blijkt 

ook uit een onderzoek12
, uitgevoerd door Jansen en Rens (2006). Er blijkt dat slechts 1 

van de in dit onderzoek benoemde BPM-tools bekende materie is, namelijk Casewise. 

Beperkt aantal consultants 
• CSC NL is in verhouding tot de concurrentie op consultancy gebied een kleine speler. 

Hierdoor is het onmogelijk om op ieder gebied experts te hebben. Daarbij warden de er
varen consultants ingezet als management consultant. Dit valt niet onder BIS. 

• Permanent is men op zoek naar nieuwe consultants middels een CSC NL brede recruit
ment actie. Zo is onlangs de expertise uitgebreid door het aannemen van een consultant 
die black belt six sigma gecertificeerd is. Op het gebied van proces modellering en im
plementatie management zijn er altijd vacatures. Wat IT-beheer betreft zijn nog circa 3 
vacatures onvervuld. 

• In 90% van zijn factureerbare tijd is de BIS consultant gedetacheerd. Slechts in 1 O % van 
de gevallen is er sprake van een project dat door CSC wordt uitgevoerd. Op manage
ment niveau is vastgesteld dat deze situatie veranderd moet warden. Er moeten meer 
projecten gedaan warden, daartoe wordt een team van circa vijf management consul
tants gevormd welke reeds een netwerk en brede ervaring hebben. Zij zijn een volwaar
dige gesprekspartner van de klant op directieniveau. De contacten op directieniveau 
moeten op de lange termijn leiden tot een situatie waarin CSC NL vaker betrokken wordt 
bij de start van een project en niet enkel het uitvoerende werk doet. 

12 O&I is een 8PM adviesbureau. 
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Detacheringprojecten die nu dus nog 90% van het werk van de BIS consultant bepalen, 
hebben een vaste looptijd en zijn persoonsgebonden. Dit maakt het lastig de eigen re
sources optimaal te plaatsen. 

Hoofdsymptoom 3: Beperkte ervaring 
In het helpen van de klant in procesoptimalisatie is de hoeveelheid ervaring die het BIS team 
kent beperkt. Dit symptoom hangt nauw samen met de reeds genoemde aanwezigheid van 
kennis, want indien niet de juiste kennis aanwezig is zal logischerwijs ook geen ervaring 
worden opgedaan. Er moet immers kennis aanwezig zijn om per definitie een opdracht te 
kunnen starten. Aan de andere kant is er naarmate er meer opdrachten zijn afgerond meer 
ervaring en dus ook meer kennis. 

Weinig lessons learned sessies bestaan 
• Doordat er van de consultant verwacht wordt in eigen tijd te documenteren is het aantal 

lessons learned sessies waarop de consultant terug kan vallen beperkt. 

Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht 
• Er zijn weinig project referenties beschikbaar waarnaar verwezen kan worden. Er is op dit 

moment slechts 1 procesoptimalisatie project verkocht. Het kunnen refereren aan reeds 
voltooide projecten is een pre bij de verkoop. 

Diversiteit aan opdrachten die een consultant doet 
• Doordat er wordt gestuurd op billabillity is de tijd om ervaring met nieuwe tools, metho

dieken, technieken en marktsituaties op te doen, beperkt. Hierdoor moet gaande een op
dracht benodigde ervaring worden verworven. Dit is dus een interne prikkel die een nega
tief effect heeft op de ervaring van de consultant. 

Hoofdsymptoom 4: Geen standaard werkwijze 
Er is geen standaard werkwijze waarop een BPM opdracht wordt aangepakt. 
• Er is geen standaard aanpak per service offering, waardoor voor een klantvraag per ge

val opnieuw moet worden bedacht hoe deze wordt aangepakt. Het veelomvattende Cata
lyst moet dan eerst worden toegespitst op de situatie (fine-tunen). Er is geen eenduidig
heid hoe projecten worden aangepakt. Vaak wordt aangegeven volgens eigen methoden 
"Jan Boeren Fluitjes" te werken. 

• Zodra de klant een methodiek heeft wordt deze gevolgd. Dit levert geen conflicten op met 
Catalyst. 

Hoofdsymptoom 5: Beperkt gebruik BPM-tools 
Ondanks dat anders verwacht zou worden, wordt de BPM-tool slechts beperkt gebruikt, ter
wijl dit het middel is waarmee procesoptimalisatie wordt uitgevoerd. 

In Catalyst staat niet welke tool je moet gebruiken 
• Catalyst is een verzameling van standaard processen en technieken om bedrijfssituaties 

te analyseren en de beste oplossing te ontwikkelen en te implementeren. Het is dus een 
methodiek waar gevonden kan worden wat er gedaan moet worden zonder verdere spe
cifieke invulling. Het komt nu dus op de consultant aan of hij over de juiste kennis be
schikt om een BPM-tool keuze te maken. 

De klant gebruikt andere tools 
• Bij het modelleren van bedrijfsprocessen maken de BIS consultants voornamelijk gebruik 

van Visio. Sinds kort wordt er meer gefocusseerd op het gebruik van Casewise. Er zijn 
een aantal consultants bij een grote organisatie geplaatst waarbij gekozen is voor het 
gebruik van dit systeem om de processen in kaart te brengen. Tevens wordt Casewise 
intern voor een project van market solutions gebruikt. 
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Moeilijk om juiste tool aan een specifieke klantsituatie te koppelen 
• Zoals reeds aangegeven zijn er in de markt vele BPM-tools beschikbaar. Dit symptoom 

draagt oak bij aan het hoofdsymptoom "Beperkt gebruik BPM-tools". 
• Men weet niet waarom een bepaalde BPM-tool gekozen zou moeten warden. De klant is 

leidend, maar een gedegen advies kan hierin oak niet gegeven warden. Men zou het fijn 
vinden om over selectiecriteria te beschikken. 

Resumerend kan warden gesteld dat subvraag A: "Wat zijn de belemmeringen die ertoe lei
den dat de BIS consultant niet effectief genoeg is in het adviseren van de klant bij procesop
timalisatie?", wordt beantwoord de belemmeringen die meest links staan weergegeven in 
Figuur 18 in bijlage VII (a) en zijn besproken aan de hand van deze paragraaf. 

4.3 Huidige effectiviteit 
Nu een beter beeld van de BIS situatie is ontstaan, kan warden overgegaan tot het beant
woorden van subvraag B: "Wat is het huidige effectiviteitsniveau van de BIS consultant?" Bij 
deze onderzoeksvraag is het huidige niveau van effectiviteit het object van onderzoek. Het 
doel van deze onderzoeksvraag is aangeven hoe effectief de consultant nu is, zodat na im
plementatie van een oplossing, de verandering geevalueerd kan warden. Omdat het hier om 
de hoogte van effectiviteit gaat, geniet een kwantitatieve beantwoording van deze vraag de 
voorkeur boven een kwalitatieve beantwoording. 

Het beantwoorden van deze subvraag is simultaan gedaan met het beantwoorden van sub
vraag A. Er wordt daarom geput uit de informatie die in de vorige paragraaf reeds gepresen
teerd is en dus zijn dezelfde bronnen van onderzoek gebruikt. Omdat bleek dat de effectivi
teit niet kwantitatief wordt gemeten, is uitgeweken naar kwalitatieve methoden. Hiertoe zijn 
extra informatiebronnen gebruikt, te weten de informatiebron documenten en literatuur. Uit 
de interviews bleek namelijk dat er bepaalde formulieren bestaan waarmee de klanttevre
denheid wordt gemeten. Tevens is in de literatuur naar een methode of theorie gezocht 
waarmee het niveau van effectiviteit in procesoptimalisatie bij organisaties in kaart gebracht 
kan warden. Dit heeft geresulteerd in het BPMM, dat reeds in paragraaf 3.4 is besproken. 

Kwantitatief meten van effectiviteit 
In een procesoptimalisatieproject wordt een bestaand proces verbeterd. Dit kan op verschil
lende manieren, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de volgorde van activiteiten, de eli
minatie of automatisering van activiteiten, etc. Dit heeft dan een effect in tijd, kosten, kwaliteit 
en flexibiliteit, waarbij een toename in het ene effect een afname in het andere veroorzaakt 
(Brand en Kolk, 1995). Deze procesverbeteringen zouden idealiter kwantitatief gemeten 
warden door de begin- en eindsituatie van een te optimaliseren bedrijfsproces met elkaar te 
vergelijken. · 

Een dergelijke meting om de effectiviteit, de doeltreffendheid, van de BIS consultant te me
ten is niet aanwezig. Dit heeft twee redenen: 
1. Om het niveau van effectiviteit te bepalen moet ieder project op dezelfde wijze beoor

deeld warden. Echter is iedere situatie waarin de consultant zijn opdracht uitvoert weer 
verschillend. Het zijn verschillende bedrijven, met andere doelen, processen, stakehol
ders, omgevingsinvloeden etc. die meespelen en uiteindelijk bepalen of de opdracht 
doeltreffend en dus effectief is geweest. Het is daarom moeilijk om de verschillende op
drachten op gelijke voet te beoordelen. Dit speelt oak mee waneer de effectiviteit met de 
concurrentie vergeleken zou warden. 

2. Ten tweede zorgt het belang dat BIS heeft bij billabillity ervoor dat het meten van effecti
viteit en het opzetten van een meetsysteem geen prioriteit heeft. 

De onderzoeksvraag is gericht op de manier waarop een verbetering van effectiviteit plaats 
kan vinden. Tevens is het project tijdsgebonden. Derhalve wordt voorbij gegaan aan het op-
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zetten van een meetmethodiek en het uitvoeren van een kwantitatieve meting. Dit is ook niet 
het doel van het project, enkel een symptoom dat heeft doen leiden tot het project. Er wordt 
dan ook overgegaan tot het kwalitatief meten van de effectiviteit. 

Kwalitatief meten 
Het functioneren van de consultant bepaald aan de hand van billabillity en de resultaten uit 
de Klant Opdracht Evaluatie formulieren (KLOE-formulieren). De billabillity geeft enkel de 
uren aan waarin de consultant factureerbaar is geweest en geeft dus niet de effectiviteit in 
het helpen van de klant aan. De KLOE-formulieren warden na afloop van een opdracht inge
vuld door de klant ter beoordeling van de BIS consultant. Ondanks dat het hier om het sub
jectieve beeld van de klant gaat, wordt er nader naar de inhoud van de KLOE-formulieren 
gekeken. 

Na analyse van de KLOE-formulieren blijkt dat er geen gebruik gemaakt kan warden van de 
KLOE-formulieren om de effectiviteit van de BIS consultant in procesoptimalisatie te meten. 
Hiertoe zijn er, naast het subjectieve karkater van de KLOE-formulieren, twee redenen: 
1. De KLOE-formulieren zijn niet betrouwbaar 

In de analyse van de KLOE-formulieren vallen direct een aantal punten op waaruit blijkt 
dat, mocht de KLOE een indicator van effectiviteit zijn, deze op dit moment niet betrouw
baar is om een totaalbeeld van het BIS team te vormen. 
• Er warden veel verschillende versies van KLOE-formulieren gebruikt. 
• In ieder personeelsdossier is slechts een of enkele (soms zelfs geen) KLOE-formulier 

terug gevonden. 
• Om een zuiver totaalbeeld te verkrijgen zal iedere situatie tegen een bepaalde stan

daard gemeten moeten warden, zodat de verschillende situaties toch gelijk lijken. 
Echter houdt het KLOE-formulier geen rekening met omgevingsfactoren. 

2. Een KLOE-formulier meet op basis van 11 vragen de klanttevredenheid. Deze warden op 
een vijfpuntsschaal van "voldoet niet aan de verwachting" tot aan "overtreft voortdurend 
de verwachting" beoordeeld. De vragen staan per onderwerp weergegeven in bijlage VI. 
Het blijkt dat enkel de eigenschappen die consultant specifiek zijn, warden behandeld. 
De doelstelling (effectiviteit) van de opdracht wordt niet gemeten. Enke! onderwerp 10 
(Resultaten t.a.v. opdracht) gaat in op de resultaten die behaald zijn. Het blijft bij dit on
derwerp echter de vraag of met die resultaten ook de gestelde doelen zijn bereikt en het 
klantprobleem is verholpen. 

BPMM toegepast op BIS 
Het gewenste resultaat bij het kwalitatief bepalen van het huidige effectiviteitsniveau wordt 
dus niet bereikt middels de KLOE-formulieren. Het uit de literatuur afkomstige BPMM biedt 
meer houvast. Het model is erop gericht de volwassenheid met betrekking tot BPM te bepa
len bij organisaties waar BPM projecten warden uitgevoerd. De consultant is de advi
seur/probleemoplosser van de klant. Het BPMM dient er in dit onderzoek toe om de mate 
vast te stellen waarin het team van BIS mature genoeg is om klanten te helpen in procesop
timalisatie projecten. Hiertoe wordt het BPMM gebruikt en toegepast op BIS. 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds werd beschreven wordt het BPMM gevormd door de 3 perspec
tieven Scope, Maturity en Dimensie. De toepassing van deze perspectieven op BIS resul
teert per dimensie tot het maturity niveau voor BIS, zoals in Figuur 11 weergegeven. De di
mensies beheer en strategische overeenstemming zijn enkel van belang indien het BPMM 
toegepast wordt op een organisatie waar BPM uitgevoerd wordt. Derhalve zijn deze dimen
sies niet van toepassing en warden weggelaten. Hieronder is de manier waarop het resultaat 
uit Figuur 11 tot stand is gekomen beschreven. 

Scope 
Het BPMM wordt toegepast op BIS en heeft betrekking op het team zoals dat in het eerste 
halfjaar van 2007 is. 
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Maturity en Dimensie 
• lnformatie Technologie en Systemen (IT/IS): het gebruik van IT/IS in de implementatie en 

uitvoering van BPM. BIS pakt klantproblemen aan, dus ook alle BPM gerelateerde pro
blemen, maar voornamelijk wordt hier gefocussed op het in kaart brengen van bedrijfs
processen. Hierbij is er geen standaard te gebruiken tool, er is echter wel een voorkeur 
voor Casewise. Het niveau voor deze dimensie is daarom Initial. 

• Methoden: aanname van formele, goed gedefinieerde en herhaalbare methoden om 
BPM uit te voeren. Er is geen standaard project aanpak gedefinieerd. Per project wordt 
opnieuw bekeken wat te nemen acties zijn en wordt Catalyst indien benodigd gebruikt. 
Van herhaalbaarheid is geen sprake, enkel de aanwezigheid van Catalyst. Het niveau 
voor deze dimensie is daarom Initial. 

• Mensen: de kennis, kunde, genoten opleiding trainingen en vaardigheden van de resour
ce. Hoewel CSC op globaal niveau goeroe Howard Smith als medewerker kent, is de 
kennis binnen BIS beperkt tot voornamelijk de design fase van de BPM levenscyclus. De 
recente aanname van een consultant met black belt six sigma certificering heeft de ken
nis van procesdenken wel uitgebreid, echter is het team nog niet compleet. Tevens is 
een heldere structuur om kennis te delen niet aanwezig. Het niveau voor deze dimensie 
is daarom Initial. 

• Cultuur: aspecten als visie, waarden en gedrag met betrekking tot BPM. Een onderdeel 
van de visie van BIS is de uitbreiding van BPM expertise. Denk aan de aanname van een 
blackbelt six sigma consultant, maar ook dit afstudeeronderzoek. Eveneens worden de 
mogelijkheden van nieuwe technieken onderzocht die van invloed zijn op bedrijfsproces
sen, op dit moment is dat RFID. Echter is er een sterke focus op het in kaart brengen van 
bedrijfsprocessen. In paragraaf 3.2 werd reeds duidelijk gemaakt dat BPM veel meer in
houd, zie bijvoorbeeld nog eens Figuur 7: BPM Levenscyclus. Het niveau voor deze di
mensie is daarom Initial, maar gaat richting Defined. 

De resultaten van de toepassing van het BPMM op BIS zijn weergegeven in Figuur 11. 

BPMM voor BIS --- eerste halfjaar 2007 
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Figuur 11: BPMM toegepast op BIS 
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Enkel op het gebied van cultuur is sprake van een niveau dat richting Defined gaat. De ove
rige dimensies IT/IS, methoden en mensen bevinden zich nog op het initiele niveau. Dit zijn 
dus de dimensies waarop verbeteringen mogelijk zijn. Dit biedt ondersteuning bij de keuze 
voor een oplossingsrichting die in paragraaf 5.2 plaats vindt. 

Beantwoording van Subvraag B 
Het doel van subvraag B is om aan te geven wat het huidige niveau van effectiviteit is, zodat 
duidelijk wordt of het te ontwikkelen ontwerp ook tot de gewenste resultaten leidt. Met de 

B. W. M. van den Berg -23-



Analysefase Hoofdstuk 4: Analyse en Diagnose 

toepassing van het BPMM op BIS wordt op kwalitatieve wijze duidelijk wat het huidige niveau 
is. Na invoering van een oplossing zal dit model opnieuw moeten warden toegepast om het 
resultaat van de oplossing te evalueren. Om deze evaluatie te ondersteunen, is ook onder
zocht wat de indicatoren zijn waaraan gemerkt wordt dat er sprake is van een te lage effecti
viteit. Deze indicatoren geven niet het niveau van effectiviteit aan, maar dragen wel bij aan 
het doel van subvraag B. 

Deze indicatoren zijn verkregen in gesprekken met de manager van BIS en account mana
gers. Bij iedere indicator is gevraagd naar kwantitatieve gegevens. Voor elke indicator geldt 
dat meten niet gebeurt en dat deze enkel berusten op het gevoel en de ervaring. Derhalve 
warden ze "gevoelsindicatoren" genoemd. Hieronder staat per gevoelsindicator de huidige 
situatie aangegeven ten aanzien van de effectiviteit van de BIS consultant: 

Gevoelsindicator 1 : Geen vervolg opdrachten 
In 90% van de gevallen is de consultant gedetacheerd bij een bedrijf. lndien er na afloop van 
een opdracht nog werk resteert, gaan de eigen consultants van de projecteigenaar logi
scherwijs voor. Vervolg opdrachten vinden dus weinig plaats. 

Gevoelsindicator 2: Niet rechtstreeks door klant benaderd voor BPM 
CSC NL is gericht op outsourcing wat 50% van de omzet bepaalt en is daarom op het gebied 
van BPM consultancy een kleine onbekende speler. De klant heeft andere preferred sup
pliers waarop een beroep wordt gedaan indien consultancy benodigd is. 

Gevoelsindicator 3: Nee-verkoop aan klant 
De account manager is gedwongen een "nee" aan de klant te verkopen zodra CSC niet over 
de juiste resources beschikt. Dit doordat de gewenste kennis niet aanwezig is of dat consul
tants die wel beschikken over de juiste kennis, reeds gealloceerd zijn aan andere opdracht. 

Gevoelsindicator 4: Concessies bij verkoop 
lndien er sprake is van een tekort aan kennis of ervaring die niet geheel overeenkomt met de 
klantvraag, maar wel voldoende is om een opdracht door te laten gaan, is de account mana
ger gedwongen toe te geven op de marge van het uurtarief van de consultant. 

Gevoelsindicator 5: Account manager heeft moeite met de verkoop van BPM 
CSC NL is ingericht in drie business units met ieder een eigen account management. Deze 
moeten eigen targets behalen en daarom kiest de account manager liever voor makkelijker 
verkoopbare projecten die minder impact hebben op de bedrijfsvoering, zoals IT-beheer of 
ontwikkeling. 

4.4 Diagnose en oplossingsrichtingen 
Op basis van de resultaten uit paragraaf 4.2 en 4.3 wordt de diagnose gesteld en warden 
oplossingsrichtingen gegenereerd. Het doel dat hiermee bereikt wordt, is het antwoord op 
subvraag C: "Welke oplossingsrichtingen die de belemmeringen wegnemen kunnen warden 
geTdentificeerd?" Zoals ook is weergegeven in het onderzoekmodel in paragraaf 2.6, leid de 
confrontatie van de gevonden belemmeringen met de elementen van effectiviteit van BIS tot 
oplossingsrichtingen. Met deze confrontatie wordt het grate geheel aan belemmeringen in
zichtelijk gemaakt tot gebieden waaraan iets gedaan kan warden, waar zich dus oplossings
richtingen bevinden. Allereerst wordt in deze paragraaf uiteengezet wat de elementen zijn 
die van invloed zijn op de effectiviteit van de BIS consultant. Vervolgens warden de gevon
den belemmeringen geclassificeerd naar de elementen die van invloed zijn op de effectiviteit 
van de BIS consultant. Het wordt dan duidelijk op welke gebieden zich oplossingsrichtingen 
bevinden. 
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Uit de analyse van het business plan van BIS is gebleken dat de missie van BIS aangeeft 
wat het doel van BIS is en hoe men dit doel wil bereiken. Effectiviteit is gedefinieerd als doel
treffendheid, de mate waarin het doel bereikt wordt. De elementen van invloed op de effecti
viteit van de BIS consultant, worden dus gevonden in de missie van BIS. De missie luidt als 
volgt: 

"BIS lost het (werkelijke) klantprobleem op met BPM-tools, technieken, methodieken en (ge
certificeerde) consultants met ervaring in de branche". 

Het doel dat BIS wil bereiken is een in de perceptie van de klant opgelost probleem. Dit doel 
bereikt men door gebruik te maken van BPM-tools, technieken, methodieken en (gecertifi
ceerde) consultants met ervaring in de branche. Uit deze missie blijkt dater vier elementen 
van kennis en ervaring zijn. Kennis en ervaring van: 
1. BPM-tools: het middel waarmee de procesoptimalisatie wordt uitgevoerd. 
2. Technieken: maakt procesoptimalisatie mogelijk. 
3. Methodieken zorgen bij procesoptimalisatie voor een standaardisering en completisering 

van de te volgen werkwijze. 
4. Branche: het marktgebied waarin de klanten zich bevinden die geholpen kunnen worden 

bij procesoptimalisatie. 
Het vijfde element dat uit de missie volgt is persoonlijke vaardigheden. Het is namelijk de 
(gecertificeerde) consultant die het probleem oplost. Hieronder vallen de eigenschappen van 
de consultant die hem in staat stellen gebruik te maken van de genoemde kennisgebieden 
en de klant te helpen bij procesoptimalisatie. 

Het zesde en tevens laatste element dat wordt onderscheiden, volgt niet direct uit de missie. 
Deze volgt uit de redenering dat een opdracht benodigd is om effectief te kunnen zijn. Klant
problemen kunnen niet opgemerkt worden als opportunity of als opportunity verloren gaan. In 
deze gevallen is sprake van geen effectiviteit. Het klantprobleem blijft in deze gevallen im
mers bestaan, terwijl het doel van BIS het oplossen van klantproblemen is. Het element Op
dracht acquisitie is daarom ook van belang op de effectiviteit van de BIS consultant. 

Om bovenstaande redenatie waarop de elementen van effectiviteit worden ontrokken te con
troleren op juistheid, zijn deze vergeleken met de dimensies uit het BPMM. De dimensie 
IT/IS komt overeen met "BPM-tools", de dimensie Methoden met "Methodieken" en Mensen 
met "Persoonlijke vaardigheden". Dit leidt tot het inzicht dat enkel de dimensie cultuur niet als 
element van effectiviteit genoemd is. Deze wordt daarom toegevoegd als element van effec
tiviteit. 

Nu duidelijk is welke de elementen zijn die van invloed zijn op de effectiviteit van de BIS con
sultant, worden de gevonden belemmeringen geclassificeerd13 naar deze elementen. Het 
wordt dan duidelijk op welke gebieden zich oplossingsrichtingen bevinden. Het classificeren 
van deze belemmeringen naar elementen, leidt tot het inzicht dat de elementen "Opdracht 
acquisitie", "Persoonlijke vaardigheden" en "BPM-tools" de gebieden zijn waar zich oplossin
gen bevinden. Deze inventarisatie is gepresenteerd in Figuur 24 in bijlage VII (b). 

Bij het vormen van de oplossingsrichtingen wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk belemme
ringen in een oplossingsrichting mee te nemen. Hiertoe zijn, per element, de verschillende 
belemmeringen gegroepeerd tot categorieen van maximaal twee woorden. De oplossings
richtingen kunnen zich dan richten op deze categorieen. 

13 Classificeren is het in klassen rangschikken. (www.vandale.nl) 
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Na groeperen van de belemmeringen ontstaat het Ishikawa diagram zoals in Figuur 12 is 
weergegeven. 

Figuur 12: Ishikawa diagram gegroepeerde belemmeringen 

Zoals aangegeven blijkt dat het element "Opdracht acquisitie" de meeste belemmeringen in 
zich heeft, gevolgd door achtereenvolgens "Persoonlijke vaardigheden", "BPM-tools", "Me
thodieken" en "Branche". De hoge aantallen op de elementen "Opdracht acquisitie" en "Per
soonlijke vaardigheden" worden grotendeels veroorzaakt door de categorieen kennisniveau 
en ervaringsniveau. Hier ligt daarom de eerste oplossingsrichting. De dan volgende oplos
singsrichtingen worden gevonden bij de overgebleven categorieen. Deze worden geformu
leerd op volgorde van de hoogste aantallen belemmeringen. Dit zijn achtereenvolgens de 
categorieen "Team volledigheid", "Profilering" en "Aantal tools". Zodra alle categorieen zijn 
verwerkt in een oplossingsrichting, wordt er gestopt met het formuleren hiervan. 

ledere oplossingsrichting krijgt nadere invulling door de belemmeringen nader te beschou
wen. Er wordt hierbij bekeken of de belemmeringen aan te pakken zijn en of deze wellicht al 
aangepakt worden. Bij de keuze of een belemmering aan te pakken is, wordt ervan uitge
gaan dat er door de manager van BIS invloed op de oorzaak uitgeoefend kan worden. 

Oplossingsrichting 1: Kennis en Ervaring in BPM-tools 
Door de aanwezigheid van de categorieen "kennisniveau" en "ervaringsniveau" hebben de 
elementen "Persoonlijke vaardigheden" en "Opdracht acquisitie" zijn de meeste belemmerin
gen hiertoe geclassificeerd. Deze kennis en ervaring duidt op de overige elementen die be
trekking hebben op kennis en ervaring. Van deze elementen springt BPM-tools er duidelijk 
bovenuit als probleemgebied. Een te ontwerpen oplossing zou zich dus moeten richten op 
het ontwikkelen van kennis en ervaring op het gebied van BPM-tools. 
Per element en categorie zijn de belemmeringen die met deze oplossingsrichting kunnen 
worden weggenomen hieronder weergegeven: 

• BPM-tools 
1. In Catalyst staat niet welke tool je moet gebruiken 
2. CSC gebruikt Casewise en Visio 
3. Vele tools op de markt 
4. De criteria om een geschikte BPM-tool te selecteren zijn niet aanwezig 

• Persoonlijke vaardigheden en Opdracht acquisitie 
o Kennis en ervaring 

5. Slechte voorbereiding gesprek 
6. Portal wordt beperkt gebruikt 
7. Geen tijd om te documenteren 
8. Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht 
9. Billabillity druk 
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Geen van deze belemmeringen worden reeds aangepakt. De belemmeringen "Vele tools op 
de markt", "Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht" zijn feiten en daarom niet aan 
te pakken door de BIS manager. 

Oplossinqsrichting 2: Team volledigheid 
Naast de categorieen "kennisniveau" en "ervaringsniveau" blijkt in het element "Opdracht 
acquisitie" ook dat de categorie "volledigheid van het team" een hoge score behaalt. De 
tweede mogelijke oplossingsrichting is dus de team volledigheid. 
Per element en categorie zijn de belemmeringen die bij deze oplossingsrichting zouden war
den weggenomen hieronder weergegeven: 

• Opdracht Acquisitie 
o Team volledigheid 

1. CSC NL is relatief klein 
2. 90% detachering en 10% projecten 
3. BIS team nog niet compleet 

De eerste twee belemmeringen zijn niet direct aan te pakken door de manager van BIS. De 
volledigheid van het BIS team wel. Er is echter al sprake van een wervingscampagne voor 
heel CSC NL. Er worden vacatures geplaatst in bladen en op websites en tevens is men 
bezig met het opzetten van een televisie commercial. Deze campagne zal ook ten gunste 
komen van de team volledigheid van BIS. 

Oplossinqsrichting 3: Profilering 
De laatste categorie van belemmeringen die een hoge score kent en plaats heeft op het 
element "Opdracht acquisitie" is de categorie "Profilering". Dit geeft daarmee de derde rich
ting van oplossingen aan. 
Per element en categorie zijn de belemmeringen die met deze oplossingsrichting kunnen 
worden weggenomen hieronder weergegeven: 

• Opdracht Acquisitie 
o Profilering 

1. Service offerings niet goed uitgewerkt 
2. Sales niet voldoende op de hoogte van de USP van BIS 
3. Voornamelijk ICT outsourcing 

Oat CSC voornamelijk gericht is op outsourcing is een feit en dus niet aan te pakken. De 
overige twee belemmeringen staan op het punt om aangepakt te worden. Om meer bekend
heid te verwerven bij zowel de klant als het account management staan er namelijk twee 
actiepunten op de agenda van BIS. Een vermelding op de CSC website en het opzetten van 
een brochure die de services van BIS weergeeft. Ter aanvulling zou ook gedacht kunnen 
worden aan een aanpassing van de missie van BIS op marktgebied, zoals aangegeven in 
Koster en Stolze (2003). Door deze focussering aan te brengen worden de verschillen in 
klantvraag minder groot en kunnen gerichte service offerings worden ontwikkeld. 

Oplossingsrichting 4: Methodieken 
Met de eerste 3 richtingen zijn de elementen "BPM-tools" en "Opdracht acquisitie" geheel 
behandeld. Het element "Persoonlijke vaardigheden" bijna helemaal en de elementen "Me
thodieken" en "Branchekennis" zijn nog niet aan bod gekomen. Hiervan heeft het element 
"methoden" de meeste nog niet in een oplossingsrichting behandelde belemmeringen en dus 
zal richting 4 zal hierop ingaan. 
Per element en categorie zijn de belemmeringen die met deze oplossingsrichting kunnen 
worden weggenomen hieronder weergegeven: 

• Methodieken 
1. Catalyst eerst fine-tunen 
2. Klant gebruikt klantspecifieke methodieken 

Oat de klant eigen methodieken gebruikt is een feit en dus niet een aan te pakken belemme
ring. De oplossingsrichting bestaat dus uit de wegname van de belemmering "Catalyst eerst 
fine-tunen". 
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Oplossingsrichting 5: Branchekennis en opleiding 
Na het formuleren van oplossingsrichtingen 1 tot en met 4 zijn bijna alle categorieen van 
belemmeringen behandeld in een oplossingsrichting. Enkel het element "Branchekennis" en 
de categorie "genoten opleiding" blijven nu nog over. Hier bevindt zich daarom de vijfde en 
laatste oplossingsrichting. 
Per element en categorie zijn de belemmeringen die met deze oplossingsrichting kunnen 
worden weggenomen hieronder weergegeven: 

• Branche 
o Branchekennis 

1. Onvoldoende branchekennis 
• Persoonlijke vaardigheden 

o Genoten opleiding 
2. Gebrek aan commercieel inzicht 

Seide belemmeringen zijn aan te pakken. Een mogelijke invulling van deze richting zou ge
vonden kunnen worden in de aanstelling van een account manager die geheel in dienst staat 
van BIS. De consultants hebben commerciele ondersteuning nodig en iemand die marktont
wikkelingen in de gaten kan houden. Dit zijn taken die prima vervuld zouden kunnen worden 
door een op BIS gerichte account manager. Dit zou dan eveneens leiden tot wegname van 
de belemmeringen met betrekking tot de categorie profilering, welke in richting 3 al aange
pakt is. Deze bevinden zich namelijk ook op het commerciele vlak. Voor de volledigheid wor
den deze nogmaals gegeven. 

• Opdracht Acquisitie 
o Profilering 

3. Service offerings niet goed uitgewerkt 
4. Sales niet voldoende op de hoogte van de USP van BIS 
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5 Ontwerpkader 
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Nu de analysefase is afgerond en oplossingsrichtingen geformuleerd zijn, start in dit hoofd
stuk de ontwerpfase. Omdat het niet mogelijk is alle oplossingsrichtingen uit te werken, wordt 
er in paragraaf 5.2 voor een van de richtingen gekozen. Ten behoeve van deze oplossings
richting wordt de opdrachtformulering voor de ontwerpfase gedefinieerd in paragraaf 5.3. Bij 
het formuleren van de ontwerpopdracht is met de opdrachtgever een aantal op te leveren 
producten besproken. Deze deliverables warden gepresenteerd in paragraaf 5.4 en vormen 
samen het kader van het ontwerp. In de laatste paragraaf (5.5) van dit hoofdstuk wordt de 
aanpak van het ontwerpgerichte onderzoek besproken. 

5.2 Keuze van oplossingsrichting 
In het vorige hoofdstuk zijn vijf oplossingsrichtingen geformuleerd: 
• Oplossingsrichting 1: Kennis en Ervaring in BPM-tools 
• Oplossingsrichting 2: Team volledigheid 
• Oplossingsrichting 3: Profilering 
• Oplossingsrichting 4: Methoden 
• Oplossingsrichting 5: Branchekennis en opleiding 

De oplossingsrichtingen zijn geformuleerd door eerst in kaart te brengen op welke elementen 
van effectiviteit zich oplossingsrichtingen bevinden. Vervolgens zijn deze nader gespecifi
ceerd door de belemmeringen die op deze elementen plaats hebben te adresseren. Omdat 
het afstudeeronderzoek in tijd beperkt is, kan slechts een van de geformuleerde richtingen 
verder warden uitgewerkt. Per oplossingsrichting warden slechts een aantal van de gevon
den belemmeringen weggenomen. Dit betekent dat het probleem uit de probleemstelling 
slechts deels opgelost zal warden. 

De keuze voor een oplossingsrichting is gemaakt op basis van een gesprek met de op
drachtgever. Om de keuze van een oplossingsrichting te ondersteunen zijn twee stappen 
genomen: 
1. De oplossingsrichtingen en belemmeringen die weggenomen warden inzichtelijk maken. 

Het totaal van gevonden belemmeringen en geformuleerde oplossingsrichtingen is in
zichtelijk gemaakt. Dit is gedaan door in de probleemkluwen bij iedere belemmering aan 
te geven in welke oplossingsrichting deze verwerkt is. Het resultaat hiervan is weergege
ven in Figuur 25 in bijlage VIII. 

2. Elimineren van oplossingsrichtingen. 
Oplossingsrichtingen kunnen warden geelimineerd doordat er belemmeringen zijn die 
reeds warden aangepakt. Dit eliminatieproces is eveneens in bijlage VIII weergegeven en 
leidt ertoe dat oplossingsrichting 1 en 4 overblijven. 
Het feit dat deze belemmeringen warden aangepakt wil niet direct zeggen dat dit zonder 
meer voldoende is. Het geeft aan dat er aan deze belemmeringen reeds aandacht 
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gespendeerd wordt, door BIS of een andere organisationele eenheid. De oplossingsrich
tingen kunnen op deze wijze warden geelimineerd, doordat aan de overblijvende belem
meringen nog geen aandacht besteed wordt. 

In het gesprek dat met de opdrachtgever is gehouden is de voorkeur uitgesproken voor op
lossingsrichting 1 :"Kennis en ervaring in BPM-tools". Deze komt het meest overeen met de 
initiele opdrachtformulering en bevat meer belemmeringen dan de oplossingsrichting metho
den. Het opzetten van een methode voor de aanpak van BPM projecten zou mogelijk een 
nieuwe afstudeeropdracht kunnen warden. 

De keuze voor een ontwerp dat in het verlengde ligt van de initiele opdracht betekent niet dat 
de analysefase voor niets is uitgevoerd. Deze heeft duidelijk gemaakt welke belemmeringen 
aan het probleem vooratgaan. Deze belemmeringen warden aangepakt en symptoom be
strijding wordt voorkomen. De manier waarop de belemmeringen warden aangepakt heeft 
daarbij de voorkeur van de opdrachtgever gekregen. Er zijn vijf oplossingsrichtingen gegene
reerd die samen alle gevonden belemmeringen wegnemen. Er wordt slechts een oplossings
richting uitgewerkt en dus blijven de belemmeringen uit de overige oplossingsrichtingen be
staan. 

5.3 Ontwerpopdracht 
Vanuit de keuze voor oplossingsrichting 1 "Kennis en Ervaring in BPM-tools", is de opdracht
formulering voor de ontwerpfase gedefinieerd. Het doel van de ontwerpfase is te komen tot 
een gevalideerde oplossing, zodat het probleem uit de orientatiefase (deels) wordt opgelost. 
Er moet daarom een antwoord komen op de vraag hoe de belemmeringen van effectiviteit 
kunnen warden weggenomen, dit is subvraag D. 

In de vorige paragraaf is tot de keuze van oplossingsrichting 1 "Kennis en Ervaring in BPM
tools" gekomen. Hieronder staan de elementen uit het Ishikawa diagram met de daarbij ge
noemde belemmeringen. Het doel van het ontwerp is dat deze belemmeringen warden weg
genomen. 
• BPM-tools 

1 . CSC gebruikt Casewise en Visio 
2. In Catalyst staat niet welke tool je moet gebruiken 
3. De criteria om een geschikte BPM-tool te selecteren zijn niet aanwezig 
4. Vele tools op de markt 

• Kennis en ervaring 
5. Slechte voorbereiding gesprek 
6. Portal wordt beperkt gebruikt 
7. Geen tijd om te documenteren 
8. Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht 
9. Blllabillity druk 

Om de belemmeringen weg te nemen moet een oplossing warden ontwikkeld op het gebied 
van kennis en ervaring in BPM-tools. Door de belemmeringen in verhaalvorm op te schrijven 
ontstaat de opdrachtformulering voor de ontwerpfase. 

CSC heeft de voorkeur voor enkele BPM-tools. De BIS consultants gebruiken voornamelijk 
tools als Casewise en Visio en zijn dus ervaren in deze tools. Dit terwijl er vele tools op de 
markt zijn. De consultant is adviseur/probleemoplosser van de klant van CSC, maar weet de 
klant niet van advies te voorzien indien het gaat om de keuze van een tool, omdat benodigde 
selectiecriteria niet voorhanden zijn. Catalyst biedt ondersteuning bij de manier waarop een 
project aangepakt kan warden, maar biedt geen ondersteuning bij de keuze van een tool. 
Het ontwerp moet zich dus richten op het ondersteunen van de consultant bij de selectie van 
BPM-tools. 
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Naast het uitbrengen van advies voor het gebruik van een bepaalde tool, zal het zo zijn dat 
de consultant de tool oak gebruikt om het probleem van de klant op te lossen. Omdat de 
consultant enkel ervaring heeft in het gebruik van Casewise en Visio moet informatie over de 
tools beschikbaar zijn. Op deze manier kan de consultant zich beter kan voorbereiden op 
een sollicitatie gesprek en tijd over houden. Deze tijdwinst zit in het feit dat niet telkens op
nieuw de benodigde informatie opgezocht moet warden. 

Dit leidt tot onderstaande opdrachtformulering: 

Er zijn 2 alternatieven overwogen bij de invulling van het ontwerp. 
1. Het ontwerpen van een matrix, zoals Gartner14 dat doet. 

In deze matrix staan de mogelijkheden die de tools bieden uitgezet tegen de verschillen
de klant typeringen. De benodigde informatie kan warden verkregen door de verschillen
de tools te analyseren en marktonderzoeken uit te voeren. De analyse van de verschil
lende tools leidt tot het inzicht van de mogelijkheden die door de tools warden geboden. 
De marktonderzoeken leiden tot het inzicht welke typeringen van klantsituaties er zijn en 
welke tools er daarbij veelal gebruikt warden. Door de verkregen resultaten uit te zetten 
in een matrix wordt duidelijk in welke situatie bepaalde tools geschikt zijn en geeft tevens 
een indicatie hoe deze tools zich ten opzichte van elkaar verhouden. 
De analyse van de tools kan dan tevens warden gebruikt als informatiebron, waarmee de 
consultant snel meer over een bepaalde tool te weten kan komen. 

2. Het ontwerpen van een manier waarop tools geselecteerd kunnen warden. 
Door in kaart te brengen wat de mogelijkheden van BPM-tools zijn en deze te koppelen 
aan de klantsituatie moet duidelijk warden welke tools in aanmerking komen. 
De in kaart gebrachte mogelijkheden van de tools kunnen dan warden gebruikt als infor
matiebron, waarmee de consultant snel meer over een bepaalde tool te weten kan ko
men. 

14 Marktonderzoeker Gartner brengt de markt op het gebied van tools in kaart met een kwadrant. Hier
in wordt de "ability to execute" uitgezet tegen de "completeness of vision" en wordt duidelijk gemaakt 
of een tool behoort tot het kwadrant van "leader", "visionair", "challenger" of "niche player". 
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Tussen deze twee alternatieven is een keuze voor de verdere uitwerking van het tweede 
alternatief gemaakt. Deze keuze is gebaseerd op de criteria ti!d, kwaliteit en geld. Dit zijn 
beheersaspecten afkomstig uit de projectmethodiek Prince i . De afweging van de verschil
lende alternatieven is in Tabel 1 weergegeven. In de rechterzijde van deze tabel wordt met 
een "X" aangegeven of de afweging in het voordeel van alternatief 1 of 2 pleit. 

--- ----- -------- - --
Criterium Afweging 1 2 

Uitvoeren van marktonderzoek en analyse van tools vergt meer tijd dan 
het in kaart brengen van de selectiecriteria en op basis daarvan een 

Tijd keuze in tools maken. In het tweede alternatief kunnen de resultaten uit X 
de enquete die 0&116 heeft uitgevoerd namelijk een bron van informatie 
vormen om de eiaenschappen van de tools te achterhalen. 
• Het doel van het ontwerp is de effectiviteit van de consultant te ver-

beteren. In het eerste alternatief worden klantsituaties in het alge- X meen gekoppeld aan verschillende tools. Op basis hiervan kan de 
consultant de klant dan adviseren. Het is niet duidelijk of de alge-
mene situatie voor iedere klant geldt. Het tweede alternatief maakt 
de match op basis van de klantsituatie en lijkt daarom beter te vol-
doen. 

• Door het uitvoeren van marktonderzoek kan bekend worden in welk 
type bedrijven voor een bepaalde tool is gekozen. Er is daarmee X 
echter niks bekend over de reden waarom voor juist die tool is ge-

Kwaliteit kozen en of de keuze juist is geweest. Dit pleit in het nadeel van het 
eerste allternatief. 

• Met de matrix uit het eerste alternatief wordt duidelijk welk type 
klantsituaties leiden tot een keuze voor bepaalde tools. In het twee-
de alternatief blijft dit beperkt tot het bezitten van selectiecriteria en X 
moeten er nog extra stappen worden genomen om tot een selectie 
van in aanmerking komende tools te komen. 

• Nadat het ontwerp uit het tweede alternatief enige tijd in gebruik is, 
kan het de matrix uit alternatief 1 ook ontstaan. Dit kan gedaan wor-
den door de resultaten van iedere toolselectie te gebruiken. Met het X 
tweede alternatief kan uiteindelijk het zelfde resultaat als het eerste 
alternatief behaald worden. Andersom geldt dit niet. 

Geld In beide alternatieven blijft de uitgave van geld beperkt tot de vergoe- X X 
dina voor de afstudeerder. 

Tabel 1 : afwegmg van de versch1llende alternat1even 

5.4 Ontwerpspecificatie 
Nu duidelijk is op welke manier het ontwerp ingevuld gaat worden, kunnen de deliverables 
die benodigd zijn in het ontwerp worden gedefinieerd. Deze vormen samen het ontwerp. De
ze deliverables volgen uit het antwoord op de vraag, hoe het beoogde resultaat uit de op
drachtformulering bereikt kan worden. In samenspraak met opdrachtgever en bedrijfsbege
leider is tot antwoord op deze vraag gekomen en zijn vier deliverables benoemd. Te weten: 

1. BPM-tool Aanpak } 
2. BPM-tool Sea~ BPM-toolselectie 
3. BPM-tool Matrix 
4. BPM-tool Reference Guide 

15 http://nl.wikipedia.org/wiki/Prince2 
16 In 2006 heeft O&I een onderzoek naar software pakketten voor procesmodellering uitgevoerd (Jan
sen en Rens 2006) . 
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Omdat het zwaartepunt bij de keuze voor een bepaalde BPM-tool ligt, wordt het ontwerp 
BPM-toolselectie genoemd. 

De deliverables zijn afkomstig uit de oplossingsgedachte die de opdrachtgever bij aanvang 
van het onderzoek al had. Dit is een logisch gevolg van de keuze voor oplossingsrichting 1. 
Deze vertoont immers gelijkenis met de initiele opdrachtformulering, zoals in paragraaf 5.2 
reeds duidelijk werd. 

In Tabel 2 worden de benoemde deliverables gepresenteerd. Per deliverable wordt nader 
verklaard wat de definitie is, welk doel het dient en welke belemmeringen het wegneemt: 

BPM-tool 
Aanpak 

BPM-tool 
Scan 

BPM-tool 
Matrix 

BPM-tool 
Reference 

Guide 

Definitie De procesgang die met het selecteren van een BPM-tool ge
vol d wordt. 

Doel Het opleveren van een aanpak die past binnen de CSC orga
nisatie. 

Belemmerin en In Catal st staat niet welke tool ·e moet ebruiken. 

Doel In kaart brengen van de klantsituatie, zodat duidelijk wordt 
hoe welke eisen de klant stelt aan een te selecteren tool. 

• De criteria om een geschikte BPM-tool te selecteren zijn 
Belemmeringen niet aanwezig 

• In Catal st staat niet welke tool ·e moet ebruiken 
Een tabel met daarin de mogelijke functionaliteiten van de 

Definitie verschillende op de Nederlandse markt beschikbare BPM
tools. 
In kaart brengen wat de mogelijkheden van BPM-tools zijn en 

Doel hoe deze zijn voor de op de Nederlandse markt aanwezige 
tools. 
• De criteria om een geschikte BPM-tool te selecteren zijn 

Belemmeringen niet aanwezig 

Definitie 

Doel 

• Vele tools o de markt 
De presentatie van de verzameling van informatie van een te 
kiezen tool. 
Ervoor zorg dragen dat de consultant snel met een onbeken
de tool kan werken. 

• Geen tijd om te documenteren 
Belemmeringen • CSC ebruikt Casewise en Visio 

Tabel 2: Verklaring der deliverables 

Met de vier deliverables worden zes van de negen belemmeringen behorend bij de gekozen 
oplossingsrichting aangepakt. Een succesvol ontwerp zal deze zes belemmeringen moeten 
doen verdwijnen. Enkel de belemmeringen "Weinig procesoptimalisatie projecten zijn ver
kocht", "Portal wordt beperkt gebruikt" en "Billabillity druk" worden niet aangepakt. Wellicht 
zouden deze als gevolg van implementatie van het ontwerp kunnen verdwijnen. Andere ge
volgen werden in paragraaf 4.3 reeds duidelijk. Een stijging in de niveaus van het BPMM en 
een positieve wending, of het laten verdwijnen, van de gevoelsindicatoren 

5.5 Onderzoeksaanpak ontwerp 
Zoals in paragraaf 2.6 reeds is aangegeven is het onderzoek gestructureerd aan de hand 
van onderzoekmodellen gericht op diagnostisch en ontwerpgericht onderzoek. Deze model
len zijn afgeleid van Verschuren en Doorewaard (2005). De ontwerpfase is gestructureerd op 
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basis van het onderzoekmodel gericht op ontwerpgericht onderzoek. Deze is in Figuur 13 
gepresenteerd . 
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Figuur 13: onderzoekmodel voor ontwerpgericht onderzoek 

Het doel van de ontwerpfase is te komen tot een gevalideerde oplossing voor het in de orien
tatiefase gedefinieerde probleem. De validatie vindt plaats door de ontworpen oplossing te 
toetsen aan de opdrachtformulering. Dit heeft tot doel duidelijk te maken of de belemmerin
gen worden weggenomen, het ontwerp bruikbaar is en of er nog aanpassingen plaats moe
ten vinden. Deze validatie vindt plaats in hoofdstuk 7. 

De uitwerking van het ontwerp vindt plaats door invulling van het in dit hoofdstuk geschetste 
ontwerpkader. Dit is de verdere uitwerking van de deliverables die in dit hoofdstuk zijn gede
finieerd. Deze uitwerking van het ontwerp vindt plaats in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 
6) en is de beantwoording op subvraag D:"Hoe kunnen deze belemmeringen worden weg
genomen?". 

Allereerst wordt in hoofdstuk 6 de samenhang tussen de deliverables en de positionering van 
het ontwerp in de organisatie behandeld, de BPM-tool Aanpak. Catalyst is de methodiek die 
wereldwijd ondersteuning biedt aan de CSC medewerkers en wordt daarom nader onder
zocht. 

Om een zo volledig mogelijke lijst van selectiecriteria te creeren is besloten literatuuronder
zoek hiernaar te verrichten. De BPM-tool Matrix en de BPM-tool Scan maken beide gebruik 
van deze selectiecriteria. De basis van deze deliverables is dus wetenschappelijk onderzoek. 
De selectiecriteria worden vergeleken met de criteria die door O&I zijn gebruikt, zodat de 
praktische relevantie van de criteria ook blijkt. 

De BPM-tool Reference Guide heeft tot doel ervoor te zorgen dat de consultant snel met een 
onbekende tool aan het werk te kan. De consultants vormen een bron van informanten om 
hieraan invulling te geven. De ervaring van de consultants gebruikt om de BPM-tool Refe
rence Guide invulling te geven. Tevens worden deze informanten gebruikt om het ontwerp te 
valideren. 
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6 Ontwerp: BPM-toolselectie 

Orientatiefase 

j 1, Bedrijfsbeschrijving I 
12. Afstudeeronderzoek I 

6.1 lnleiding 

Onlwerpfase 

8, Conciusles en 
Aanbevelingen 

Het in hoofdstuk 5 geschetste ontwerpkader wordt ingevuld en omschreven in dit hoofdstuk. 
Hiermee wordt antwoord gegeven op subvraag D: "Hoe kunnen deze belemmeringen wor
den weggenomen?". Dit wordt stapsgewijs gedaan in de opeenvolgende paragrafen van dit 
hoofdstuk. In paragraaf 6.2 wordt de positionering van en samenhang tussen de deliverables 
behandeld. Paragraaf 6.3 maakt duidelijk op welke manier toolselectie plaats vindt. Vervol
gens worden de criteria waarop dit selecteren gebeurt in paragraaf 6.4 besproken. De BPM
tool Scan en BPM-tool Matrix maken beide gebruik van deze criteria en worden daarom be
sproken in paragraaf 6.5 en 6.6. De totstandkoming van laatste deliverable, de BPM-tool 
Reference Guide, vindt plaats in paragraaf 6.7. Tot slot behandelt paragraaf 6.8 de manier 
waarop de deliverables onderhouden en verder ontwikkeld kunnen worden. 

6.2 BPM-tool Aanpak 
De BPM-tool Aanpak geeft het proces waarop tools geselecteerd kunnen worden. Het doel 
van deze deliverable is zorg dragen voor een aanpak die past binnen de CSC organisatie. 
Om helder te maken op welke manier een selectieproces plaats vindt, is in interviews met 
consultants gevraagd naar hun ervaringen op dit gebied. Met behulp van deze informatie is 
een procesbeschrijving opgesteld. Uit deze interviews is tevens gebleken dat Catalyst voor
ziet in het selecteren van software pakketten. De opgestelde procesbeschrijving wordt daar
om vergeleken en eventueel aangepast met de methode die Catalyst biedt. Allereerst wordt 
in deze paragraaf de procesbeschrijving geformuleerd, vervolgens de methode uit Catalyst 
en de overeenkomst tussen beide. 

De voornaamste punten met betrekking tot het selecteren van tools, die zijn ontleed uit de 
interviews zijn: 
• Weten wat de vereisten van de klant zijn. 
• Beginnen met een longlist van leveranciers en eindigen met een shortlist. 
• Offerte's en informatie aanvragen bij meerdere leveranciers. 

De procesbeschrijving dig hieruit is opgesteld, is als volgt: 
Het ontwerp start bij een kans voor BIS op het gebied van procesoptimalisatie. Het middel 
om procesoptimalisatie uit te voeren is de BPM-tool. Om de klant van goed advies te voor
zien, wordt allereerst de klantsituatie in kaart gebracht. Dit wordt gedaan met de BPM-tool 
Scan. De eisen die de klantsituatie stelt aan een mogelijke tool zijn nu bekend, de selectiecri
teria. Met behulp van deze criteria worden enkele tools geselecteerd op basis van de tool 
gegevens uit de BPM-tool Matrix. Het resultaat is een verkorte lijst, shortlist, van tools waar
voor een leverancier benaderd kan worden. Uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt voor 
een tool die vervolgens ge'implementeerd wordt in de klantorganisatie. Deze stappen vallen 
niet binnen de scope van het ontwerp. Wat nog wel in het ontwerp valt is de BPM-tool Refe-
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rence Guide. Deze doet dienst wanneer een tool reeds aanwezig is en de consultant hier
over snel meer informatie wil. Dit is schematisch in de bovenlaag in Figuur 14 weergegeven. 

Catalyst voorziet in het selecteren van software pakketten. Dit wordt het Pakket Evaluatie en 
Selectie (PES) traject genoemd17

. In bijlage IX wordt het processchema afkomstig uit Cata
lyst getoond. Hieronder volgen kart de stappen: 
Stap 1 . : Start PES. 
Stap 2.: Opstellen van functionele criteria waaraan de applicatie moet voldoen 
Stap 3.: Opstellen van technische criteria waaraan de applicatie moet voldoen 
Stap 4.: Opstellen van algemene criteria waaraan de applicatie moet voldoen 
Stap 5.: Bepaal een beoordelingsmethode waarop de verschillende applicaties geevalueerd 

moeten warden. 
Stap 6.: Bepaal de juiste set waaruit geselecteerd moet warden; bepalen van de mogelijke 

leveranciers die mogelijk een applicatie kunnen leveren. 
Stap 7.: Uitvoeren Request for Proposal (RFP); hiermee wordt duidelijk wat de leverancier 

kan bieden. 
Stap 8.: Uitvoeren Request for Information (RFI); hiermee wordt duidelijk wat de leverancier 

kan bieden. 
Stap 9.: Creeer een shortlist; dit wordt gedaan met behulp van de informatie die is verkregen 

met behulp van de RFI of RFP. 
Stap 10. Ontwikkel test cases. 
Stap 11. Controleer of deze leverancier op de shortlist daadwerkelijk aan de eisen kan vol-

doen. 
Stap 12. Laat de leverancier een functionele demonstratie geven. 
Stap 13. Voer een technische beoordeling uit. 
Stap 14. Bezoek bedrijven die eenzelfde pakket hebben, waarnaar door de leverancier wordt 

gerefereerd. 
Stap 15. Bepaal de voorlopige kosten. 
Stap 16. Maak de uiteindelijke keuze. 

Het ontwerp is een specificatie van de stappen 1 tot en met 9, het start- en eindpunt zijn de
zelfde. Het is een specificatie omdat het ontwerp is gericht op BPM-tools, terwijl het PES 
voor iedere willekeurige applicatie geschikt kan zijn. 

De verschillende criteria uit stappen 2, 3 en 4 zijn specifiek gemaakt voor BPM-tools. Op 
basis van deze criteria kunnen de verschillende tools warden geevalueerd en met het toe
voegen van stap 6 ontstaat de BPM-tool Matrix. Met deze gegevens van de tools wordt van
uit de klantenwens gekomen tot een shortlist. Deze klantenwens wordt in kaart gebracht met 
de BPM-tool Scan, de specificatie van stap 7 en 8. De combinatie van de BPM-tool Scan en 
BPM-tool Matrix leidt tot de creatie van de shortlist. Dit is de vervanging van stap 9. Deze 
overeenkomsten zijn schematisch in de boven- en onderlaag in Figuur 14 weergegeven. 

17 Het PES traject valt onder het Catalyst ontwikkelpad Package Based Delvelopment. 
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De genoemde overeenkomsten worden in Figuur 14 weergegeven. 
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Nadat de shortlist bereikt is kunnen de stappen van het PES verder worden gevolgd en 
wordt de uiteindelijke selectie gemaakt. Dit zijn de stappen 1 O tot en met 16. Na controle of 
ze aan de eisen kunnen voldoen, wordt met de leveranciers op de shortlist contact opgeno
men. Er worden afspraken gemaakt, opdat een functionele demonstratie en technische be
oordeling van de tool kan plaats vinden. Tevens worden kostenschattingen gemaakt en 
wordt er door middel van afspraken en eventueel ook bezoeken, een betere indruk van de 
tool opgedaan die kan helpen in het maken van de uiteindelijke keuze. 

Allereerst wordt in de volgende paragraaf (6.3) de manier waarop de toolselectie plaats vindt 
besproken. Dit is de specificatie van stap 5. De selectiecriteria zijn de specificatie van stap
pen 2, 3 en 4. Deze worden in paragraaf 6.4 bepaald. Vervolgens BPM-tool Scan, de specifi
catie van stap 7 en 8, in paragraaf BPM-tool Scan. De vervanging van stap 9, vindt plaats 
door de combinatie van de BPM-tool Scan en BPM-tool Matrix. Dit blijkt in de volgende para
graaf. 

6.3 BPM-toolselectie 
Toolselectie vindt plaats op basis van een match tussen de specifieke klantsituatie en de 
eigenschappen van de tools op dezelfde criteria. Deze match wordt samengebracht in een 
tabel. In het vervolg van deze paragraaf zal blijken dat selectie tot stand komt door middel 
van prioriteit die de klant stelt. Daarom wordt deze tabel een prioriteitentabel genoemd. 
Tabel 3 geeft een voorbeeld van een prioriteitentabel. Voor een ingevulde variant wordt ver
wezen naar bijlage XIV. 

De BPM-tool Scan en BPM-tool matrix zorgen samen voor het tot stand komen van de selec
tie en zijn dus aan elkaar gerelateerd. Seide maken namelijk gebruik van dezelfde criteria. 
Met behulp van de BPM-tool Scan wordt duidelijk welke eisen de klant aan deze criteria stelt. 
De selectiecriteria staan in het midden en aan de linkerzijde staat het antwoord van de klant, 
dit vormt samen de BPM-tool Scan. De BPM-tool Matrix maakt duidelijk wat de waarden zijn 
van de tools op deze criteria. Deze data van de tools staat aan de rechterzijde van de crite
ria. 
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De basis voor de toolselectie is de situatie van de klant. De BIS consultant is enkel adviseur 
en moet dus achterhalen wat de wensen van de klant zijn om zo, gebruikmakend van de 
aanwezige gegevens van de tools, te komen tot een shortlist van tools. Om de selectie te 
laten plaatsvinden zijn 2 manieren bedacht. 

1. Selectie op basis van scores. 
2. Selectie op basis van prioriteit. 

Selectie op basis van scores 
In het eerste alternatief wordt voor de verschillende tools en voor de klantenwens een score 
bepaald. De tools krijgen een score op basis van de mate waarin ze ondersteuning op een 
bepaald selectiecriterium bieden. De klantenwens krijgt een score door de mate waarin de 
klantsituatie ondersteuning nodig heeft op een selectiecriterium te identificeren. De shortlist 
wordt vervolgens samengesteld met die tools waarbij de score van de klantenwens enkel 
hoger is dan de score van de tool. 

Dit alternatief lijkt heel gedetailleerd en op basis van de klantenwens tot een shortlist te kun
nen komen. Echter zijn er 2 problemen die dit alternatief niet mogelijk maken: 
• 

• 

De manier waarop de scores bepaald warden . 
Het is mogelijk om een score te geven aan een tool op basis van de hoeveelheid model
leringstechnieken die het ondersteund. Stel dat het maximum hierin 5 is, bijvoorbeeld 
techniek A, B, C, D en E. De tool ondersteund er 3, bijvoorbeeld A, B en C. Logischerwijs 
scoort deze tool dan een 618

• De klant hier 3 modelleringstechnieken vereist, C,D en E. 
Oak de klantenwens scoort een 6 en dus lijkt deze tool te voldoen. Echter slechts tech
niek A is door de tool ondersteund en niet de gewenste technieken D en E. 
Het niet mogelijk een score te geven aan elementen die wel of niet aanwezig zijn . 
Het is bijvoorbeeld niet in een score uit te drukken dat een tool enkel goed draait op win
dows xp professional. 

Selectie op basis van prioriteit 
Er kan echter wel warden geselecteerd op basis van prioriteit. De manier waarop dit gebeurt 
is af~eleid van de MoSCoW techniek, afkomstig uit de Dynamic Systems Development Me
thod 9 (DSDM). Deze techniek wordt in DSDM gebruikt bij de prioritering van eigenschappen 

18 De tool in het voorbeeld ondersteunt 4 van de 5 modelleringstechnieken. Dit is dus 60% en krijgt 
daarom het cijfer 8. 
19 http://www.dsdm.org/knowledgebase/download/ 1 00/official_ dsdm_ overview _presentation _pdf .pdf 
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van een te ontwikkelen systeem. MoSCoW is een acroniem voor Must, Could, Should en 
Won't. Dit zijn de vier niveaus waarop de prioriteiten zijn ingedeeld. Deze zijn nader ver
klaard in bijlage XV. 

Op basis van MoSCoW zijn in samenspraak met de opdrachtgever 3 niveaus onderscheiden. 
1. Eis: eigenschappen van de tool die verplicht aanwezig moeten zijn. 
2. Wens: eigenschappen van de tool die op prijs warden gesteld, maar waarvan het goed 

functioneren van de tool niet afhankelijk is. 
3. (nog) Niet benodigd: eigenschappen van de tool die (nog) niet benodigd zijn. 

De gewenste shortlist ontstaat door voor de verschillende selectiecriteria aan te geven welke 
prioriteit de klantsituatie hieraan stelt. Uiteindelijk ontstaat er dan een overzicht welke tools 
goed overeenkomen met de gestelde prioriteiten. 

Om deze wijze van selectie uit te testen is een Microsoft Excel bestand ontwikkeld. Dit be
stand maakt de selectie mogelijk. Uiteindelijk is dit bestand uitgegroeid tot een eerste realisa
tie van het ontwerp. Er wordt hierbij nog niet gesproken van implementatie. In paragraaf 6.8 
zal hier verder op in gegaan warden. Bijlage XVI geeft een werkend voorbeeld van het Excel 
bestand en maakt duidelijk hoe de shortlist na invullen van prioriteiten bereikt wordt. 

6.4 BPM-tool Selectiecriteria 
Zoals in 6.2 is aangegeven is het ontwerp een specificatie van het PES uit Catalyst. De ver
schillende criteria uit stappen 2, 3 en 4 moeten specifiek warden gemaakt voor BPM-tools. 
Om een zo volledig mogelijke lijst van selectiecriteria te creeren is besloten literatuuronder
zoek hiernaar te verrichten. Vanuit een brede focus is geconvergeerd tot het niveau van cri
teria waarop BPM-tools geselecteerd kunnen warden. Dus van algemene naar specifieke 
criteria voor BPM-tools. 

Een software applicatie is een middel dat gebruikt wordt om gestelde doelen te bereiken. Om 
tot selectie van een algemene software applicatie te komen, warden in Alter (1999) vier as
pecten onderscheiden. 
1. Financiele aspecten van het systeem, zoals de aanschaf van het systeem en licentie

structuren. 
2. Aspecten van de leverancier. Bijvoorbeeld samenwerking met leidende organisaties als 

microsoft, maar ook de financiele situatie en het aantal en type klanten van de leveran
cier zijn hierin onder andere belangrijk. 

3. Technische aspecten van het systeem, zoals het database systeem en de mogelijkheden 
om het systeem uit te breiden. 

4. Functionele aspecten van het systeem, zoals de volledigheid, het gebruiksgemak en 
kwaliteit van rapportage. 

Een andere manier waarop software kan warden geselecteerd is door het mogelijke succes 
ervan in ogenschouw te nemen. Delone en McLean (1992) hebben hiervoor een in de we
tenschap breed gedragen model opgesteld, het IS Succes Model (Delone en Mclean 2002). 
Hierin is de mate van succes afhankelijk van zes variabelen. Van deze zes variabelen ligt de 
basis van het succes bij drie soorten kwaliteitsvariabelen. De overige variabelen zijn wel van 
belang om het succes te bepalen, maar gaan in op het gebruik. De BPM-tools die hier gese
lecteerd warden, moeten nog in gebruik genomen warden. In bijlage X wordt de samenhang 
van de verschillende variabelen van het IS Succes Model weergegeven. De drie kwaliteitsva
riabelen uit het IS Succes Model: 
1. De kwaliteit van informatie; heeft betrekking op de door het systeem geleverde informatie 

zoals de nauwkeurigheid, zinvolheid en tijdsgebondenheid van informatie. 
2. De kwaliteit van het systeem; de gewenste eigenschappen die het systeem bezit, zoals 

gebruiksgemak, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het systeem. 
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3. De kwaliteit van geleverde service bij het product; de ondersteuning die bij en door het 
product geboden wordt 

De kwaliteitsvariabelen hebben betrekking op de technische en functionele aspecten van het 
systeem, zoals door Alter onderscheiden. Bij het bepalen welke aspecten bij toolselectie van 
belang zijn, moet er dus op gelet worden dat deze kwaliteitsaspecten meegenomen zijn. De 
kosten en leveranciers aspecten zijn van algemene aard en veranderen dus niet wanneer de 
selectie zich richt op BPM-tools. De technische, maar voornamelijk de functionele aspecten 
en daarmee de kwaliteitsvariabelen van het IS Succes Model, echter wel. Deze moeten 
daarom verder worden uitgewerkt. 

6.4.1 Uitwerking van technische en functionele aspecten 
Verschillende bronnen (Bal en Cheung, 1998; Paul et al., 1999; Jansen - Vullers en Netjes, 
2006) gebruiken het onderzoek van Bradley et al. (1995) als het gaat om het definieren van 
de functionaliteiten van procesmodellering en simulatie tools. In het onderzoek van Bradley 
et al., worden zes verschillende categorieen gedefinieerd waarop BPR software wordt gee
valueerd. Omdat het in dit ontwerp gaat om het selecteren van tools worden deze categorie
en selectiecriteria genoemd. Hieronder wordt een korte beschrijving van de verschillende 
criteria gegeven. In bijlage XI zijn de elementen waaruit deze selectiecriteria bestaan be
noemd en uitgelegd. Selectiecriteria volgend uit Bradley et al.: 

1. Tool hardware en software 
Dit aspect behandelt de technische aspecten van de tool. Dit zijn de eigenschappen die 
de tool moet bezitten om te passen en naar wens te functioneren in de organisatie. De 
criteria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld het benodigde besturingssysteem, het 
type database waarop de tool functioneert en de prestaties die het levert. 

2. Tool documentatie 
Het doel van dit aspect is te ontdekken welk type documentatie er bij de tool geleverd 
wordt. Tevens geeft het aan op welke manier er door de tool gedocumenteerd wordt. De 
criteria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld de handleiding, aanwezigheid van een 
gebruikersclub en rapportage mogelijkheden. 

3. Gebruikerskenmerken 
Het doel van dit aspect is de identificatie van de gebruikerseisen die aan de tool worden 
gesteld. De criteria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld de expertise van de ge
bruiker, de taal waarin de tool beschikbaar is en de zoekmogelijkheden die de tool biedt. 

4. Modelleringsmogelijkheden 
Het doel van dit aspect is de identificatie van de modelleringsmogelijkheden die de tool 
biedt. De gebruiker van de tool heeft enkel kennis van de bedrijfsprocessen. Daarom 
moet de tool het bouwen van procesmodellen goed ondersteunen. Het gaat hier dan ook 
om de manier waarop de bedrijfsprocessen gemodelleerd kunnen worden en hoe de tool 
hier ondersteuning in biedt. De criteria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van drag en drop20 functionaliteit, verificatie van juistheid van de modellen 
en de mogelijkheid om organisatiemodellen op te nemen in de tool. 

5. Simulatiemogelijkheden 
Het doel van dit aspect is de identificatie van de simulatiemogelijkheden die de tool biedt. 
Met simulatiemogelijkheden wordt het mogelijk om de prestaties van gemodelleerde pro
cessen in te schatten en verschillende scenario's en processen met elkaar te vergelijken. 
Hierdoor wordt de gebruiker ondersteund in het ontwerpen van de modellen en het be-

20 Met drag en drop worden voorgedefinieerde objecten bedoeld, die beschikbaar zijn om direct in het 
model gesleept te worden. 
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grijpen van de processen. De criteria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld verschil
lende prestatie dimensies van het bedrijfsproces, scenario's en animatiemogelijkheden. 

6. Analysemogelijkheden 
Het doel van dit aspect is de identificatie van de analysemogelijkheden van de tool. Met 
behulp van de analysemogelijkheden die de tool biedt, worden de prestaties van het be
drijfsproces nader geanalyseerd, zodat de processen verbeterd kunnen worden. De crite
ria die tot dit aspect behoren zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van backward en forward 
chaining21 functionaliteit, de manier waarop resultaten worden getoond en wat-als analy
se22_ 

7. lntegratiemogelijkheden 
Een aspect dat in Bradley et al. niet wordt benoemd is integratiemogelijkheden. Gezien 
deze bij BPM-tools wel van belang is, wordt deze toegevoegd (Bal en Cheung 1998). Het 
doel van dit selectiecriterium is de identificatie van de mate waarin de tool verschillende 
perspectieven, uitwisseling van informatie tussen applicaties en tussen de verschillende 
fasen uit de BPM levenscyclus ondersteund. De criteria die tot dit aspect behoren zijn bij
voorbeeld de verschillende perspectieven23 waaruit naar het proces gekeken kan war
den, integratie met het Microsoft Office pakket en koppelingen van documenten aan het 
bedrijfsproces. 

Op basis van de genoemde bronnen zijn deze aspecten verder uitgewerkt tot het niveau van 
bijbehorende criteria. Hierbij is naast de gegeven literaire bronnen tevens gebruik gemaakt 
van de enquete van O&I (Jansen en Rens 2006), zodat de praktische relevantie van de crite
ria ook blijkt. Daartoe zijn de gedefinieerde aspecten vergeleken met de kenmerken die door 
O&I worden gebruikt. Het blijkt dat de negen aspecten alle door O&I gebruikte kenmerken 
afdekken. Echter gaat O&I wel in op workflow management. Dit zou tot de executiefase be
horen. Dit wordt vanwege de BPM-tool focus van BIS niet opgenomen in de selectiecriteria 
van dit ontwerp. Dit wordt verder verduidelijkt in de volgende subparagraaf. 

Bijlage XII geeft de koppeling tussen de selectiecriteria uit dit ontwerp en de door O&I ge
bruikte criteria weer. De gedetailleerde invulling van de aspecten in criteria is weergegeven 
in bijlage XI. 

21 Middels backward en forward chaining kan worden achterhaald hoe een bepaald doel is behaald of 
hoe dit behaald zou kunnen worden. 
22 In een wat-als analyse worden verschillende scenario's met elkaar vergeleken, zodat uiteindelijk 
duidelijk wordt welke scenario's het beste presteren en hoe de parameters van invloed zijn op het 
groces. 

3 De it-ontwikkelaar bekijkt het bedrijfsproces vanuit een andere invalshoek als de persoon die enkel 
het proces modelleert. 
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6.4.2 Volledigheid van de selectiecriteria 
Het ontwerp is erop gericht om voor een klant tot een shortlist van BPM-tools te komen. Hier
toe zijn selectiecriteria gedefinieerd. Om tot de selectiecriteria te komen, en hierin volledig te 
zijn, is eerst bekeken wat de algemene aspecten zijn waarop selectie plaats kan vinden. Dit 
zijn leveranciersaspecten, kostenaspecten, technische en functionele aspecten. Dit is weer
gegeven in de 1 e en 2e laag van Figuur 15. 
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Figuur 15: volledigheid selectiecriteria 
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De selectie richt zich op BPM-tools. Daarom moeten de technische en functionele aspecten 
verder worden uitgewerkt. Op deze manier zijn naast de aspecten van de verkopende orga
nisatie en financiele aspecten, zeven aspecten waarop geselecteerd wordt, ontstaan. De 
verschillende succesvariabelen uit het IS Succesmodel zijn meegenomen. Dit is weergege
ven in de 3e laag van Figuur 15. 

De tools waarop in dit ontwerp de focus ligt, behoren tot Business Process Management 
tools. Dit terwijl de bron van de criteria is gefocussed op Business Process Redesign tools. 
Daarom moeten mogelijke verschillen die hieruit voortvloeien worden vastgesteld. In Netjes 
et al. (2006) worden de vereisten die een Business Process Management tool theoretisch 
zouden moeten kunnen bieden, besproken. Hierbij wordt een marktleidende BPM-tool ge
toetst op de ondersteuning die het biedt bij iedere fase van de BPM levenscyclus. De volle
digheid van de genoemde selectiecriteria wordt daarom oak vastgesteld door de verschil
lende fasen van de BPM levenscyclus in ogenschouw te nemen. Dit is de 4e laag in Figuur 
15. 

In de design fase worden processen gemodelleerd en zijn dus modelleringsmogelijkheden 
nodig. In de controle fase worden de prestaties van het proces nader bekeken waartoe ana
lysemogelijkheden dienen. Verschillende scenario's kunnen worden bekeken met behulp van 
simulatie. De huidige en gewenste situatie van het gemodelleerde proces worden gediagnos
ticeerd en levert daarmee weer input voor de designfase. De integratiemogelijkheden spelen 
de gehele levenscyclus, want deze hebben betrekking op de overdracht van informatie tus
sen de verschillende fasen die de tool ondersteunt. 
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Het blijkt dat de configuratie en executiefase met de gedefinieerde selectiecriteria niet mee
genomen worden. Deze fasen vallen niet in de focus van BPM-tools van BIS24 en dus wor
den er hiertoe geen extra selectiecriteria toegevoegd. 

6.5 BPM-tool Scan 
Voorgaande paragrafen hebben duidelijk gemaakt welke selectiecriteria er van invloed zijn 
op de selectie en op welke manier dit plaats vindt. Met de BPM-tool Scan moet duidelijk wor
den welke prioriteit de klant stelt aan een selectiecriterium. Per selectiecriterium is een vraag 
geformuleerd. Bij deze formulering is rekening gehouden met het feit dat de prioriteiten zijn 
beperkt tot drie categorieen. Nadat er een aantal vragen geformuleerd waren, bleek dater 2 
typen selectiecriteria zijn aan de hand waarvan de vraag geformuleerd moet worden. Deze 
worden hieronder nader verklaard. 

1. De criteria waarbij duidelijk moet worden of de tool de functionaliteit uit dit criterium wel of 
niet bezit. 
Bij dit type criteria gaat het er om of de tool de functionaliteit wel of niet bezit. Het moet 
duidelijk worden welke prioriteit de klant op dit selectiecriterium heeft, er dienen vragen 
gesteld te worden die hierop ingaan. Dit zijn gesloten vragen waarop enkel ja of nee ge
antwoord kan worden. Een nee als antwoord duidt op de prioriteit "(nog) niet benodigd". 
lndien het een antwoord een ja is, moet nog worden bepaald of de prioriteit een "eis" of 
een "wens" is. 
Enkele voorbeelden van dit type zijn: 
• Drag en drop: De gebruiker moet in het modelleren worden ondersteund door drag 

en drop functionaliteit? 
• SOA: De tool moet de SOA architectuur ondersteunen? 
• Animatie: De tool dient animatie van bedrijfsprocessen te ondersteunen? 

2. De criteria waar meerdere keuzes mogelijk zijn. 
Dit zijn criteria zoals het type besturingssysteem, de taal waarin het pakket beschikbaar 
is. Hierbij geeft de gebruiker aan welke keuze er in ieder geval aanwezig moet zijn. 
Daarom is de prioriteit bij dit type vragen altijd een "eis". lndien een keuze op het selec
tiecriterium voor de klant geen verschil maakt kan de optie "Keuze niet van belang" wor
den gekozen. 
Enkele voorbeelden van dit type zijn: 
• Besturingssysteem: Op welk type besturingssysteem moet de pakket in ieder geval 

kunnen functioneren? 
• Taal: Welke taal dient in ieder geval door de tool ondersteund te worden? 
• Learning curve: Wat mag de tijdsduur zijn waarna men als volwaardig gebruiker met 

de tool te kan werken? 

De gedetailleerde vragenlijst die uiteindelijk is ontstaan is in Tabel 8 in bijlage XIV gepresen
teerd. 

6.6 BPM-tool Matrix 
De BPM-tool Matrix is de plek waar de gegevens van de tools op de verschillende selectie
criteria worden bewaard. De matrix ontstaat zodra de gegevens van de verschillende tools 
worden ingevuld. In deze paragraaf wordt uiteengezet op welke wijze de benodigde data 
verkregen kan worden, waarmee de BPM-tool Matrix ontstaat. Daartoe moet echter wel eerst 
duidelijk zijn hoe de matrix ingevuld moet worden. Dit wordt daarom eerst besproken. 

Bij het bepalen van de manier waarop het invullen van de BPM-tool Matrix ingevuld moet 
worden moet naar dezelfde twee typen van selectiecriteria als bij de BPM-tool Scan, geke-

24 In bijlage IV (b) is de focus van BIS weergegeven. 
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ken worden. Hier moet er echter warden aangegeven of de tool een bepaalde eigenschap 
bezit of welke mogelijkheden er zijn. Bij het matchen van de klantprioriteit en de verschillen
de tools wordt namelijk een codering gebruikt. lndien een tool op een bepaald criterium een 
negatief antwoord heeft, zorgt de codering ervoor dat deze eigenschap achteraan in de se
lectie wordt geplaatst. Dit wordt verduidelijkt in bijlage XVI. 

Doordat O&I de gegevens van tools reeds in kaart heeft gebracht, lijkt de creatie van de deli
verable BPM-tool Matrix overbodig. Om dit nader te onderzoeken en de betrouwbaarheid 
van de data te bepalen is een interview25 afgenomen met een van de auteurs van de O&I 
publicatie. Onderstaand worden puntsgewijs enkele redenen26 gegeven die de creatie van de 
BPM-tool Matrix rechtvaardigen: 
• Het is niet duidelijk hoe lang O&I het ontwikkelen en invullen van de matrix nag zal on

dersteunen. 
• Door gebruik van de middelen die door derden warden aangeboden is men afhankelijk 

van de manier waarop de externe partij het middel ontwikkeld heeft. 
• De matrix is samengesteld aan de hand van gegevens die leveranciers hebben gegeven, 

vervolgens zijn deze handmatig over genomen. 
• De enquete bevat veel open vragen. Dit leid ertoe dat de matrix lastig bruikbaar is en niet 

direct toepasbaar bij het selecteren van een tool. 

In paragraaf 6.4.1 werd reeds duidelijk dat sommige criteria zijn geformuleerd aan de hand 
van vragen uit de enquete van O&I. Hiervan is sprake bij 18 van de 51 criteria. Het vullen 
van de BPM-tool Matrix kan dus op deze 18 criteria, met behulp van de gegevens die afkom
stig zijn uit de enquete van O&I. Er blijven nag 31 criteria over en moet een andere manier 
bepaald worden om de data te verkrijgen. Dit kan gedaan warden door: 
• Benaderen van de leveranciers. 
• Door een onderzoeker de verschillende tools laten beoordelen. 
• Personen benaderen die als ervaringsdeskundige kunnen worden beschouwd. 

Om een keuze tussen deze opties te maken warden deze afgewogen tegen de benodigde 
tijd en de betrouwbaarheid van de data. Voor de tijd wordt een schatting gegeven. Voor de 
betrouwbaarheid een indicatie op een vijfpuntsschaal. Van niet betrouwbaar tot zeer be
trouwbaar27. Dit is weergegeven in Tabel 4. 

--------------------
O p tie Tijd Betrouwbaarheid 

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

Leveranciers 

1 onderzoeker 

Ervarings
deskundigen 

De leveranciers kennen de eigen tool 
als geen ander en kunnen dus zeer 
snel voor de benodigde data zorgen . 
Hiertoe moeten ze wel benaderd wor
den. Totale doorlooptijd circa 1 maand. 
(benaderen 1 week en respons 3 we
ken) 
ledere tool zal moeten worden bestu
deerd. Om dit op grondige wijze te 
doen wordt voor iedere tool 1,5 week 
geschat. De doorlooptijd komt dan uit 
op circa 30 weken. 

Er zijn slechts enkele ervaringsdeskun
digen reeds bekend. Overige erva
ringsdeskundigen kunnen wellicht via 

Omdat de leveranciers de eigen tool 
goed voor de dag willen laten komen 
zullen ze in twijfelgevallen positief ant
woorden . Dit neemt niet weg dat ze 
expert zijn in de eigen tool. ➔ + 

Na grondige bestudering van de tools 
wordt geacht dat deze geheel bekend 
zijn en alle criteria correct kunnen wor
den ingevuld. Tevens worden de ver
schillende tools door dezelfde persoon 
beoordeeld wat de betrouwbaarheid 
verhoogt ➔ + + 
Ervan uitgaande dat de ervaringsdes
kundige kennis bezit gelijk aan 1,5 
week grondig bestuderen, kunnen de 

25 In bijlage Vis de gehanteerde vragenlijst gepresenteerd. 
26 In bijlage XVIII worden deze redenen nader verklaard. 
27 De niveaus lopen van niet betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. De mogelijkheden zijn: - -,- ,+ -,+,+ + 
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de leverancier warden benaderd. Be- criteria correct warden ingevuld. De 
naderen van de deskundige en het verschillende tools warden door ver
maken van een afspraak, wordt ge- schillende personen beoordeeld. ➔ + 
schat op 3/s week per tool. De doorloop-
ti" d komt uit o circa 12 weken. 

Tabel 4: overweging ter gegevensverzameling 

Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, leidt dit in eerste instantie tot een keu
ze voor het benaderen van leveranciers. Dit is veel sneller dan het invullen door een onder
zoeker te laten verrichten, maar iets minder betrouwbaar. Tevens is deze optie sneller dan 
het invullen door deskundigen en even betrouwbaar. Bij voldoende tijd is de optie voor een 
onderzoeker de meest voor de hand liggende. 

6. 7 BPM-tool Reference Guide 
Het doel van de BPM-tool Reference guide is zorg te dragen voor die informatie waarmee de 
consultant zo snel mogelijk aan de slag kan met het gebruiken van een onbekende BPM
tool. Ter aanvulling van de benodigde gegevens is de informatie, die met betrekking tot ge
bruik van Casewise is vastgelegd op het netwerk van CSC NL, bekeken. Ter creatie van 
draagvlak voor het ontwerp is een presentatie van de deliverables gegeven. Dit was een 
goed moment om een brainstormsessie over de inhoud van de Reference guide te houden. 
Er is gekozen voor een brainstormsessie, omdat dit een snelle manier is om informatie ver
zamelen. Ditmaal met onderzoeksbron personen fungerend als informant. Na de brainstorm
sessie zijn de gegevens uitgewerkt en per email opgestuurd. Hierop kwamen slechts enkele 
aanvullende reacties. Deze zijn uitgewerkt en ter validatie is een tweede e-mail sessie ge
houden. 

De in de BPM-tool Reference Guide benodigde informatie bestaat uit de toolinformatie die is 
opgeslagen in de BPM-tool Matrix. Middels deze gegevens doet de consultant een eerste 
indruk op van de toepassingsmogelijkheden van de tool. Omdat het om toolspecifieke infor
matie gaat, zijn de aspecten van selectie gebruikt om de informatie te structureren. Het resul
taat van de beschreven aanpak, de BPM-tool Reference Guide, wordt in bijlage XVII gepre
senteerd. 

De simulatie en analyse mogelijkheden zijn niet naar voren gekomen als benodigde informa
tie. De verklaring hiervan ligt mogelijk in de relevantie van de informatie. Simulatie en analy
se zijn aspecten van gebruik die nog niet relevant zijn, indien men onbekend is met een tool. 
Allereerst zal de tool ge"installeerd en ingericht moeten worden , vervolgens kan men starten 
met het gebruik van de tool. Dit zal voornamelijk het procesmodelleren zijn. Nadat dit gedaan 
is volgen de overige fasen van de BPM levenscyclus. De gebruiker is dan inmiddels bekend 
geraakt met de tool en heeft dan wellicht wel behoefte aan de manier waarop simulatie en 
analyse mogelijkheden van een tool gebruikt moeten worden. 

6.8 Veranderplan 
Het afstudeeronderzoek wordt met de ontwerpfase afgesloten. De implementatie- en evalua
tiefase zijn de twee fasen uit de regulatieve cyclus die niet worden doorlopen. Om ervoor te 
zorgen dat het ontwerp ge"implementeerd, geevalueerd en verbeterd wordt, wordt een ver
anderplan opgesteld. Hiertoe worden in van Aken et al. (2003) vier punten benoemd die 
moeten worden behandeld. 
1. Een beschrijving van de veranderorganisatie. 
2. Een beschrijving van de stappen die gezet moeten worden om het ontwerp te realiseren 

uitgezet in de tijd. 
3. Een opgave per stap van degenen die de stap moeten uitvoeren. 
4. Een communicatieplan. 
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Deze punten zijn gebruikt als handvat om een veranderplan op te stellen en zo alle aspecten 
die daarbij horen te adresseren. 
Veranderorganisatie 
De veranderorganisatie is de organisatie waarin de belanghebbenden van het ontwerp zich 
bevinden. Het ontwerp is een ondersteuning voor de consultants van BIS. De veranderorga
nisatie wordt daarom gecreeerd door middel van de binnen BIS beschikbare resources. Dit 
zijn de consultants en manager van BIS en tijdelijk nog de afstudeerder. 

Om zorg te dragen voor een continue ontwikkeling dient er een verantwoordelijke te zijn die 
tevens aanspreekpunt is. Deze persoon wordt gevonden in een van de consultants. Doordat 
de billabillity belangrijk is voor de consultants blijft er weinig tot geen tijd over om andere din
gen te doen. Het onderhouden en verder ontwikkelen van het ontwerp zal daarom snel in de 
vergetelheid kunnen raken, dit is immers niet billable. Om dit te voorkomen is met de mana
ger van BIS besproken de bijdrage aan het onderhoud en verdere ontwikkeling van het ont
werp op te nemen in de Key Result Areas28 (KRA) van de verantwoordelijke consultant. Te
vens is besproken welke consultant hier geschikt voor zou zijn. Ten tijde van schrijven is nog 
niet bekend of deze hiermee akkoord gaat, omdat hij met vakantie is. 

De manager dient het onderhoud en de ontwikkeling van het ontwerp te monitoren en te be
spreken met de verantwoordelijke consultant. De overige consultants hebben in de veran
derorganisatie de rol van dataverzamelaar. ledere keer dat de consultant met een tool in 
aanraking komt kan hij/zij de beschikbare gegevens controleren en eventueel wijzigen. 

De afstudeerder is de ontwikkelaar van het ontwerp en daarmee verantwoordelijk voor het 
presenteren van het ontwerp aan het team, de overdracht op de verantwoordelijke consultant 
en het opzetten van dit veranderplan. 

Benodigde stappen en degenen die deze moeten uitvoeren 
De benodigde stappen worden gevonden door de vraag te beantwoorden wat de grootste 
gevaren voor implementatie, evaluatie en verbetering van het ontwerp op korte en lange 
termijn zijn. De uitvoerende personen per stap worden gekozen uit de veranderorganisatie. 

Onderstaande punten dienen op korte termijn plaats te vinden: 

• Verkrijgen van de benodigde BPM-tool data. 
De selectie kan niet plaatsvinden indien de data van de verschillende BPM-tools niet be
schikbaar is. Het verzamelen van deze data is reeds in gang gezet tijdens het onderzoek, ter 
validatie van het ontwerp. Dit wordt in hoofdstuk 7 besproken. Er is dus een eerste dataset 
aanwezig, echter dient deze wel continu aangepast te worden aan veranderingen. De uitvoe
rende persoon is eerst nog de afstudeerder, per september de verantwoordelijke consultant. 
Dit punt is reeds in gang gezet. 

• Creeren van draagvlak voor onderhoud 
Door presentatie van het ontwerp op de teammeeting weet het gehele team van het bestaan 
van het ontwerp en de manier waarop deze functioneert. Hierin wordt dan manier waarop het 
ontwerp ontwikkeld is besproken, zodat de achterliggende gedachte duidelijk is. Vervolgens 
wordt het Excel bestand en de werking ervan gepresenteerd, zodat duidelijk is hoe dit ont
werp de consultants helpt om effectiever de klant van advies te voorzien . Tevens wordt me
degedeeld wie de verantwoordelijke wordt en daarmee aanspreekpunt is. De uitvoerende 
persoon is de afstudeerder. Dit punt wordt op 23 augustus 2007 uitgevoerd. 

28 Op basis van KRA wordt het functioneren van de consultant beoordeeld en ontvangt hij een deel 
van zijn bonus. 
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• Aanstellen verantwoordelijke consultant 
Zoals bij het onderdeel veranderorganisatie reeds is behandeld, dient er een consultant ver
antwoordelijk te zijn. De uitvoerende personen zijn de afstudeerder, manager van BIS en de 
verantwoordelijke consultant. Dit dient in ieder geval 23 augustus 2007 uitgevoerd te zijn, 
zodat dit tijdens de presentatie vermeld kan warden. 

• Overdragen van het ontwerp 
Om ervoor zorg te dragen dat toekomstig onderhoud van het Excel bestand mogelijk is, 
wordt een sessie gepland met de afstudeerder en de voor het bestand verantwoordelijke 
consultant. Hierin wordt de consultant van uitleg voorzien over de manier waarop het be
stand is opgebouwd en wat de belangrijkste punten zijn waarop gelet moet warden. De uit
voerende personen zijn de afstudeerder en de verantwoordelijke consultant. Dit dient in au
gustus 2007 uitgevoerd te warden. 

• Ontsluiten van het Excel bestand 
ledere consultant dient toegang te hebben tot het Excel bestand. Hiertoe zal het op de werk
plek van BIS op de portal warden gepubliceerd. Dit is de enige plek is waar iedere BIS con
sultant wereldwijd toegang toe heeft. Het originele bestand is in beheer van de verantwoor
delijke consultant welke ervoor zorg draagt dat de meest recente versie op de portal staat. 
De uitvoerende persoon is eerst nog de afstudeerder, per september de verantwoordelijke 
consultant. 

Onderstaande punten dienen op de lange termijn plaats te vinden: 

• Continue verbetering 
Naarmate de tijd verstrijkt zullen de consultants met verschillende tools in aanraking komen. 
ledere keer dat dit gebeurt is het voor hen dan mogelijk de informatie die op dat moment 
bekend is met betrekking tot die tool, te controleren op juistheid en dit aan te geven aan de 
verantwoordelijke consultant. De uitvoerende personen zijn alle consultants van het BIS 
team. Maandelijks kan de verantwoordelijke consultant de rest van het team hiertoe inlichten 
op de teammeeting. 

• Evalueren van het ontwerp 
Naarmate de tijd vordert zal blijken of het ontwerp ook de gewenste resultaten heeft. Het kan 
bijvoorbeeld blijken dat de criteria niet onderscheidend zijn of niet de juiste vragen aan de 
klant warden gesteld. Er zullen daartoe wijzigingen doorgevoerd moeten warden. ledere keer 
dat het Excel bestand gebruikt wordt kan men op punten ter verbetering stuiten. Deze verbe
teringen kunnen warden aangegeven aan de verantwoordelijke consultant, zodat deze dit via 
de teammeetings mede kan delen aan het team. zullen doorgevoerd warden door de ver
antwoordelijke consultant. De uitvoerende personen zijn alle consultants van het BIS team. 
Maandelijks kan de verantwoordelijke consultant de rest van het team hiertoe inlichten op de 
teammeeting. 

Communicatie 
De consultants zijn vrijwel alien gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers en zien el
kaar dus enkel op de maandelijkse teammeeting. Dit is daarom het ideale moment om com
municatie met betrekking tot het ontwerp plaats te laten vinden. Door dit een vast agenda 
punt te maken is iedere consultant op de hoogte van de stand van zaken. 

De publicatie van het ontwerp vindt plaats op het portal van CSC. Op deze wijze is het voor 
iedere CSC medewerker wereldwijd. Mogelijke wijzigingen warden gemeld aan de verant
woordelijke consultant. Deze draagt vervolgens zorg voor de doorvoering en publicatie hier
van. 
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In dit hoofdstuk vindt de validatie van het ontwerp plaats. Achtereenvolgens worden in de 
verschillende paragrafen van dit hoofdstuk de opzet van de validatie en de resultaten van de 
validatie besproken. 

7 .2 Opzet van de validatie 
De validatie heeft tot doel duidelijk te maken of de belemmeringen worden weggenomen, het 
ontwerp bruikbaar is en of er nog aanpassingen plaats moeten vinden. 

Enige tijd na implementatie van het ontwerp kan pas blijken of de belemmeringen daadwer
kel ijk zijn weggenomen. De implementatiefase is echter niet bij het onderzoek betrokken. Er 
kan op dit punt dus nog geen uitspraak worden gedaan. 

De vragen die resteren hebben betrekking op de bruikbaarheid van het ontwerp en of even
tuele aanpassingen gemaakt moeten worden. Deze vragen zouden per deliverable gesteld 
moeten worden. Echter dwingt de tijd die het onderzoek nog rest, ten tijde van deze opzet, 
tot een beperking in het uitvoeren van de validatie. Daarom is besloten de validatie af te ba
kenen tot de BPM-tool Matrix. De keuze voor deze deliverable is gemaakt omdat hiermee de 
meeste tooldata verkregen wordt. Dit is de eerste stap die genomen moet worden volgens 
het veranderplan. 

Het eerste deel van de validatie van de BPM-tool Matrix bestaat uit het bepalen of deze 
bruikbaar is. Hiertoe worden de benodigde gegevens voor een van de tools ingevuld door 
een van de BIS consultants. Op deze manier blijkt of de BPM-tool Matrix ook invulbaar is. De 
consultant die hiervoor benaderd is, heeft kennis van en ervaring in de tool Casewise. Hij 
verzorgt interne trainingen met betrekking tot deze tool. Tevens is met deze consultant de 
werking van het Excel bestand besproken op bruikbaarheid. 

Het tweede deel van de validatie bestaat uit het bepalen van eventuele aanpassingen van de 
BPM-tool Matrix. De enige aanpassingen die gemaakt zouden kunnen worden bevinden zich 
op het gebied van de selectiecriteria. Om hier uitspraken over te kunnen doen moet in ieder 
geval voor enkele tools de data beschikbaar zijn . Op deze manier wordt door middel van 
testen met het Excel bestand duidelijk of de criteria scherp genoeg zijn. De gegevens van de 
tools zijn verkregen door de leveranciers, actief op de Nederlandse markt, allereerst telefo
nisch te benaderen en vervolgens per email een enquete met begeleidend schrijven toe te 
sturen. 

7 .3 Resultaten van de validatie 
De resultaten met betrekking tot de gegevens van de tool Casewise staan weergegeven in 
bijlage Tabel 9 in bijlage XIX. 
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De bevindingen uit de2e test en de veranderingen die hieruit volgen 2ijn hieronder puntsge
wijs uiteenge2et: 

• 

• 

• 

Bij 13 van de 51 criteria wist de consultant niet het antwoord op de vraag. De BPM-tool 
Matrix blijkt dus vrij goed invulbaar door een consultant. De problemen ontstaan doordat 
de consultant als gebruiker van een tool niet alles weet. 
Voor de 13 criteria die niet konden worden ingevuld is bekeken of de benodigde data be
schikbaar is middels de gegevens van O&I. Dit bleek niet mogelijk voor 7 selectiecrite
ria29. De2e 7 criteria hebben betrekking op simulatie en kosten aspecten van de tools. 
Slechts bij een element is een voorstel gedaan tot herformulering van de beschrijving. Dit 
omdat de consultant de2e niet direct begreep. 
Het betrof selectiecriterium 5.6: Tool Hardware en Software: SOA ➔ "De tool ondersteunt 
de service Oriented Architecture?" Dit is veranderd in: "Kan de tool worden opgenomen 
in een Service Oriented Architecture?" 
Slechts bij een criterium is een voorstel gedaan tot herformulering van de antwoordmoge
lijkheden. 
Het betrof selectiecriterium 6.6: Documentatie: Publicatiemogelijkheden➔ Het antwoord 
"Inter- en intranet" is veranderd in "HTML". 

Ook het programma in Excel is met de consultant besproken. Dit programma lijkt de consul
tant heel bruikbaar3°. Hij kent heel veel tools 2elf niet en moet de klant daarom op het gevoel 
moet adviseren31 . Hij geeft aan dat naarmate dit bestand wordt gebruikt, het verbeterd 2al 
moeten worden. Waarschijnlijk 2ullen er enkele selectiecriteria, waarop de BPM-tool Scan en 
BPM-tool Matrix gebaseerd 2ijn, geschrapt worden. Van2elfsprekend 2ullen er ook enkele bij 
komen. Het in kaart brengen van workflow mogelijkheden wordt als voorbeeld genoemd. 
Ondanks dat dit voor BIS als team buiten de BPM-tool focus valt, blijkt dit dus toch gewenst. 

De ver2ameling van de gegevens van tools via de leveranciers, is halverwege juli 2007 op
gestart. Uit het interview met de consultant van O&I is gebleken dat de tools die in hun publi
catie 2ijn vermeld de Nederlandse markt weerspiegelen. Met de2e 22 leveranciers is dan ook 
contact opgenomen. Met 3 leveranciers is het niet gelukt telefonisch contact te leggen32 met 
de juiste persoon. Tevens bleek dat 1 van de tools een andere heeft overgenomen. Er 2ijn 
dus uiteindelijk 18 emails en vragenlijsten verstuurd. 

Ten tijde van schrijven is de respons 7. De2e 2ijn verwerkt in de BPM-tool Matrix en nader 
bekeken. Het valt direct op dat veel criteria met "ja" worden beantwoord. Enkel op de aspec
ten simulatie en analyse mogelijkheden treden met meer regelmaat verschillen op in de ant
woorden. Dit kan als oor2aak hebben dat de criteria niet scherp genoeg 2ijn opgesteld, dat 
wil 2eggen dat 2e te algemeen 2ijn. Het kan ook dat de leveranciers graag overal "ja" op 
antwoorden om diens tool 20 goed mogelijk te laten scoren. Kijkend naar de data blijkt dat 
ook waar een "nee" is geantwoord dit voor de meeste tools 20 is. De conclusie die hieruit 
wordt getrokken is dat de selectiecriteria niet scherp genoeg 2ijn en dus verbeterd moeten 
worden. 

29 Onderaan in bijlage XIV worden de bevindingen gepresenteerd. 
30 In bijlage XVI wordt een werkend voorbeeld gegeven. 
31 Deze uitspraak wordt versterkt door het feit dat eind juli 2007 een van de consultants mij benaderde 
met betrekking tot een keuze probleem voor een tool. De email die hij daartoe stuurde is opgenomen 
in bijlage XX. 
32 Dit doordat er of geen interesse is om mee te doen aan enquetes of doordat de betreffende persoon 
nag op vakantie is. 
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Het slothoofdstuk van dit rapport resumeert de conclusies van het afstudeeronderzoek. Te
vens warden bevindingen van de onderzoeker gepresenteerd in de aanbevelingen. 

8.2 Conclusies 
Het afstudeeronderzoek is gestart vanuit de probleemstelling: 

Volgend uit de probleemstelling is de onderzoeksvraag vastgesteld. Deze luidt als volgt: 

Om deze vraag te beantwoorden is deze opgedeeld in vier subvragen: A, B, C en D. Hieron
der warden achtereenvolgens de antwoorden op deze subvragen gegeven. 

Het beantwoorden van deze vraag heeft tot de belemmeringen geleid die voorafgaan aan het 
probleem uit de probleemstelling. Na clustering van verkregen informatie zijn er vijf hoofd
symptomen benoemd. Deze hoofdsymptomen zijn vervolgens verder ontleed tot het niveau 
van belemmeringen. Hieronder wordt het antwoord op subvraag A gegeven, de hoofdsymp
tomen en de daarbij behorende belemmeringen: 
1. Er warden kansen gemist 

• Sales niet voldoende op de hoogte van de USP van BIS 
• Gebrek aan commercieel inzicht 
• Slechte voorbereiding gesprek 
• Voornamelijk ICT outsourcing 

2. Beperkte kennis aanwezig 
• Onvoldoende branchekennis 
• Geen tijd om te documenteren 
• Portal wordt beperkt gebruikt 
• Veel tools op de markt 
• BIS team nag niet compleet 
• CSC NL is relatief klein 
• 90% detachering en 10% projecten 
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3. Beperkte ervaring 
• Er is geen tijd om te documenteren 
• Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht 
• Billabillity druk 

4. Geen standaard werkwijze 
• De klant gebruikt klant specifieke methodieken 
• Catalyst eerst "fine-tunen" 

5. Beperkt gebruik BPM-tools 
• In Catalyst staat niet welke tool je moet gebruiken 
• CSC gebruikt Casewise en Visio 
• Vele tools op de markt 
• De criteria om een geschikte BPM-tool te selecteren zijn niet aanwezig 

Het doel van subvraag B is om aan te geven wat het huidige niveau van effectiviteit is, zodat 
duidelijk wordt of het te ontwikkelen ontwerp ook tot de gewenste resultaten leidt. De huidige 
effectiviteit van de BIS consultant blijkt niet reeds kwantitatief door CSC gemeten te worden. 
Het opzetten van een manier om dit te doen, kost te veel tijd en is niet het doel van het on
derzoek. Dit is dus niet gedaan en is er uitgeweken naar een kwalitatieve meting. Deze is 
gevonden in een wetenschappelijk model, het BPMM. Met de toepassing van het BPMM op 
BIS wordt op kwalitatieve wijze duidelijk wat het huidige niveau van effectiviteit is. Na invoe
ring van een oplossing zal dit model opnieuw moeten worden toegepast om het resultaat van 
de oplossing te evalueren. Om deze evaluatie te ondersteunen is ook onderzocht wat de 
indicatoren zijn waaraan gemerkt wordt dat er sprake is van een te lage effectiviteit. Deze 
indicatoren geven niet het niveau van effectiviteit aan, maar dragen wel bij aan het doel van 
subvraag B. 

Uit het BPMM blijkt: 
De toepassing van het BPMM op BIS laat zien dat op ieder van de dimensies het niveau 
voor BIS lnitieel is. Enkel op het gebied van cultuur is sprake van een niveau dat richting 
Defined gaat. De overige dimensies IT/IS, methoden en mensen bevinden zich nog op het 
lnitiele niveau. Dit zijn dus de dimensies waarop verbeteringen mogelijk zijn. 

De gevoelsindicatoren zijn: 
• Gevoelsindicator 1 : Geen vervolg opdrachten 
• Gevoelsindicator 2: Niet rechtstreeks door klant benaderd voor BPM 
• Gevoelsindicator 3: Nee-verkoop aan klant 
• Gevoelsindicator 4: Concessies bij verkoop 
• Gevoelsindicator ~: Account manager heeft moeite met de verkoop van BPM 

De oplossingsrichtingen zijn geformuleerd door de bij subvraag A ge'identificeerde belemme
ringen te classificeren naar elementen van effectiviteit. De elementen van effectiviteit die zijn 
benoemd zijn: "BPM-tools", "Technieken", "Methodieken", "Branche", "Persoonlijke vaardig
heden", "Opdracht acquisitie" en "Cultuur". Op deze wijze zijn de gebieden waar iets aan 
gedaan kan worden in kaart gebracht en zijn vijf oplossingsrichtingen ontstaan, het antwoord 
op subvraag C: 
• Oplossingsrichting 1: Kennis en Ervaring in BPM-tools 
• Oplossingsrichting 2: Team volledigheid 
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• Oplossingsrichting 3: Profilering 
• Oplossingsrichting 4: Methoden 
• Oplossingsrichting 5: Branchekennis en opleiding 

Er kan slechts een oplossingsrichting uitgewerkt worden. Er is voor de uitwerking van oplos
singsrichting 1 gekozen. Het ontwerp dat is ontwikkeld wordt BPM-toolselectie genoemd en 
bestaat uit onderstaande vier deliverables: 
5. BPM-tool Aanpak:de procesgang die met het selecteren van een BPM-tool gevolgd 

wordt. 
6. BPM-tool Scan: In kaart brengen van de klantsituatie, zodat duidelijk wordt hoe welke 

eisen de klant stelt aan een te selecteren tool. 
7. BPM-tool Matrix: een tabel met daarin de mogelijke functionaliteiten van de verschillende 

op de Nederlandse markt beschikbare BPM-tools. 
8. BPM-tool Reference Guide: de presentatie van de verzameling van informatie van een te 

kiezen tool. 

De selectie van BPM-tools vindt plaats op basis van de prioriteit die de klant stelt aan de 
verschillende gedefinieerde selectiecriteria. Om deze wijze van selectie te testen heeft het 
ontwerp vorm gekregen in een Excel bestand. Met dit bestand verwacht de consultant een 
onderbouwd advies te kunnen geven aan de klant met betrekking tot de keuze van een 
BPM-tool. 

Het ontwerp is enkel gevalideerd voor de BPM-tool Matrix vanwege een tekort aan resteren
de tijd voor het onderzoek. De validatie had tot doel duidelijk te maken of de belemmeringen 
worden weggenomen, het ontwerp bruikbaar is en of er nog aanpassingen plaats moeten 
vinden. Gezien pas enige tijd na implementatie van het ontwerp kan blijken of de belemme
ringen daadwerkelijk zijn weggenomen, kon er op dit punt nog geen uitspraak gedaan wor
den. Dit omdat de implementatiefase niet bij het onderzoek is betrokken. 

De bruikbaarheid is gevalideerd door met een consultant de BPM-tool Matrix te vullen voor 
de BPM-tool Casewise. Van de 51 elementen bleken er slechts 13 niet direct invulbaar. De 
consultant verwacht met dit ontwerp een onderbouwd advies te kunnen geven aan de klant 
met betrekking tot de keuze van een BPM-tool. 

De selectiecriteria zullen nog onderhevig zijn aan veranderingen. Dit is gebleken nadat de 
data verwervingsactie is opgezet. Uit een respons van bijna 50 % is gebleken dat de criteria 
niet scherp genoeg zijn. Hierdoor zijn veel dezelfde antwoorden op de criteria werden ver
kregen. 

8.3 Aanbevelingen 
Met de afronding van het onderzoek in de conclusies en aanbevelingen, zijn er nog enkele 
punten buiten de scope van het onderzoek of impliciet zijn gebleven. De hieronder getoonde 
aanbevelingen komen hieruit voort. 

Aanbevelinq 1 : Validatie en verbetering 
Alleen de BPM-tool Matrix is gevalideerd. Hieruit bleek dat de selectiecriteria niet scherp 
genoeg zijn. Dit zal moeten worden verbeterd. De overige deliverables zijn niet gevalideerd, 
dit zal dus ook gedaan moeten worden. Zo moet voor de BPM-tool Aanpak blijken of de 
werkwijze daadwerkelijk het getoonde proces doorloopt. Voor de BPM-tool Scan of de klant
situatie op een juiste manier wordt benaderd en alle probleemaspecten worden geadres
seerd. Tot slot moet uit de BPM-tool Matrix blijken dat de informatie die hierin staat daadwer-
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kelijk helpt bij het snel leren kennen van een onbekende tool. De aanpassingen die hieruit 
blijken zullen moeten warden verbeterd. 

Aanbeveling 2: Verbetering en lmplementatie ontwerp op het portal 
Het onderzoek is afgebakend op de effectiviteit van de BIS consultant en op procesoptimali
satie projecten. lndien andere consultants dan die van BIS het PES traject doorlopen, met 
als doel te komen tot een keuze van BPM-tool, kunnen zij gebruik maken van het ontwerp. 
Het wil echter niet zeggen dat hun effectiviteit daardoor zal stijgen. Wei zullen zij efficienter 
kunnen werken, want ze komen sneller tot hun doel: de keuze van een BPM-tool. De aanbe
veling is dan oak om de implementatie van het ontwerp op een algemene locatie beschik
baar te stellen en in Catalyst aan te geven dat deze specificatie van het PES traject bestaat. 
Op deze wijze kunnen alle CSC collega's gebruik maken van het ontwerp. Het portal zou 
hiervoor de ideale locatie zijn. Dit maakt het wereldwijd toegankelijk. Tevens volgen er twee 
andere voordelen uit een implementatie op het portal: 
• Het komt de naamsbekendheid van BIS ten goede. Dit is een belemmering die uiteinde

lijk leidt tot het missen van opportunities. Deze warden dus minder gemist. 
• Nadat het ontwerp zich heeft bewezen en volwassen is, is het eenvoudig om het ontwerp 

behalve voor CSC collega's algemeen toegankelijk te maken. Op deze manier kunnen 
bedrijven die een BPM-toolkeuze probleem bezitten worden geholpen. Deze bedrijven 
kunnen dan de eigen situatie scannen en een adviesrapport laten genereren. Doordat 
CSC dit dan aanbiedt, is de stap om CSC als consultancy leverancier te kiezen nog maar 
klein. 

Aanbeveling 3: Koppelinq BPM-tools en vraagtype 
Naarmate het ontwerp verschillende keren is toegepast, wordt het wellicht mogelijk een kop
peling te maken tussen het type vraag en de tools die daarbij passen. Voor ieder type klant
vraag wordt dan duidelijk welke tools mogelijk in aanmerking komen. Hierbij wordt gedacht 
aan onderstaande vraagtyperingen: 
• Compliancy (het voldoen aan normen) 
• Proces verbeteringstraject (zoals bijvoorbeeld six sigma) 
• Procesmodelleren als communicatiemiddel (communicatie over de processen tussen 

zowel in- als externe partijen) 
• Automatiseren van het proces (automatiseringstraject) 
• Standaardisatie van processen (organisaties met meerdere locaties die streven naar uni-

formiteit) 

Aanbeveling 4: Stimulatie gebruik van werkplek BIS op het portal 
Het van belang voor BIS als consultancy organisatie, is om kennis zoveel mogelijk te behou
den, te delen en te laten groeien. Hiertoe wordt er maandelijks een teemmeeting gehouden 
en is er de werkplek van BIS op het portal. Vooral de meetings worden als zeer prettig erva
ren door de consultants. Het zijn dan ook vaak de enige 3 uren van de maand waarin men 
zijn/haar collega's ziet. Het portal fungeert oak als communicatiemiddel, maar wordt weinig 
gebruikt. Naast het plaatsen van documenten zoals whitepapers, wat nu al wel gedaan 
wordt, is er ook de mogelijkheid met elkaar in discussie te gaan op een forum. Stimulatie van 
het portal, en dan met name de werkplek van BIS, kan daarom bijdragen aan de kennisde
ling en ook de teambuilding. 

Aanbeveling 5: Standaardisatie 
De uitgewerkte oplossingsrichting leidt tot verhoging van de BPMM dimensie IT/IS. Echter, 
dit is enkel op het gebied van de keuze van BPM-tools. De werkelijke opbouw van kennis en 
ervaring kennis vindt plaats, wanneer er structureel met een tool gewerkt wordt. Er zal dus 
moeten warden gekozen voor enkele tools die de consultant gebruikt bij het uitvoeren van de 
opdracht. De keuze hierin kan warden onderbouwd door het resultaat dat volgt uit aanbeve
ling 3 "Koppeling BPM-tools en vraagtype". 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en Aanbevelingen 

Deze keuze voor enkele tools sluit aan bij oplossingsrichting 4 "Methoden". Dit duidt op de 
manier waarop opdrachten warden uitgevoerd. Zoals aangegeven in paragraaf 5.2 is het 
opzetten van een aanpak voor BPM projecten mogelijk een nieuwe afstudeeropdracht. Dit 
wordt dan oak aanbevolen. Het helpt de benodigde opstarttijd te minimaliseren en leidt uit
eindelijk tot een uitgekristalliseerde werkwijze. Hierdoor komt de consultant niet alleen pro
fessioneler over, maar wordt hij daadwerkelijk professioneler. 

Aanbeveling 6: Opstellen groeiplan 
Doordat CSC op billabillity stuurt, is de tijd om naar de interne processen te kijken zeer be
perkt. Het sturen op billabillity kan het onderhoud van het ontwerp in gevaar brengen, maar 
oak genoemde aanbevelingen. Consultants die tijdelijk geen opdracht hebben, worden vaak 
op genoemde interne projecten gezet. Echter, zodra deze een nieuwe opdracht hebben, ligt 
het interne project stil of en wordt dan later weer door een ander opgepakt. Hierdoor worden 
projecten niet goed uitgevoerd of niet afgemaakt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
agendapunten die BIS heeft om meer naamsbekendheid te genereren. Dit moet gebeuren 
middels vermelding van BIS' services op de CSC website en het opstellen van een brochure. 
Deze punten bestaan al sinds de start van dit onderzoek en zijn tot op heden nog niet gerea
liseerd. 

De mate waarin de uren kunnen worden doorbelast aan de klant, is inherent aan de CSC 
organisatie en dus niet te wijzigen. Echter, om als organisatie te verbeteren, is het belangrijk 
om ook de interne kant van de organisatie te verbeteren en te onderhouden. Dit betekent 
dus dat er tijd besteed moet worden aan interne projecten. Dit gaat ten koste van de billabilli
ty en kost dus geld. 

BIS wil graag professioneel overkomen bij de klant en bekend staan om de toegevoegde 
waarde die wordt geleverd. Hiertoe zal het naar de interne processen moeten kijken. Zoals 
gebleken is uit de toepassing van het BPMM, zijn er nag volop gebieden waarop BIS kan 
groeien, het geleverde ontwerp is hier een toevoeging in. Om de groei te bewerkstelligen zal 
er een plan opgesteld moeten worden hoe deze groei bewerkstelligd wordt en hoe het be
haalde resultaat onderhouden wordt. Het opstellen van een dergelijk plan rechtvaardigt het 
budget dat vrijgemaakt moet worden. De billabillity daling kan dan worden betaald uit dit 
budget. 
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BAM= 

BIS= 

BPM = 

BPMM = 

BPM-tool = 

BPR = 

CMM= 

CSC= 

CSC NL= 

DBMS= 

DSS= 

DSDM= 

FY= 

IS Succes Model = 

IT/IS= 

KLOE = 

KRA= 

RFID = 

RFS= 

RFP = 

SOA= 

SO= 

USP= 

8. W. M. van den Berg 

Bijlage I: Lijst van afkortingen 

Business Activity Monitoring 

Business Improvement Services 

Business Process Management 

Business Process Management Maturity Model 

Business Process Management tool 

Business Process Reengineering 

Capability Maturity Model 

Computer Sciences Corporation 

CSC vestiging in Nederland 

Database Management Systeem 

Decision Support systeem 

Dynamic Systems Development Method 

Fiscaal jaar 

lnformatie Systeem Succes Model 

lnformatie Technologie en Systemen 

KLant Opdracht Evaluatie 

Key Result Area 

Radio Frequency Identification 

Request for Solution 

Request for Proposal 

Service Oriented Architecture 

Strategische overeenstemming 

Unique Selling Proposition 
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Bijlage II: Verklaring van definities 

Billabillity Een consultant is billable voor de uren die factureerbaar zijn. 

Catalyst Catalyst is een verzameling van standaard processen en technieken 
om bedrijfssituaties te analyseren en de beste oplossing te ontwikke
len en te implementeren. Deze methodologie is door CSC ontwikkeld 
en wordt wereldwijd gebruikt bij de uitvoering van een project. 

Coverage De mate waarin BPM wordt toegepast in de organisatie. 

Fine-tunen Het specifiek maken van de Catalyst methodiek voor de situatie waar
in deze toegepast moet warden. 

Gartner Marktonderzoeker Gartner brengt de markt op het gebied van tools in 
kaart met een kwadrant. 

KLOE-formulier Klant Opdracht Evaluatie formulier. Een formulier dat na iedere op
dracht door de klant dient te warden ingevuld en de mate van klantte
vredenheid aangeeft. 

KRA Op basis van een aantal Key Result Areas wordt het functioneren van 
de consultant beoordeeld en ontvangt hij een deel van zijn bonus. 

Maturity Maturity is een engels werkwoord voor volwassenheid. Met maturity 
of mature zijn, wordt volwassenheid of volwassen zijn bedoeld. 
Er is sprake van Maturity bij toepassing van het BPMM 

Proficiency De vakkundigheid die men heeft in BPM. 

RFP Een Request for Proposal is een techniek en formeel document 
waarmee leveranciers warden uitgenodigd om een offerte op maat te 
maken. 

RFS Een Request for Solution is een techniek en informeel document 
waarmee leveranciers warden uitgenodigd om mee te werken aan het 
ontwikkelen van een oplossing voor een (aantal) specifiek(e) pro
ble(e)m(en). 
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Bijlage Ill: Organogram van CSC Nederland 
Onderstaande figuur toont het organogram van CSC Nederland. De drie business units 
waaruit CSC NL bestaat worden weergegeven. Het afstudeeronderzoek vindt plaats binnen 
BIS dat onderdeel is van de business unit Professional Services. 

csc NL organogram 
1 okt 2006 

CSCNL 

Human Resources I 
ii 

( ] I Finance 

J I l 
I I I 

Market Managed Professional 
Solutions Services Services 

(Frank Grift) (Henk Postma) (Jos Driessen) 

I Jannlge 11d Ven ) 
I 

I I I 

Managed 

I 
Sam & Account 

I 
SU$lne1,1; Support Staffing & Planning Financial Services lnlraSU1.lciure Management 

SarvlC9$ GI$ (HaroJa~en) 
(B!lbSchal) (Peter swenbergen} 

Managed Application 
SAP Competence 

Health Care Center ,_ 
Services GTS (Andre Kaan a.i.) 

MicroS()fJ-18M 
Traffic Management Competence Center ,-

(J<!toen Oo$!lljek a.I,) 

Project Management 
Services I-

(Marco Veen) 

Business 

~ lmpr011ement 
Services 

(Andre Kaan) 

Software 
Oevelopme~t 

I-Service.. 
(Jolanda JansS811) 

Infrastructure ~ 
Consu~r,g Services 
(Sandor Harmens) 

Figuur 16: Organogram CSC NL 
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Bijlage IV (a): Verschillende type BPM-tools 

Hieronder volgt de verklaring van de cursief gedrukte woorden die zijn gebruikt bij de definitie 
van BPM: 
• Bereiken: de realisatie van het doel in de focus van een organisatie of een project. 
• Organisatie: een onderneming of een deel ervan. 
• Doe/en: de doelen van een BPM implementatie reiken van strategische doelen van de 

organisatie tot aan de doelen van een individueel bedrijfsproces. 
• Verbetering: verhoging van de efficiency en effectiviteit van het bedrijfsproces. 
• Management het organiseren van alle benodigde componenten van een bedrijfsproces. 

Dat wil zeggen het rangschikken van mensen, hun vaardigheden, hun motivatie, prestatie 
indicatoren, beloningen, de processen zelf en de systemen de processen ondersteunen. 

• Beheersen: BPM gaat om het beheren van eind-tot-eind bedrijfsprocessen en betrekt de 
plan-do-check-action cirkel van Deming. 

• Essentiele: de processen die bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen van 
de organisatie. 

• Bedrijfsprocessen: de processen van begin tot eind met de focus op de activiteit die ver
richt wordt. 
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Bijlage IV (b): Verschillende type BPM-tools 
In deze bijlage warden deze tools ten opzichte van elkaar gepositioneerd en wordt de over
lap duidelijk. Deze figuur is afkomstig van Wolf en Harmon (2006). 

Focus SIS 

Figuur 17: Type BPM-tools 
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Bijlage V: Afgenomen interviews 

Interview BIS Consultant 
Kennis en ervaring van de consultant 

1. Wat zijn voor u pro's en contra's van CSC op bedrijfskundig als persoonlijk vlak? 
2. Welke verschillen merkt u tussen de situatie voor en na de herstructurering? 
3. Bent u een commercieel/technisch ingesteld persoon, waarin uit zich dit? 
4. Welke factoren belemmeren u in uw werkzaamheden als consultant? 
5. Hoe is uw kennis van BPM-tools zoals bijv. Visio, Casewise, Aris, Protos, Bwise 

a. Blinkt hier een (of meerdere) tool(s) in uit? 
Hoe goed kent u deze dan? (% functionaliteiten) 

6. BPM methodieken zoals bijv. ITIL, ASL, BiSL, 6 sigma, CMM, BBSC 
a. Blinkt hier een (of meerdere) methodiek(en) in uit? 

Hoe goed beheerst u deze? 
7. Techniek zoals bijv. ERP, RFID, Document Management- en workflowsystemen. 

a. Geniet een (of meerdere) van deze technieken uw voorkeur of bent u er met 
een of enkele meer bekend? 

8. lndien u onvoldoende op de hoogte bent van een tool/methodiek/techniek. Welke 
bronnen van informatie gebruikt u dan zoal? 

a. Hoe weet u welke bron u moet hebben? 
b. Vindt u vaak direct wat u wilt weten? 
c. Wat is de tijdsduur aleer u op de hoogte bent? 

9. Hoe typeert u de projecten waarop u als Business consultant wordt ingezet? 
1 % process (re)design 
2 % systeemintegratie 
3 % outsourcing 
4 % consulting 
5 % .. . 
6 % ... . 

Heeft u hier een voorkeur in? 

Uitvoering van projecten I Gebruik van methodieken 
10. Welke grootte en tijdsduur kent een gemiddeld project (range)? 

a. Welke activiteiten worden van start tot eind doorlopen? 
b. Wat zijn de consequenties als de afgesproken tijdsduur overschreden wordt? 

11. Hoe wordt klanttevredenheid gemeten? 
a. Kent u KLOE formulieren, wat is uw menig hierop? 
a. Meet u uw eigen prestatie op doeltreffendheid? Hoe zou u de doeltreffendheid 

van uw werkzaamheden meten? 

12. In hoeverre gebruikt u Catalyst™ bij een project en gebruikt u ook andere methodo
logien? 

Projectverwerving 
a. Wordt Catalyst ook gebruikt projectenverwerving te ondersteunen? 

13. Hoe vind de verwerving van een nieuw project plaats? 
14. In welke mate (percentage) kennen projecten een vervolg en om wat voor activiteiten 

gaat dit dan en wie voert deze uit? 
15. Is er sprake van een vaste klantenkring? 
16. Hoe verloopt de samenwerking met de accountmanagers in de projectverwerving? 
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17. Ziet u kansen zonder dat daar tussenkomst van accountmanager bij is? Hoeveel per 
t.e.? 

18. Herkent u de situatie dat de klant kan bijvoorbeeld nog niet beschikt over een BPM-
tool terwijl dit in uw ogen voordelen voor de klant op kan leveren? 

a. Heeft u andere gelijksoortige voorbeelden? 
b. In welk percentage van de projecten komt dit voor? 
c. Waarom speelt u wel/niet op dit soort situaties in? 
d. Hoe zou het inspelen hierop verbeterd kunnen worden? 

19. Herkent u de situatie waarin u bovenop de project die u reeds uitvoert, de klant een 
extra wens uitspreekt en er zodoende een nieuw project ontstaat? 

a. Zijn dit soort wensen te typeren? 
b. In welke mate zijn deze gecorreleerd aan het reeds bestaande project? 
c. In welk percentage van de projecten komt dit voor? 
d. Waarom speelt u wel/niet op dit soort situaties in? 
e. Hoe zou het inspelen hierop verbeterd kunnen worden? 

BPM-tools 
20. Wat is in uw ogen het doel van een van een BPM-tool? 
21. Hoe verloopt het implementatietraject van een BPM-tool en wie zijn daarbij betrok

ken? 
22. Welke tools treft u geregeld aan bij klanten en hoe speelt de grootte van de klantor-

ganisatie hierin een rol? 
23. Welke BPM functionaliteiten ziet u als basis en moeten dus aanwezig zijn? 
24. Welke functionaliteiten mist u vaak nog? 
25. Welke selectiecriteria gebruikt u om tot toolkeuze te komen? 
26. Beschikt u over een methodiek om de juiste tool te kiezen? 
27. Er zijn vele tools op de markt. Heeft u zich weleens onzeker gevoeld m.b.t. het advi

seren in een tool? (andere redenen?) 
a. Hoe worden marktontwikkelingen in de gaten gehouden? 

28. Welke oplossingen stelt u voor om tot een goede toolselectie te komen? 

Leads & Vragen 
29. Spelen er evt problemen/zaken die vandaag niet zijn aangehaald? 
30. Hoe zou u mijn onderzoeksvraag beantwoorden? 

Interview Manager BIS/ Opdrachtgever 
CSC-B15 

1. CSC's missie is het leveren van oplossingen aan organisaties in industrie en over
heid, die exact aansluiten op hun specifieke eisen en die deze organisaties in staat 
stellen te profiteren van de geavanceerde toepassing van technologie. 
Visie? 
Strategie? 

2. Uitleg Organisatie structuur 
3. Hervorming 2006 (afkomstig uit ppt: achtergrond herstructurering) 

Hoe staat het er nu voor met de probleemgebieden? 
a) Hoe is de verhouding gedetacheerd zijn tov aan een CSC project werken (men 

beheerst dus het gehele proces en is niet alleen de handjes leverancier) 
b) Hoe moet de BIS consultant samenwerken met de AM? Verloopt dit goed? Is de 

situatie aan het verbeteren (nauwere samenwerking tussen sales en delivery)? 
c) Heeft het nieuwe organisatiemodel de doelen bereikt? 
d) Wat zijn de verbeteringen van medewerkertevredenheid? 

4. Product portfolio CSC NL en omzet verdeling (welke diensten bepalen welk deel van 
de omzet en om hoeveel klanten in welke sectoren gaat het. 
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5. Wat is de definitie van Billable, utilization en bankzitten en hoe hangen deze samen? 
En hoe stuurt CSC hierop?Naar welke percentages streeft BIS, waar ligt men nu en 
hoe gaat men ze bereiken? (doorlooptijd consultant= bill+util+bank?) 

6. lnvullen strategische driehoek voor BIS. (Wat zijn de speerpunten van het huidige be
leid van BIS?) Hoe spelen BPM tools hierin mee? 

7. Een van de doelen is verbetering van de billability, hoe wordt dit bewerkstelligd? 
8. Is het team compleet, wat mist er? Op welke wijze vind kennisdeling binnen BIS 

plaats. 
9. Uitslag onderzoek door Andre uitgevoerd Uuli 06)➔ kennis Operational Excellence 
10. Hoe zijn de werkzaamheden van de BIS consultant te typeren (projecttypen) en wel

ke activiteiten kennen de verschillende typen. (design, re+design, redesign, ... ) 
11. Hoe wordt de effectiviteit van een consultant gemeten? 
12. Wat wordt er met KLOE formulieren gemeten? In welke mate draagt dit bij aan effec

tiviteitmeting? 

Onderzoeksvraag: Hoe kan de BIS consultant effectieverde klanten helpen in hun pro
cesoptimalisatie? 

AM 

13. Welke voor de klant toegevoegde waarde wil BIS bereiken met de deliverables van 
dit onderzoek? (BPM scan, Framework, Reference guide) 

14. Wat wordt verstaan onder procesoptimalisatie en uit welke stappen bestaat een der
gelijk optimalisatietraject? (Hoe komt de consultant van klantvraag naar concrete 
aanpak?)Verschilt dit ook met project typen (vraag9)? 

15. Wat versta je onder effectiviteit? Wanneer vind je dat CSC een klant effectief helpt en 
hoe gaat dit? 

16. Wat gaat er nu mis waardoor de effectiviteit verminderd wordt? 
17. Kunnen BPM tools de BIS consultant ondersteunen in het effectief helpen van de 

klant? Hoe? 
18. Hoe komt de consultant nu aan benodigde Toolkennis? 
19. Hoe warden marktontwikkelingen bijgehouden? 
20. Wat wordt op dit moment door Alba onderzocht mbt het proces van de BIS consul

tant? Zijn er recente interne CSC onderzoeken / presentaties? 

Interview Account manager 

1. Welke doelstellingen heeft account management? 
2. Wat zijn de werkzaamheden van de AM? 
3. Wat wordt bedoeld met een korte sales cycle en in welke mate wordt deze toege

past? 
4. Is er een standaard proces om van een RFI/RFP tot een offerte te komen? Wat zijn 

de richtlijnen voor een RFP / RFI en in hoelang doet CSC hierover en i.r.t. de concur
rent? Waar is de tijdsduur van afhankelijk? 

5. Wat verwacht AM van de BIS consultant mbt acquisitie? 

MARKT-BIS 
6. Welke bedrijven warden gezien als concurrent van CSC? Wat is het marktaandeel? 

(Global en NL). Hoe staat CSC NL bekend in de markt? 
7. Wat zijn de USP's (waarom komen klanten bij CSC) en UWP's (welke factoren ma

ken de USP mogelijk) van BIS? 
8. Wat is de prijs van een BIS consultant? Hoe duur/goedkoop is CSC i.r.t. concurren

ten? 
9. Welke problemen treft de AM aan i.r.t. verkoop BIS? 
10. Welke consessies doet de verkoper in relatie tot de kwaliteit en beschikbaarheid van 

BIS consultants? 
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11. Wat zijn de service offerings van BIS? Zijn deze voldoende georganiseerd? 
12. CSC NL niet bekend in de markt als BPM consultancy leverancier, waarom niet? 
13. Is er voldoende kennis en ervaring in het BIS team, wat ontbreekt er? 
14. Hoeveel kansen warden gemist in de markt (percentage)? Wat zijn de redenen? 

(hitrate I statistieken?) 
15. Is er wel eens sprake van dat er geen match is tussen de klantvraag en de kennis en 

danwel de ervaring? Wat zijn hier dan de gevolgen van? 

Interview consultant O&I 
Onderzoek O&I 

1. Wat was de aanleiding voor Business Process Magazine, waarom kozen ze voor O&I 
en waarom voerde O&I dit onderzoek uit? 

2. Waarom is er gekozen voor enquete en niet een eigen evaluatie van tools? 
(Nadeel is de neiging van leveranciers snel ja te zeggen) 

3. Wat was de Respons van de enquete? Hoe ziet de Nederlandse markt eruit? 
4. Wat zijn sterke en zwakke punten van de Matrix? 
5. Welke conclusies en aanbevelingen zijn gemaakt? (Wat zijn onderscheidende cate

gorieen?) 

Gebruik van de matrix 
1. Hoe is dit framework goed te gebruiken? Open vragen maakt het gebruik lastig. 
2. Is er een match te maken tussen verschillende toepassingen waarvoor tools gebruikt 

warden en de categorien die O&I onderscheid? (compliance, communicatie proces
model, analyse en verbetering proces, automatisering) 

Vragen over de matrix 
1 . Wat is een Open en een gesloten database? 
2. Wat wordt bedoeld met de vraag (bij compliance 18-6): Is publicatie en rapportage 

(per doelgroep) standaard mogelijk 
3. Waarom bij compliance niet de vraag naar standaard modellen aanwezig in de tool of 

te importeren? 
4. Graag uitleg bij de vraag:ls er een downloadfunctie met bewerkingsmogelijkheid (bijv. 

voor toevoegen lokale kenmerken) voor 'viewers'? 
5. Wat is een bibliotheek? Hoe verschilt dit van repository? 
6. Wat is het verschil tussen hierarchisch en top-down danwel bottum up modelleren? 
7. Wat is het nut (hoe wordt dit gebruikt) van de architectuur modellen (zachman, ar

chimate, tapscott) in BPM tool? 

Opvallende punten 
1. Casewise geen rapportage in rapportvorm? Maar wel vaste rapportage vorm?? 
2. Agile is de enige tool zonder repository .. . ? 
3. Casewise en Aris geven tegenstrijdige antwoorden op vraag 8-5 en 17-1 (over WFM) 
4. lnterpretatie van de vragen. Zo wordt bij de invulling van bibliotheken vaak templates 

en standaard modellen genoemd, maar ook "standaard flowchart symbolen" en Basis 
taken gebasseerd op de gebruikte bibliotheek-set, bv. voor MS SharePoint, CRM, 
Siebel, SAP ... En er is een aparte vraag zijn er referentie modellen. 

Toekomst 
1. Welke aanpassingen warden er gemaakt? Waarom? 
2. Wordt de matrix ooit ingericht om tot een selectie van tool te komen? 
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Bijlage VI: KLOE-formulieren 
In onderstaande tabel staan de onderwerpen weergegeven die worden behandeld in de 
KLOE-formulieren. 

1. Kwaliteit geleverd werk 
2. Tijdige levering 
3. Hoeveelheid geleverd werk 
4. Gebruik van middelen 
5. lndruk op klanten / toegevoegde waarde 
6. Zelfstandig kunnen werken 
7. Bijdrage aan team/ unit 
8. Arbeidsgewoonten 
9. Extra vaardigheden en capaciteiten 
10. Resultaten t.a.v. opdracht 
11 . Totaal beoordeling door klant 

Tabel 5: Onderwerpen van KLOE vragen 
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Bijlage VII (a): Probleemkluwen & de classificatie van be
lemmeringen 
Deze bijlage is ter verduidelijking van meerdere paragrafen uit hoofdstuk 4. 

In het eerste gedeelte van deze bijlage (deel A) wordt de totale probleemkluwen weergege
ven. Dit verduidelijkt het geheel aan belemmeringen van effectiviteit die warden gepresen
teerd in paragraaf 4.2. 

Vervolgens wordt in het tweede deel van deze bijlage deel (B) per hoofdsymptoom aangege
ven welke belemmeringen hierop van invloed zijn en hoe deze belemmeringen zijn gegroe
peerd. Dit maakt duidelijk hoe de diagnose in paragraaf 4.4 tot stand komt. De groepering is 
als volgt aangegeven: ➔ Ishikawa diagram: element van effectiviteit ➔ groepering. Tot slot 
wordt aan het eind van deze bijlage de classificatie van belemmeringen naar elementen van 
effectiviteit getoond. 

Sates niet voldoende op de hoogte van USP van Bl$ 

Service offering$ nlal goed genoeg u,tgewerkt l 
Gebrek aan commercieel inzicht Intake gesprek verloopt n ie[posilief 
-;:S;:-le-ch:--:t""ec.;.vo-'o"':rb"""e"'""rB"":'"id::'in"""g-'-g-"es"""p--'-re'-;-k~}--~~~~~~~~~~~...-i: Er worden kansen gemist h 

Voomamelijk ICT outsourc:ing CSC niet bekend als BPM dlenstverlener , , \\ 

Onvoldoende branche kennis 

Geen tijd om te documenteren J 

Portal word! beperkt gebruikt J 
Beperkte kennis best practices 

Moeizame keonisdeling 

Veel tools op de mark! kennis van de verschillende tools beperkl aanwezig 

BIS team nog nlet compleet 

CSC NL Is relatlef kle1n Beperkt aantal consultants 

90% detacherlng en 10 % projecten 

Er is geen tij d om te documemeren Weinig lessons learned sessies bestaan 

Weinl procesoptlmalisatie projecten zijn ve rkocht 

BiUabillity dnJk 
Di11ersitei! aan opdrachten die een 
consultant doet 

\ 

\\ 
\\ 

\ 
\ . Beperkte kennis aanwezig r"' . 

' 

Beperkte ervaring 
/'/ 

/ ~ / 

/I 
/ I , I 

De klant gebuikt andere klan! speclfleke methodlekcm / / 

Catalyst eers! "line !linen• H Geen standaard werkwijze .r I 
In catalyst staat niet welke tool je maet gebruiken 

CSC ebrulkt casewise en ,;isle De klant ebrulkt anderiil tools 

Vele tools op de markt 

T ooiseiectiecriteria niet beschikbaar 1 

Moellijk om juis!e tool aan een specifleke 
klantsitualie te koppelen 

Figuur 18: Probleemkluwen 
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Er worden kansen gemist 
De consultant kan effectiever zijn, omdat er kansen worden gemist blijven klantproblemen 
bestaan. 

Sales niet voldoende op de hoogte van USP van BIS 

Serviee offerings nlet gOed genoeg uitgewerkt i 

Gebrek aan commercieel int.iehl _ Intake gesprek vtffioopt niet posiUef I 
Slechte voorbereidino gesprek ; : Er worden kansen gemist l---"-

CSC niet bekend a!$ 8PM dk>n$tvetlena, ! "-, Voornamelijk ICT outsourcing 

<f.j Beperkte kennis aanwezig : 

,£j_ Beperkle ervaring y--
/'//.// 

1£1 Geen standaard werkwijze !-'/ ,/ 
' / 

/ 
(±j Beperkt gebruik BPM-tools (/ 

Figuur 19: Hoofdsymptoom; er worden kansen gemist 

Sales is niet voldoende op de hoogte van de Unique Selling Propositions (USP) van BIS 
• In de herfst van 2006 is CSC NL compleet gereorganiseerd, het BIS team is op dit mo

ment ontstaan. De consultants zijn vanuit verschillende disciplines gevormd tot een groep 
met drie richtingen. De eerste richting is BPM waar voornamelijk modellering van be
drijfsprocessen en lean 6 sigma plaatsvindt. De tweede is IT-management, deze is ge
richt op service management en het beheer van IT systemen. De derde richting is gericht 
op implementatie van systemen. Wanneer echter aan het account management naar de 
service offerings van BIS wordt gevraagd, blijft een direct antwoord uit. 
Ook is de aandacht van de account manager verdeeld over heel de business unit, pro
fessional services. De account managers ervaren dat het lastig is de BIS consultant bij 
een opdrachtgever te plaatsen. Andere professionals zoals ontwikkelaars zijn vanwege 
de grotere mate van concretisering bijvoorbeeld makkelijker te plaatsen. Deze hebben 
ook minder impact in de business. Account management geeft niet goed te weten wat 
BIS nou biedt, hoe deze diensten samenhangen en op welke markt(en) gericht wordt. De 
account manager zal als het erop aan komt altijd zijn eigen targets proberen te halen en 
daarbij komt BIS dus zeker niet op de eerste plaats. 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ profilering 

Service offerings niet goed uitgewerkt 
• Sinds de oprichting in 2006 kent BIS de genoemde driedeling in services, maar dit is nog 

niet voldoende uitontwikkeld. Zo is er nog geen brochure met service offerings ontwikkeld 
en heeft BIS geen vermelding op het Nederlandse deel van de CSC website, terwijl an
dere afdelingen dat wel hebben. Beide punten worden zo spoedig mogelijk verholpen. 
Tevens vermeld de missie van BIS dat klantproblemen worden opgelost met tools, me
thodieken, technieken, branchekennis en consultancy vaardigheden. Er wordt hierin ech
ter niet vermeld wie de klanten zijn. In het business plan worden deze wel vernoemd: "De 
markten voor Business Improvement Services zijn markten waar veel administratieve -en 
informatievoorzieningprocessen voorkomen". Door het gebrek aan focus voor een of en
kele specifieke markten ervaart het account management BIS als moeilijk verkoopbaar. 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ profilering 
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Intake gesprek verloopt niet positief 
• 

• 

lndien een consultant gedetacheerd gaat warden vindt er eerst een sollicitatie plaats. Het 
komt voor dat de consultant dan onzeker overkomt, doordat hij bijvoorbeeld een te ge
bruiken tool nag niet kent. Deze onzekerheid wordt verminderd indien de consultant zich 
goed heeft kunnen voorbereiden. 
Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ ervaringsniveau 
Het contact dat de consultant heeft met de account manager verloopt heel wisselend, 
hier is geen structuur in. Zadra contact tussen klant en consultant is gelegd, is het con
tact tussen consultant en account manager nihil. De account manager verwacht zeker 
van de BIS consultant een commerciele instelling. Echter hebben de consultants niet 
standaard een commerciele opleiding en dus is het commercieel inzicht afhankelijk van 
de persoon. In combinatie met het beperkte contact met de accountmanager komt het 
daardoor voor dat de consultant een opportunity ziet, maar niet weet hoe hier op inge
speeld kan warden. 
Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ genoten opleiding 

CSC is niet bekend als BPM leverancier 
• Het kleine 20-koppige team van BIS is een kleine speler in de BPM markt. Het speerpunt 

van CSC NL ligt bij een andere business unit, namelijk managed services. CSC NL is in 
de Nederlandse markt dan oak vooral bekend als outsourings diensverlener. 
Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ profilering 

Beperkte kennis aanwezig 
Doordat benodigde kennis slechts beperkt aanwezig is, zal minder doeltreffend aan vragen 
en doelstellingen van de klant voldaan kunnen warden. 

:t) Er worden kansen gemist r-, . ''' '' .......... .... .. · ....... ,, 

Onvoldoend• branch• kennis Bepe:ri<te kenois best practices 

Gsen tijd om te documenteren j · . . . · l Moei:zame keflnisdeting 

Portal wotdl b&p~ukt 91t1bruilct ~ ! 
Veal tool$ op de markt kennis van de verechillende. toots bsperk:t aanwezig _ 

Beperkte kennis aanwezig f 
BIS team nog niat compleet 

CSC NL Is relatlef Jdein· ·l Beperkt aantal consultants 

90% deto~hering en 10 % projecten, 

\'·,., 

-- / z?j Beperkte ervaring ~-,..,, / / 
/ . . / 

,fl Geen standaard werl<wijze V // 

•t(~e,eerkt gebruik BPM-tools V 
Figuur 20: Hoofdsymptoom; beperkte kennis aanwezig 

Moeizame kennisdeling 

./ 

De consultant vergaart via vele wegen de benodigde kennis. De manier waarop en tijdsduur 
waarin de benodigde kennis vergaard wordt, is afhankelijk van het project dat uitgevoerd 
moet gaan warden, de kennis die daarbij benodigd is en of er al best practices bestaan. 

• Het CSC internet portal fungeert als communicatie kanaal om bestaande kennis organi
satiebreed te maken. Zo warden er bijvoorbeeld online boeken die de verschillende vak
gebieden behandelen aangeboden, bestaan er werkgroepen waar mensen met dezelfde 
interesses terecht kunnen, zijn er projectreferenties te vinden, etc. Er wordt echter niet di
rect aangegeven dat de portal gebruikt wordt. "Deze wordt toch alleen door Amerika ge
bruikt?" Vaak weet men niet snel genoeg de informatie te vinden door de hoeveelheid die 
wordt aangeboden. Websites zoals ww.google.com, ww.the-art.nl en 
www.whatis.techtarget.com warden dan oak geprefereerd boven de CSC portal. 
➔ Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ kennisniveau 
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➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ kennisniveau 
• Het karakter van een consultancy organisatie brengt met zich mee dat men veel bij de 

klant is en weinig bij de eigen organisatie, zodat men minder goed op de hoogte is van 
de activiteiten van collega's. Sinds eind 2006 vindt er maandelijks een teammeeting 
plaats met de intentie het team te vormen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Een 
initiatief dat enkel met lof wordt ontvangen en de kennisdeling versterkt. Dit ondersteunt 
de kennisdeling, maar is uiteraard dit niet voldoende. Daarom wordt via mail een collega, 
waarvan bekend is dat deze benodigde ervaring heeft met een bepaald project, om hulp 
gevraagd. Met betrekking tot het delen van kennis zou het vastleggen hiervan zeer ge
wenst zijn. Hiervoor is echter geen tijd beschikbaar, er wordt van de consultant verwacht 
dat dit in eigen tijd wordt gedaan. Ervaringen komen daarom enkel terug in de curriculum 
vitae's van de consultants. 
Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ kennisniveau 

• Ook wordt van de consultant verwacht dat deze zelf op zoek gaat naar de best practices 
uit de branche en deze zelf in de gaten houdt. Er is geen centraal punt waar dit gedaan 
wordt. Wei worden nieuwe ontwikkelingen via de manager per email gecommuniceerd. 
Ishikawa diagram: Branche ➔ branchekennis 

• In 90% van zijn factureerbare tijd is de BIS consultant gedetacheerd. Slechts in 10 % van 
de gevallen is er sprake van een project dat door CSC wordt uitgevoerd. Op manage
ment niveau is vastgesteld dat deze situatie veranderd moet worden. Er moeten meer 
projecten gedaan worden, daartoe wordt een team van circa 5 management consultants 
gevormd welke reeds een netwerk en brede ervaring hebben. Zij zijn een volwaardige 
gesprekspartner van de klant op directieniveau. De contacten op directie niveau moeten 
op de lange termijn leiden tot een situatie waarin CSC NL vaker betrokken wordt bij de 
start van een project en niet enkel het uitvoerende werk doet. 
Detacheringprojecten die nu dus nog 90% van het werk van de BIS consultant bepalen, 
hebben een vaste looptijd en zijn persoonsgebonden. Dit maakt het lastig de eigen re
sources optimaal te plaatsen. 
➔ Ishikawa diagram : Opdracht acquisitie ➔ team volledigheid] 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ kennisniveau] 

Kennis van de verschillende BPM-tools beperkt aanwezig 
• Er zijn in de markt vele BPM-tools beschikbaar. Op de Nederlandse markt 21, zo blijkt 

ook uit een enquete van O&I, uitgevoerd door Jansen en Rens (2006). Er blijkt dat 
slechts 1 van de in dit onderzoek benoemde BPM-tools bekende materie is, namelijk Ca
sewise. 
➔ Ishikawa diagram: BPM-tools ➔ aantal tools op de NL markt 

Beperkt aantal consultants 
• CSC NL is in verhouding tot de concurrentie op consultancy gebied een kleine speler. 

Hierdoor is het onmogelijk om op ieder gebied experts te hebben. Daarbij worden de er
varen consultants ingezet als management consultant. Dit valt niet onder BIS. 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ team volledigheid 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ kennisniveau 

• Permanent is men op zoek naar nieuwe consultants middels een CSC NL brede recruit
ment actie. Zo is onlangs is de expertise uitgebreid door het aannemen van een consul
tant die black belt six sigma gecertificeerd is. Op het gebied van proces modellering en 
implementatie management zijn er altijd vacatures. Wat IT-beheer betreft zijn nog circa 3 
vacatures onvervuld. 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ team volledigheid 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ kennisniveau 
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Beperkte ervaring 
In het helpen van de klant in procesoptimalisatie is de hoeveelheid ervaring die het BIS team 
kent beperkt. Dit symptoom hangt nauw samen met de reeds genoemde aanwezigheid van 
kennis, want indien niet de juiste kennis aanwezig is zal logischerwijs oak geen ervaring 
warden opgedaan . Er moet immers kennis aanwezig zijn om per definitie een opdracht te 
kunnen starten. Aan de andere kant is er naarmate er meer opdrachten zijn afgerond meer 
ervaring en dus oak meer kennis. 

ej Er worden kansen gemist ~ 

;$j Beperkte kennis aanwezig ~ ~"-. 

Er ls geen tljd om ta documanteren Wetnig lessons I.earned s-esstes bestaan 
\ 

Weinlg procesoptimaHulle proJocteo zljn v&rkocht I 
Oiv.,.,.ileit aa~ .. ~pdrachten die eeo \-.... j Beperkte ervaring )-- - - .. - · 

BIRablUl!y druk consultant doet J 

•' Geen standaard werkwijze 

~-. Beperi<t gebruik BPM-tools 

Figuur 21: Hoofdsymptoom; beperkte ervarlng aanwezig 

Weinig lessons learned sessies bestaan 
• Doordat er van de consultant verwacht wordt in eigen tijd te documenteren is het aantal 

lessons learned sessies waarop de consultant terug kan vallen beperkt. 
➔ Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ ervaringsniveau 

Weinig procesoptimalisatie projecten zijn verkocht 
• Er zijn weinig project referenties beschikbaar waarnaar verwezen kan warden. Er is op dit 

moment slechts 1 procesoptimalisatie project verkocht. Het kunnen refereren aan reeds 
voltooide projecten is een pre bij de verkoop. 
➔ Ishikawa diagram: Opdracht acquisitie ➔ ervaringsniveau 

Diversiteit aan opdrachten die een consultant doet 
• Doordat er wordt gestuurd op billabillity is de tijd om ervaring met nieuwe tools, metho

dieken, technieken en marktsituaties beperkt. Hierdoor moet gaande een opdracht beno
digde ervaring warden verworven. Dit is dus een interne prikkel die een negatief effect 
heeft op de ervaring van de consultant. 
➔ Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ kennisniveau 
➔ Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ ervaringsniveau 
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Geen standaard werkwijze 
Er is geen standaard werkwijze waarop een BPM opdracht wordt aangepakt. 

~ De klant weet niet dat hij kan Jk . 
l worden geholpen , 

. ""···-... ----------€ Beperkte kennis aanwezig , 

tt:i Beperkte ervaring ; 

De klant gebuikt andere klant specifiaka methodieken 

Cataly&t eerst "fine tuoen" IH Geen standaard werkwijze I--' / .. / 

•sf Beperkt gebruik BPM-tools ~ 
/ 

Figuur 22: Hoofdsymptoom; geen standaard werkwijze 

• Er is geen standaard aanpak per service offering, waardoor voor een klantvraag per ge
val opnieuw moet worden bedacht hoe deze wordt aangepakt. Het veelomvattende Cata
lyst moet dan eerst worden toegespitst op de situatie (fine-tunen). Er is geen eenduidig
heid hoe projecten worden aangepakt. Veel wordt aangegeven volgens eigen methoden 
"Jan Boeren Fluitjes" te werken. 
➔ Ishikawa diagram: Methodieken ➔ CSC Catalyst 

• Zodra de klant een methodiek heeft wordt deze gevolgd. Dit levert geen conflicten op met 
Catalyst. 
➔ Ishikawa diagram: Methodieken ➔ klantspecifieke methodieken 

Beperkt gebruik BPM-tools 
Ondanks dat anders verwacht zou worden wordt de BPM-tool, het middel waarmee de pro
cesoptimalisatie wordt uitgevoerd, slechts beperkt gebruikt. 

r+, De klant wee! niel dat hij kan 
-~ worden geholpen 

(±~ Beperkte k~nnis aanwezig r-------
"· 

1£ Beperkte ervaring 

<'ij Geen standaard werkwijze !·· 

In catalyst staat niet welke tool je moot gebruiken / 

CSC gebruikt casewise en visio Oe klant gebruikt andere toots l /,,/ 
Moemj~ om julst& rool aan ean speclfieke H Beperkt gebrulk BPM-tools V 

Vele tools op de mark! klantsituatle ta koppelen .1 
Toolsele:ctieaiterla nl$l boecha<ba<Jt ) · 

Figuur 23: Hoofdsymptoom; beperkt gebruik BPM-tools 

In Catalyst staat niet welke tool je moet gebruiken 
• Catalyst is een verzameling van standaard processen en technieken om bedrijfssituaties 

te analyseren en de beste oplossing te ontwikkelen en te implementeren. Het is dus een 
methodiek waar gevonden kan worden wat er gedaan moet worden zonder verdere spe
cifieke invulling. Het komt nu dus op de consultant aan of hij over de juiste kennis be
schikt om een BPM-tool keuze te maken. 
➔ Ishikawa diagram: BPM-tools ➔ aantal tools op de NL markt 
➔ Ishikawa diagram: Persoonlijke vaardigheden ➔ kennisniveau 
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De klant gebruikt andere tools 
• Bij het modelleren van bedrijfsprocessen maken de BIS consultants voornamelijk gebruik 

van Visio. Sinds kort wordt er meer gefocusseerd op het gebruik van Casewise. Er zijn 
een aantal consultants bij een grote organisatie geplaatst waarbij gekozen is voor het 
gebruik van dit systeem om de processen in kaart te brengen. Tevens Casewise intern 
voor een project van market solutions gebruikt. 
➔ Ishikawa diagram: BPM-tools ➔ Gebruik tools bij procesoptimalisatie 

Moeilijk om juiste tool aan een specifieke klantsituatie te koppelen 
• Zoals reeds aangegeven zijn er in de markt vele BPM-tools beschikbaar. Dit symptoom 

draagt ook bij aan het hoofdsymptoom "Beperkt gebruik BPM-tools". 
➔ Ishikawa diagram: BPM-tools ➔ aantal tools op de NL markt 

• Men weet niet waarom een bepaalde BPM-tool gekozen zou moeten worden. De klant is 
leidend, maar een gedegen advies kan hierin ook niet gegeven worden. Men zou het fijn 
vinden om over selectiecriteria te beschikken. 
➔ Ishikawa diagram: BPM-tools ➔ aanwezigheid functionaliteiten 
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Bijlage VII (b): Probleemkluwen & de classificatie van be
lemmeringen 

Onderstaande Figuur 24 toont de classificatie van belemmeringen naar elementen van effec
tiviteit. In het vorige deel van deze bijlage (deel A) is reeds aangegeven op welk element van 
effectiviteit een belemmering betrekking heeft. 

Veei tools op de marld (2x) 

In Catalyst staal nlet 
welke tool Je moet gebruiken 

Onvcldoende bran<:hekennis 

Branche ·· , 1 

In Catal)'sl staat niet 
welka tool je moat gebrulken 

Metno~Heken 2 

Catalyst eerst 
''fine-funen" 

De klant gebn,ikt andere 
Klant specif'ieke 

melhodlaken 

Service offerings niet 
Goed uilgewerkt 

CSC Is niet bekend 
als BPM lewl-ancier 

Portal wordt beperl<t 
gobrulkt 

Opdracht aqt,isffii 11 

Figuur 24 :Ishikawa diagram met belemmeringen 
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Bijlage VIII: Belemmeringen en oplossingsrichtingen 
Deze bijlage verduidelijkt welke belemmeringen bij welke oplossingsrichtingen worden aan
gepakt. Hiertoe wordt in de probleemkluwen het nummer van de oplossingsrichting, waarin 
deze belemmering wordt aangepakt, aangegeven. 

3 5 Salff n~I voJdoende OP de hoc le V8M USP VIII'! BIS 
3 5 Service offl,rii'll)S llo!I gottd gell<ll'lg lJi:gi!lWelf<I 

5 Gebfet aan comme,cleel lnzk:ht . fntake guprek •~I nlel posiliet 
1 Slechl1t Y001betek!i1;9 i,!S{?U!i~ J l 
VOQmllmelijlt ICT <H.!llt!Xlrcilljl CSC nill! bekend alll Bl'M dien,tvetlener J 

Er worden kansen gemist . \ 

\ 
5 Onvoldoencr. branche unnis Bopeo.1e k#nnis best ?fl!MH \ 1 G.en ti d 0111 te documentoren MOl!il1mit b nNsd'elin 

1 

1 Po11al w.irdl beperl<t gebtuikt 

1 Veel tools op de marilt ke,ml$ van de Vet'leh~emie tools bel)l!fkt llllnwezlQ 
Beperk1e !tennis aanwezig f-,. . .._ \ , 

1 

2 BIS !Nm noq !!oat compl111t 
. _________ ,, ~, 

2 CSC NI.. I;; Mlaliei klein 1 Be d<t n n\ad cons1dtan~ 

2 90¾ dilli.:Mrlng en to % proJ!5t!n J 

1 CSC g&brulkt easewtu en , it.lo 

Figuur 25: probleemkluwen en oplossingsrichtingen 

Om tot een keuze van oplossingsrichting te komen wordt allereerst gekeken naar de belem
meringen die reeds worden aangepakt. Hiervoor is namelijk niet direct een oplossingsrichting 
nodig. Op deze manier vallen er richtingen af. Hieronder wordt puntsgewijs het keuzeproces 
toegelicht: 
• Oplossingsrichting 1 en 4 bevatten geen belemmeringen die reeds worden aangepakt. 
• Oplossingsrichting 2 blijkt af te vallen . Er is namelijk al een wervingscampagne in gang 

gezet waardoor ook het team van BIS completer moet worden. Daarnaast vallen de ove
rige 2 belemmeringen bij deze richting buiten de directe macht van de manager en zijn 
dus niet aan te pakken. 

• Voor oplossingsrichting 3 zijn er twee belemmeringen die aan te pakken zijn, maar ook 
hiervoor zijn actiepunten aanwezig. Actiepunten op de BIS agenda zijn namelijk een 
vermelding op de CSC website en het opzetten van een brochure waarin de services van 
BIS vermeld staan. Daarbij komt dat indien oplossingsrichting 5 gekozen wordt, dit ook 
leidt tot aanpak van deze belemmeringen. De derde belemmering bij deze oplossings
richting valt buiten de directe macht van de BIS manager en is dus niet aan te pakken. 
Oplossingsrichting 3 valt dus ook af. 
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• Oplossingsrichting 5, de aanstelling van een account manager die in het teken staat van 
BIS, valt oak buiten de directe macht van de manager van BIS. Hierover zal het hogere 
management uiteindelijk beslissen.33 Deze oplossingsrichting valt dus oak at. 

Na eliminatie van oplossingsrichtingen op basis van oorzaken die reeds warden aangepakt 
blijven richting 1 en 4 blijven dus over. In de analyse van de huidige situatie is reeds aange
ven dat op de BPMM dimensies IT/IS, methoden en mensen de eerste verbeteringen plaats 
zouden moeten vinden om BIS op een hoger BPM maturity niveau te krijgen. Oplossingsrich
ting 1 gaat in op de ontwikkeling van kennis en ervaring in BPM-tools. Dit duidt op een verbe
tering in de dimensie IT/IS. Oplossingsrichting 4 gaat over de manier waarop projecten war
den uitgevoerd en duidt dus op de dimensie methoden. De toevoeging van de resultaten uit 
de toepassing van het BPMM zorgen dus niet voor de eliminatie van een van de twee over
gebleven richtingen. 

Na overleg met de opdrachtgever is uiteindelijk gekozen voor oplossingsrichting 1. Deze 
bevat ten eerste meer belemmeringen dan richting 4. Ten tweede is er op het gebied van 
methoden al Catalyst aanwezig. Het opzetten van een aanpak voor BPM projecten zou mo
gelijk een nieuwe afstudeeropdracht kunnen warden. 

33 Deze richting is opgesteld in maart 2007. Het management van de business unit heeft besloten per 
1 juli 2007 iedere afdeling binnen professional services een eigen account manager krijgt. Dit is in juni 
2007 aangekondigd. De aanleiding hiertoe zijn tegenvallende verkopen, terwijl de markt groeiende is 
en er dus voldoende werk zou moeten zijn. 
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Bijlage X: IS Succes Model 

Het is daarom belangrijk te kijken naar het mogelijke succes van een BPM-tool. Om tot het 
eenduidig meten van succes van een informatie systeem te komen hebben Delone en 
Mclean in 1992 op basis van empirisch onderzoek een model ontwikkeld, het Information 
System succes model (IS Succes Model) . Sinds 1992 is in meer dan 150 wetenschappelijke 
tijdschriften gepubliceerde artikelen gerefereerd naar dit succes model (Delone en McLean 
2002). De website scholar.google.com34 meldt zelfs 1093 referenties naar dit artikel. De po
pulariteit van het model was reden voor de auteurs om in 2002 hun model te verbeteren op 
basis van geleverde kritieken en evaluaties. Het succes van een informatie systeem hangt af 
van meerdere variabelen, te weten kwaliteit van informatie, kwaliteit van het systeem, kwali
teit van de geleverde service, gebruik van het systeem, gebruikstevredenheid en het netto 
resultaat van het systeem. Kwaliteit van informatie heeft betrekking op de door het systeem 
geleverde informatie met betrekking tot meeteenheden als nauwkeurigheid, zinvolheid en 
tijdsgebondenheid. De kwaliteit van het systeem gaat in op de gewenste eigenschappen die 
het systeem bezit zoals gebruiksgemak en betrouwbaarheid en bruikbaarheid van door het 
systeem geboden functionaliteiten. Met kwaliteit van informatie en van het systeem wordt 
ingegaan op de effectiviteit van het systeem als zodanig, maar zoals duidelijk wordt in de 
evaluatie van Delone en McLean (2002) moet kwaliteit van geleverde service ook worden 
meegenomen. Genoemde meeteenheden om de hoogte van de service variabele te bepalen 
zijn tastbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit. De genoemde kwaliteitsvariabelen leiden tot 
een bepaalde mate van gebruik en hoogte van gebruikstevredenheid. Deze begrippen die 
nauw verwant zijn met elkaar. Procesgewijs wordt gebruik van het systeem gevolgd door 
(on)tevredenheid, maar oorzakelijk gezien leidt gebruikstevredenheid opnieuw tot gebruik 
van het systeem. Samen leiden ze tot de netto resultaten van het systeem. lndien de netto 
resultaten positief zijn zal het systeem opnieuw gebruikt worden en dus leiden tot gebruik en 
gebruikstevredenheid. Aan de andere kant zal het systeem minder of niet meer gebruikt 
worden bij negatieve netto resultaten. Er is dus sprake van een feedbackloop. 

K#allteltvan 
lnfcmNIII& 

Gobrulk van hot 
aysteem 

Gebrulkstevredenheld 

Figuur 26: IS Succes Model 

Zoals uit het IS Succes Model blijkt is het succes van het systeem allereerst af hankelijk van 
kwaliteit, gevolgd door het gebruik en de gebruikstevredenheid leidend tot het netto resultaat. 

De variabelen gebruik, gebruikstevredenheid en netto resultaat hebben betrekking op hoe 
het systeem gebruikt wordt, wat de gebruikstevredenheid is en hoe deze leiden tot een posi
tief of negatief resultaat in succes. Omdat het gaat om de selectie van een BPM-tool en deze 
dan dus nog in gebruik genomen moet worden, kunnen deze niet worden gemeten. Er moet 
bij selectie voldoende verwachting zijn dat het gebruik van het systeem zal leiden tot ge-

34 http://scholar.google.com, bezocht op 02-05-2007 
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bruikstevredenheid en dus tot hernieuwd gebruik. Er moet in ieder geval een dusdanige ver
wachting van het gebruik van de BPM-tool zijn dat er een positieve feedbackloop ontstaat. 
De basis voor de selectie van een succesvol systeem ligt bij de kwaliteitsvariabelen van het 
systeem. 
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Bijlage XI: Uitwerking van selectiecriteria 
Hieronder warden de verschillende selectiecriteria die zijn genoemd in paragraaf 6.4 verder 
uitgewerkt. Per aspect warden de criteria die ertoe behoren genoemd. 

1 Selectiecriterium: Modelleringsmogelijkheden 
Dael: ldentificeren van de set modelleringeisen 
Criteria: 
1.1 Drag en drop: voorgedefinieerde objecten die beschikbaar zijn om direct in het model 

gesleept te warden. De gebruiker heeft enkel kennis van het bedrijfsproces en niet van 
ingewikkelde programmeringstalen. Deze moeten dus warden vermeden en het model
leren zal dus in een grafische omgeving moeten gebeuren. 

1.2 Automatische layout: de tool moet het bouwen van modellen goed ondersteunen. De 
gebruiker heeft enkel kennis van het bedrijfsproces en niet van ingewikkelde program
meringstalen. Deze moeten dus warden vermeden en het modelleren zal dus in een 
grafische omgeving moeten gebeuren. Zo kunnen prototypen van processen kunnen 
warden hergebruikt 

1.3 Bibliotheken: de tool moet het bouwen van modellen goed ondersteunen. De gebruiker 
heeft enkel kennis van het bedrijfsproces en niet van ingewikkelde programmeringsta
len. Deze moeten dus warden vermeden en het modelleren zal dus in een grafische 
omgeving moeten gebeuren. Zo kunnen voorgedefinieerde objecten of processen zijn 
beschikbaar in de tool 

1.4 lnterpretatie en verificatie juistheid van het model: de interpreteerbaarheid van het mo
del is afhankelijk van de gebruikte modelleringtechniek. De toegepaste modellering
techniek dient oak juist te zijn gehanteerd. Fouten met betrekking tot logica en seman
tiek van het gemodelleerde proces kunnen eventueel direct door de tool opgemerkt 
warden middels front end analyse en model integriteit analyse. 

1.5 Resource en data perspectief: het model moet het perspectief van data en resource 
oak weergeven en niet enkel de processtructuur. Op deze manier wordt duidelijk welke 
resources bij het proces betrokken zijn en welke data benodigd is. 

1.6 Perspectieven: het model moet duidelijk zijn voor de directe gebruikers, maar oak voor 
het management zodat het gevalideerd kan warden en er beslissingen genomen kun
nen warden ter verbetering van het proces. De verschillende gebruikers hebben ver
schillende wensen. Het management wil een globaal inzicht terwijl de gebruikers ge
baat zijn bij gedetailleerde werkomschrijvingen. 

1. 7 Multi-user: behandelt de mogelijkheden om met meerdere gebruikers tegelijkertijd te 
modelleren. 

1.8 Hierarchie: de mogelijkheden om modellen top down danwel bottum up te modelleren. 
1.9 Referentiemodellen: gaat in op de aanwezigheid van referentiemodellen of de moge

lijkheid om ze aan te maken. 
1.1 O Organisatiemodellen: Gaat in op de mogelijkheden om organisatiemodellen te creeren. 
1.11 Architectuur: de ondersteuning van de tool voor verschillende enterprise architecturen 

en de mogelijkheid om dit met proces modellen te integreren. 
1.12 Compliance: de mate waarin de tool de ondersteuning biedt voor audit trajecten en of 

regels, risico's en beheersmogelijkheden kunnen warden gedefinieerd en gekoppeld 
aan processen. 

2 Selectiecriterium: lntegratie mogelijkheden 
Dael: de mate waarin de tool verschillende perspectieven, uitwisseling van informatie tussen 
applicaties en tussen de verschillende fasen uit de 8PM levenscyclus ondersteunt. 
Criteria: 
2.1 Perspectieven: identificatie welke perspectieven zoals it-ontwikkelaar en proces ana

lyst waarmee naar het proces gekeken kan warden en of hiertussen gewisseld kan 
warden. 
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2.2 Directe koppelingen: De mogelijkheden om het procesmodel te exporteren naar of im
porteren vanuit overige IT systemen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van algeme
ne bestandformaten of een interface die de verschillende systemen met elkaar ver
bindt. 

2.3 lntegratie Microsoft Office: het gaat hier om de mogelijkheden waarbij direct een Mi
crosoft office applicatie geopend wordt. 

2.4 Document management: gaat in op de mogelijkheden om documenten te koppelen aan 
een proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een hyperlink. 

3 Selectiecriterium: Simulatie mogelijkheden 
Doel: identificeren van de set eisen benodigd bij simulatie 
Criteria: 
3.1 Prestatie dimensies: De prestatie dimensies waarin de gebruiker in ge"interesseerd is 

worden middels simulatie van het model voorspeld. De prestatie dimensies zijn tijd, 
kosten , kwaliteit en flexibiliteit. 

3.2 Stochastiek: Het gemodelleerde proces kan goed lijken te presteren, gebaseerd op 
gemiddelden. Met de variatie die in het proces zit dient echter ook rekening gehouden 
te worden in verband met bijvoorbeeld over -of onderbezetting van een resource. 

3.3 Animatie: Met simulatie wordt een inzicht gegeven in het verloop van het proces. Hier
mee worden de verschillende stadia waarin het proces verkeert doorlopen waardoor 
mogelijke problemen kunnen worden ontdekt. 

3.4 Scenarios: Door het gebruik van scenario's kan de prestatie van het proces bij verschil
lende instellingen worden gemeten. Zo kan men vooraf rekening houden met bepaalde 
situaties en slechte prestaties van het systeem voorkomen. 

4 Selectiecriterium: Analyse mogelijkheden 
Doel: identificeren van de set eisen benodigd bij analyse van de gemodelleerde processen. 
Criteria: 
4.1 Redeneren: is de tool in staat met de aanwezige informatie te komen tot beslissingen 
4.2 BPR expertise: aanwezigheid van BPR expertise laat de tool zelf mogelijke herontwer-

pen van processen voorstellen. lndien het de tool hieraan ontbreekt is het geheel aan 
de gebruiker. 

4.3 Backward / forward chaining: om het beslissingsproces van de tool te kunnen volgen 
kan middels deze functionaliteit worden achterhaald hoe een bepaald doel is behaald 
of hoe het behaald zou kunnen worden. 

4.4 Statistiek: De resultaten van de simulatie dienen statistisch in orde te zijn en de instel
lingen waarmee gesimuleerd bekend. De verschillende runs moeten op willekeurige 
wijze worden ingevoerd en voor elke prestatie indicator moeten het gemiddelde, stan
daard deviatie en betrouwbaarheids intervallen gegeven worden. 

4.5 Opmaak: De resultaten dienen duidelijk gepresenteerd te worden tevens opgeslagen 
en hergebruikt kunnen worden. 

4.6 Wat - als analyse: In een wat-als analyse worden verschillende scenario's met elkaar 
vergeleken, zodat uiteindelijk duidelijk wordt welke scenario's het beste presteren en 
hoe de parameters van invloed zijn op het proces. 

4.7 Concluderende rapportage: Met een concluderende rapportage wordt het interpreteren 
van de gesimuleerde data ondersteund. Hierin zij belangrijk: het identificeren van een 
trendlijn. Slicing en dicing van gegevens. En het opsporen van de oorzaak van speci
fieke uitkomsten. 

5 Selectiecriterium : Tool hardware en software 
Doel: het vergelijken van de hardware en software eisen. 
Criteria: 
5.1 Consistentiebewaking: het beheer van termen en definities zoals die in de modellen 

worden gebruikt. Er moet een overzicht zijn van wijzigingen en de gebruiker die gewij-
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zigd heeft moet bekend zijn. Automatisme op dit punt draagt bij aan de gebruiksvrien
delijkheid. 

5.2 Besturingssysteem: de mogelijke besturingssystemen waarop het systeem draait. 
5.3 Database: ter identificatie of het pakket gebruik maakt van een centrale database. 
5.4 Database Management Systeem (DBMS): ter identificatie van het type database waar 

de tool gebruik van maakt. 
5.5 Repository: ter identificatie of het pakket over een zodanig gestructureerde vorm van 

gegevensopslag bezit dat gesproken kan warden van een repository? (dit is de locatie 
waar alle gegevens die het pakket gebruikt liggen opgeslagen) 

5.6 SOA: ter identificaite of de tool ondersteuning de SOA ondersteund. 
5.7 Client Server: in een omgeving met meerdere gebruikers is de client server architec-

tuur van belang. 
5.8 lnstallatieproces: de complexiteit van het installatieproces. 

6 Selectiecriterium: Tool documentatie 
Dael: het vergelijken van handleidingen en dergelijke, die de gebruiker leren om te gaan met 
de tool. 
Criteria: 
6.1 Handleiding: De aanwezigheid van een installatiehandleiding, gebruikershandleiding 

en een helpfunctie in de tool kunnen warden gezien als basis. Onderscheidend is de 
aanwezigheid van een te gebruiken demo. 

6.2 Begrijpbaarheid van de documentatie: de mate waarin documentatie makkelijk te be
grijpen is. 

6.3 Learning curve van de tool: de hoeveelheid gebruiksuren die benodigd zijn om als vol
waardig gebruiker met de tool te kunnen werken. Tevens de hoeveelheid training of 
consultancy die benodigd is. 

6.4 Gebruikersclub: een website waar verschillende gebruikers van gedachten kunnen 
wisselen. 

6.5 Publicatie mogelijkheden: De processen kunnen op papier of digitaal gepubliceerd 
warden. lndien dit digitaal gebeurt geeft dit extra mogelijkheden zoals publicatie, in 
verschillende bestandsformaten of op intra of internet. Mogelijkerwijs bestaan er oak 
standaard publicaties die eventueel nag aan te passen zijn. 

6.6 Rapportage: de mogelijkheden met betrekking tot het rapporteren van het gemodel
leerde proces. Oak hier kunnen al dan niet zelf aan te passen voorbeelden bestaan. 
Van belang zijn de informatie die kan warden opgenomen en mogelijkheden tot lay-out. 

6.7 Rapportage: de functionaliteit om handboeken te maken met de tool. 

7 Selectiecriterium: Gebruikskenmerken 
Dael: identificeren van de set gebruikerseisen 
Criteria: 
7.1 Taal: In welke talen is het pakket beschikbaar en is wisselen van taal mogelijk. 
7.2 Decision Support systeem (DSS): met een DSS wordt de gebruiker ondersteund in 

beslissingsprocessen .. 
7.3 Gebruiksvriendelijkheid: de mate waarin de output van de tool direct te begrijpen is en 

in hoeverre het systeem de gebruiker ondersteund met wizards en templates. 
7.4 Benodigde expertise: het niveau dat een beginnende gebruiker nodig heeft om met de 

tool om te kunnen gaan. 
7.5 Zoeken en vinden: aanwezigheid van een zoekfunctie en de mate van detail waarop 

gezocht kan warden. 

8 Selectiecriterium: Leveranciers aspect en 
Dael: identificeren of de leverancier voldoet aan de voorwaarden die de klant aa nleveran
ciers stelt. 
Criteria: 
8.1 Organisatie grootte: De grootte van de verkopende organisatie. 
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8.2 Aantal klanten: Het aantal klanten (gebruikers) van deze tool. 

9 Selectiecriterium: Financiele aspecten 
Doel: identificeren van de kosten die de tool met zich mee brengt. 
Criteria: 
9.1 Aanschafskosten: De kosten van aanschaf (in euro) 
9.2 Licentiekosten: Kosten per licentie per jaar (in euro) 

Bijlagen 

9.3 Consultancykosten: Kosten per uur van door leverancier geleverde consultancy (in 
euro) 
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Bijlage XII: Vergelijking selectiecriteria en kenmerken O&I 
Op basis van wetenschappelijke bronnen warden 9 aspecten waarop geselecteerd wordt 
onderscheiden. In de enquete van O&I zijn dit er 20. In deze bijlage warden de kenmerken 
uit de O&I matrix vergeleken met de selectiecriteria uit het ontwerp van hoofdstuk 6. 

De 20 kenmerken uit de enquete van O&I zijn eenvoudig te koppelen aan de selectiecriteria 
uit het ontwerp. Enkel de kenmerken toepassingsmogelijkheden, workflowmanagement, bu
siness rules en enkele specifieke punten leveren uitzonderingen op. Tabel 6 geeft dit weer. 
De nummering verwijst naar de vraagnummering uit de enquete van O&I. Deze is in bijlage 
XIII weergegeven. 

Selectie aspecten 
Kenmerken O&I Uitzondering ontwerp 

Aspecten leverancier Pakket 
Commerciele informatie 3.1 Leverancier 

Financiele aspecten Commerciele info 

Technische informatie 

Tool hardware en software Creatie organisatiemodel 
Workflowmanagement 17.5 en 17.6 Consistentiebewaking 

Repository en versiebeheer 

Ondersteuning 
Procesmodelleren 10.29 Gebruikers kenmerken Taal 

Workflowmanagement 17.1 Zoeken en vinden 

Documentatie Ektronische publicatie Ondersteuning 4.2 en 4.3 
Rapportagemogelijkheden Toepassingsmogelijkheden 8.5 

Procesmodelleren 
Creatie organisatiemodel Modellering mogelijkheden Architectuur 

Compliance 
11.1 

lntegratie mogelijkheden Interfaces/ koppelingen 
Simulatie mogelijkheden Toepassingsmogelijkheden 8.7 
Analyse mogelijkheden Toepassingsmogelijkheden Compliance 18.2 

Executie fase Workflowmanagement Toepassingsmogelijkheden 8.3 
Configuratie fase Business rules 

label 6: Selectiecriteria en door O&I gebru1kte kenmerken vergeleken 
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Bijlage XIII: Enquete O&I 
In deze bijlage staan de vragen die gesteld zijn in de enquete van O&I. 

Nummer Aspect Element 

1 - 1 Pakket Wat is de exacte benaming van het pakket 

1 - 2 Pakket Uit welke onderdelen bestaat het pakket 

1 - 3 Pakket Kunt u een korte toelichting geven over het pakket (in 
hoofdlijnen de functie weergeven} 

1 - 4 Pakket Aanduiding laatste versie per onderdeel 

1 - 5 Pakket Datum laatste versie per onderdeel 

2 - 1 Leverancier Naam 

2-2 Leverancier Organisatie 

2-3 Leverancier Contactpersoon 

2-4 Leverancier Bezoekadres 

2-5 Leverancier Postadres 

2-6 Leverancier Telefoonnummer 

2-7 Leverancier Faxnummer 

2-8 Leverancier I nternetadres 

2-9 Leverancier Emailadres 

2 - 10 Leverancier Aantal werkzame personen 

3 - 1 Commerciele informatie Aan hoeveel bedrijven in Nederland is het pakket 
verkocht 

3-2 Commerciele informatie Aantal gebruikers 

3-3 Commerciele informatie lndien u niet de producent bent: sinds welke datum bent 
u leverancier van het ~akket in Nederland 

3-4 Commerciele informatie In we Ike branches biedt u het pakket actief aan 

4 - 1 Ondersteuning Beschikt het pakket standaard over een uitgebreide 
hel~functie 

4 - 2 Ondersteuning Is deze helpfunctie direct via internet toegankelijk 

4-3 Ondersteuning Bestaat er een gebruikersclub 

4-4 Ondersteuning Eventuele extra informatie 

5 - 1 Taal In welke talen is het pakket/handleiding beschikbaar 

5-2 Taal Bestaat er een switchmogelijkheid in taal (bij gebruik op 
meerdere anderstalige locaties} 

6 - 1 Technische informatie Onder welk(e) besturingssysteem(en) is het pakket 
beschikbaar 

6-2 Technische informatie Is er een volledige integratie met office, dus bijvoorbeeld 
bij dubbelklikken openen applicaties als Word en Excel 
en andersom 

6 - 3 Technische informatie Functioneert de software op basis van een centrale 
database 

6-4 Technische informatie Welk database managementsysteem wordt toegepast 

6-5 Technische informatie Betreft het een open of gesloten database 
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Nummer Aspect Element 

6-6 Technische informatie Voor publicatie via intranet is de volgende browser 
noodzakelijk 

6-7 Technische informatie Andere relevante technische informatie 

7 - 1 Interfaces I koppelingen Hierna worden de mogelijkheden in kaart gebracht om 
informatie uit andere pakketten in te lezen c.q. over te 
dragen. Maak hierbij onderscheid naar kopieerfuncties 
via algemene bestandsformaten en directe koppelingen 
(waarbij OQ basis van een Qermanent aan 

7-2 Interfaces I koppelingen Import van gestandaardiseerde bestandsformaten 

7-3 Interfaces I koppelingen Export naar gestandaardiseerde bestandsformaten 

7-4 Interfaces I koppelingen Import van zelf te definieren interface 

7-5 Interfaces/ koppelingen Export naar zelf te definieren interface 

7-6 Interfaces/ koppelingen Is er een Business Intelligence functionaliteit 
beschikbaar bij de KPl's (toegang tot een 
datawarehouse, anders dan via een hyQerlink}? 

8 - 1 Toepassingsmogelijkhe Biedt uw pakket ondersteuning bij de volgende 
den toeQassingsmogelijkheden: 

8-2 Toepassingsmogelijkhe Elektronische publicatie 
den 

8-3 Toepassingsmogelijkhe Het leveren van managementinformatie (t.b.v. het sturen 
den van Qrocessen} 

8-4 Toepassingsmogelijkhe Het koppelen van prestatie-indicatoren aan processen 
den 

8-5 Toepassingsmogelijkhe Workflow management 
den 

8-6 Toepassingsmogelijkhe Balanced Scorecard 
den 

8-7 Toepassingsmogelijkhe Andere toepassingsmogelijkheden 
den 

8-8 Toepassingsmogelijkhe Hoe ondersteunt uw product lntegraal Performance 
den Management (iPM}? 

9 - 1 Creatie procesmodel Behoort centrale creatie van procesmodellen tot de 
functionaliteit van het Qakket 

9-2 Creatie procesmodel Behoort decentrale creatie (waarbij meerdere personen 
gelijktijdig een procesmodel creeren) van 
Qrocesmodellen tot de functionaliteit van het Qakket 

9-3 Creatie procesmodel Is het mogelijk binnen het pakket een (willekeurig) 
document aan procesmodel te koppelen door gebruik 
van bijvoorbeeld een hyQerlink of een andere techniek 

9-4 Creatie procesmodel Is voorzien in een mogelijkheid om te kunnen werken 
met standaard of uniforme Qrocesmodellen 

9-5 Creatie procesmodel Andere relevante functionaliteit 

10 - 1 Procesmodelleren Is of zijn er bepaalde theoretische grondslagen waarop 
de gebruikte Qrocesmodelleringstechnieken zijn geent 

10 - 2 Procesmodelleren Zo ja, graag een korte toelichting 

10 -3 Procesmodelleren Ondersteund het pakket de volgende 
modelleertechnieken: 

10 - 4 Procesmodelleren IDEFNee 

10 - 5 Procesmodelleren IDEF3 
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Nummer Aspect Element 

10 - 6 Procesmodelleren Petri-net 

10 - 7 Procesmodelleren DFD 

10 - 8 Procesmodelleren Overig 

10 - 9 Procesmodelleren Waarschuwt de software de gebruiker als er strijdig met 
de regels gemodelleerd wordt? 

10 - 10 Procesmodelleren Zo ja, kan de gebruiker deze waarschuwingen 
uitschakelen 

10 - 11 Procesmodelleren Is er een hierarchische opbouw mogelijk 

10 - 12 Procesmodelleren Is top-down modellering mogelijk 

10 - 13 Procesmodelleren Is bottum-up modellering mogelijk 

10 - 14 Procesmodelleren Zijn er automatische lay-out functies 

10 - 15 Procesmodelleren Zijn er bibliotheken aanwezig 

10 - 16 Procesmodelleren Zo ja, wat is hier de inhoud van 

10 - 17 Procesmodelleren Kunnen er bibliotheken warden aangemaakt 

10 - 18 Procesmodel leren Zijn er referentiemodellen 

10 - 19 Procesmodelleren Welke informatie is softwarematig te koppelen aan een 
activiteit: 

10 - 20 Procesmodelleren Beschrijving 

10 - 21 Procesmodelleren Input 

10 - 22 Procesmodelleren Output 

10 - 23 Procesmodelleren Trigger 

10 - 24 Procesmodelleren Risico 

10 - 25 Procesmodelleren Prestatie-indicator 

10 - 26 Procesmodelleren Roi/ functie 

10 - 27 Procesmodelleren Overige 

10 - 28 Procesmodelleren In hoeverre ondersteunt het pakket de gebruiker bij de 
anal:tse van bedrijfsQrocessen 

10 - 29 Procesmodelleren Dient de gebruiker over specifieke kennis te beschikken 
om bedrijfsQrocessen te kunnen anal:tseren 

10 - 30 Procesmodelleren Zo ja, graag aangeven over welke kennis men moet 
beschikken 

11 - 1 Creatie Behoort de creatie van organisatiemodellen tot de 
organisatiemodel functionaliteit van het Qakket 

11 - 2 Creatie Graag korte omschrijving type organisatiemodel (bijv 
organisatiemodel organigram} 

11 - 3 Creatie Behoort de creatie van een organisatiedatabase tot de 
organisatiemodel functionaliteit van het Qakket 

11 - 4 Creatie Welke informatie bevindt zich in hoofdlijnen in de 
organisatiemodel database 

11 - 5 Creatie Is het mogelijk de organisatiedatabase te delen met een 
organisatiemodel andere aQQlicatie 

11 - 6 Creatie Zo ja, met welke 
organisatiemodel 

11 - 7 Creatie Andere relevante functionaliteit 
organisatiemodel 
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Nummer Aspect Element 

12 - 1 Elektronische publikatie Kan zichtbaar gemaakt warden wat door de gebruiker al 
wel en niet is geraadeleegd 

12 - 2 Elektronische publikatie Is het mogelijk om feedback te geven (als commentaar, 
als discussiemoment, als mailfunctie} 

12 - 3 Elektronische publikatie Zo ja, op welke manier 

12 - 4 Elektronische publikatie Is er een download functie voor 'viewers' 

12 - 5 Elektronische publikatie Is er een downloadfunctie met bewerkingsmogelijkheid 
{bijv. voor toevoegen lokale kenmerken} voor 'viewers' 

12 - 6 Elektronische publikatie Is het mogelijk externe documenten te koppelen aan 
erocessen en/of activiteiten 

12 - 7 Elektronische publikatie Kan gemeten warden hoe vaak, door wie toegang is 
genomen tot de erocessen 

12 - 8 Elektronische publikatie Processen kunnen warden gepubliceerd in: 

12 - 9 Elektronische publikatie Word formaat 

12 - 10 Elektronische publikatie HTML formaat 

12 - 11 Elektronische publikatie PDF formaat 

12 - 12 Elektronische publikatie Ander formaat, namelijk 

12 - 13 Elektronische publikatie Processen kunnen warden gepubliceerd op papier 

12 - 14 Elektronische publikatie Pakket genereert een "standaard" intranetpresentatie 
voor erocessen 

12 - 15 Elektronische publikatie Pakket genereert een "maatwerk" intranetpresentatie 
voor erocessen 

12 - 16 Elektronische publikatie Pakket kan zowel een "standaard" als een "maatwerk" 
i ntraneteresentatie genereren 

12 - 17 Elektronische publikatie Andere relevante functionaliteit 

13 - 1 Rapportagemogelijkhed Het pakket ondersteunt distributie in rapportvorm 
en 

13 - 2 Rapportagemogelijkhed Kan er gebruik gemaakt warden van een vaste 
en raeeortagevorm 

13 - 3 Rapportagemogelijkhed Kan de gebruiker de door haar gewenste rapportage zelf 
en instellen 

13 - 4 Rapportagemogelijkhed Zo ja, tot welk niveau kan de gebruiker dit zelf instellen 
en 

13 - 5 Rapportagemogelijkhed Welke informatie kan warden opgenomen in een rapport 
en 

13 - 6 Rapportagemogelijkhed In welk bestandsformaat kunnen rapporten warden 
en gegenereerd 

13 - 7 Rapportagemogelijkhed Kan de lay-out van de rapportage door de gebruiker 
en warden gewijzigd 

13 - 8 Rapportagemogelijkhed Worden extra aangebrachte hyperlinks opgenomen in de 
en raeeortage 

13 - 9 Rapportagemogelijkhed Is het rapport direct gebruiksklaar inclusief 
en inhoudsoegave 

13 - 10 Rapportagemogelijkhed Is het mogelijk om processen te publiceren in de vorm 
en van een handboek 

13 - 11 Rapportagemogelijkhed Is het mogelijk om een handboek direct at te drukken op 
en eaeier 

14 - 1 Consistentiebewaking Kunnen termen en definities warden beheerd 
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Nummer Aspect Element 

14 - 2 Consistentiebewaking 

14 - 3 Consistentiebewaking 

14 - 4 Consistentiebewaking 

14 - 5 Consistentiebewaking 

15 - 1 Repository en 
versiebeheer 

15 - 2 Repository en 
versiebeheer 

15 - 3 Repository en 
versiebeheer 

15 - 4 Repository en 
versiebeheer 

15 - 5 Repository en 
versiebeheer 

15 - 6 Repository en 
versiebeheer 

16 - 1 Zoeken en vinden 

16 - 2 Zoeken en vinden 

16-3 Zoeken en vinden 

16 - 4 Zoeken en vinden 

16 - 5 Zoeken en vinden 

16 - 6 Zoeken en vinden 

16 - 7 Zoeken en vinden 

16 - 8 Zoeken en vinden 

17 - 1 Workflowmanagement 

17 - 2 Workflowmanagement 

17 - 3 Workflowmanagement 

17 - 4 Workf lowm anagement 

17 - 5 Workflowm anagement 

17 - 6 Workflowmanagement 

17 - 7 Workflowmanagement 
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Is het mogelijk om een overzicht te genereren met welke 
wijziging waar is doorgevoerd 
De update van termen en definities gebeurt automatisch 

Is het mogelijk om procesmodellen te relateren aan de 
organisatiestructuur voor het genereren van 
functiebeschrijvingen 
Andere relevante functionaliteit 

Beschikt het pakket over een zodanig gestructureerde 
vorm van gegevensopslag dat gesproken kan warden 
van een repository (dit is de locatie waar alle gegevens 
die het pakket gebruikt liggen opgeslagen) of database 
Geef een korte beschrijving van aard en functionaliteit 
van de door u gebruikte repository 
Is de repository te wijzigen 

Alie oude processen kunnen warden bewaard 

Versiebeheer mogelijk 

Andere relevante functionaliteit 

Is er een zoekfunctie in het pakket opgenomen om 
binnen processen te zoeken 
Op welke elementen kan de gebruiker zoeken 

Op welke elementen kan de viewer zoeken 

Zijn processen vanuit meerdere locaties toegankelijk 

Zijn processen vanuit meerdere locaties toegankelijk via 
de internetbrowser 
Kan worden geregistreerd wanneer iemand toegang 
heeft verkregen tot het proces 
Kan een overzicht warden gegenereerd waarin is terug 
te vinden wie wanneer toegang heeft verkregen tot een 

races 
Andere relevante functionaliteit 

Beschikt uw pakket over een WFM functionaliteit 

Zo ja, Geef een korte omschrijving van de functionaliteit 
van uw pakket op het terrein van workflowmanagement 
Eventuele extra informatie 

Wordt gebruik gemaakt van een expliciete beschrijving 
van het bedrijfsproces om het werk in een organisatie 
automatisch te coordineren 
Waar warden modellen van het bedrijfsproces 
opgeslagen 
Welke functionaliteit wordt geboden om het proces als 
geheel te besturen en welke functionaliteit biedt het 
pakket om taken te besturen 
Over welke specifieke kennis dient de gebruiker te 
beschikken om de workflowmanagementfunctionaliteit te 
kunnen gebruiken. 
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Nummer Aspect Element 

18 - 1 Compliance 

18 - 2 Compliance 

18 - 3 Compliance 

18 - 4 Compliance 

18 - 5 Compliance 

18 - 6 Compliance 

19 - 1 Architectuur 

19 - 2 Architectuur 

19 - 3 Architectuur 

19 - 4 Architectuur 

19 - 5 Architectuur 

19 - 6 Architectuur 

19 - 7 Architectuur 

20 - 1 Business rules 

20 - 2 Business rules 

20 -3 Business rules 

Beschikt het tool over een gedeelde repository voor 
regels, risico's (incl. key risks) en controls 
Kunnen regels, risico's en beheersmaatregelen aan 
processen worden gekoppeld 
Kan er authorisatie op regels, risico's en 
beheersmaatregelen plaatsvinden 
Beschikt het tool over een workflow (t.b.v. monitoring) 

Is een aparte module voor auditing 

Is publicatie en rapportage (per doelgroep) standaard 
mo eli"k 
Op welke manier ondersteunt uw pakket Service 
Orientated Architecture (SOA) 
Zachman 

Archimate 

Tapscott 

Integrated architecture framework 

Zijn de architectuurmodellen integreerbaar met de 
procesmodellen 
Ondersteunt uw pakket de volgende architectuur 
raamwerken: 
Bevat uw pakket mogelijkheden voor het modelleren van 
Business Rules 
Beschikt het pakket over een rule engine 

Is er een ge"integreerde relatie tussen rules en 
processen mogelijk 

Tabel 7: De vragen uit de O&I enquete 
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Bijlage XIV: Toolselectie tabel 

BPM-tool Scan Aspect Criterium 
BPM- BPM-tool 
tool 1 .. . 

Dient de gebruiker ondersteund te warden 
door voorgedefinieerde objecten die direct Modellerings-
in het model Qesleept kunnen warden? moQeliikheden DraQ and drop 

Moeten prototypen van processen kunnen Mode lie rings- Automatische 
warden hergebruikt? mogeliikheden layout 

Dienen voorgedefinieerde objecten of pro- Modellerings-
cessen beschikbaar te zijn in de tool? mogelijkheden Bibliotheken 
De tool dient direct op te merken wanneer 
er een modelleringsfout, m.b.t. de logica en Modellerings- Verificatie van 
semantiek, is Qemaakt? moQeliikheden iuistheid 

De tool dient de perspectieven data en 
resource ook weer te geven en niet enkel Modellerings- Resource en data 
de proces structuur? mogeliikheden perspectief 
De tool dient ter ondersteuning voor ge-
bruik door personen met verschillende 
rollen en meet daarom verschillende weer-
geven van het proces ondersteunen? (Bij-
voorbeeld: proces modelleur <- Mode lie rings-
>management) mogeliikheden Perspectieven 

Meerdere gebruikers moeten tegelijk ge- Modellerings-
bruik van de tool kunnen maken ? mogelijkheden Multi-user 

Welke manier van modelleren dient in ie- Modellerings-
der geval ondersteund te warden? mogelijkheden Hierarchie 

De tool dient het modelleren op basis van Mode lie rings- Referentiemodel-
referentiemodellen te ondersteunen? moqeliikheden len 

Onder andere de organisatie meet met de Madelle rings- Organisatiemo-
tool in kaart Qebracht kunnen warden? moQeliikheden dellen 

Welke architectuur dient in ieder geval Modellerings-
ondersteund te warden? mogeliikheden Arch itectu ur 
De tool wordt gebruikt ten behove van 
audit trajecten? (Regels, risico's en be-
heersmogelijkheden kunnen warden gede- Modellerings-
finieerd en gekoooeld aan processen) moQeliikheden Compliance 
De tool dient ondersteuning te bieden voor 
output ten behoeve van door personen met 
verschillende rollen? (Zoals it-ontwikkelaar lntegratie moge-
en proces modelleur) liikheden Perspectieven 

Dienen overige systemen informatie met lntegratie moge- Directe koppelin-
de tool uit te kunen wisselen? liikheden gen 
De tool meet zeer nauw samenwerken met 
het Microsoft office pakket? (Zodat direct 
applicaties als Word en Excel met 1 muis- lntegratie moge-
klik warden Qeopend) liikheden Microsoft Office 

De tool moet het koppelen van documen- lntegratie moge- Document Mana-
ten aan een proces ondersteunen? liikheden qement 

Welke prestatie dimensie dient in ieder Simulatie moge- Prestaties dimen-
Qeval door te tool ondersteund te warden? liikheden sies 
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BPM-tool Scan Aspect Criterium 
BPM- BPM-tool 
tool 1 ... 

De tool meet met simulatie rekening kun-
nen houden met variatie in de processen? 
(Over- of onderbezetting kan hoge kosten Simulatie moge-
met zich meebrengen) lijkheden Stochastiek 
De tool meet animaties kunnen maken? 
(Hiermee warden de verschillende stadia 
waarin het proces verkeert doorlopen, 
waardoor mogelijke problemen kunnen Simulatie moge-
warden ontdekt.) liikheden Animatie 

Verschillende scenarios moeten met elkaar Simulatie moge-
kunnen warden vergeleken? lijkheden Scenarios 
De tool meet zelf beslissingen kunnen 
nemen op basis van beschikbare informa- Analyse moge-
tie? lijkheden Redeneren 
De tool meet de gebruiker kunnen ender-
steunen met BPR expertise, zodat uit mo-
gelijke herontwerpen kan warden geko- Analyse moge-
zen? liikheden BPR expertise 
Met de tool meet kunnen warden achter-
haald hoe een bepaald doel is behaald of Analyse moge-
hoe het behaald zou kunnen warden? liikheden Chainino 
De tool dient voor elke prestatie indicator 
het gemiddelde, standaard deviatie en Analyse moge-
betrouwbaarheidsintervallen te geven? liikheden Statistiek 
De resultaten van het bedrijfsproces moe-
ten overzichtelijk warden gepresenteerd? Analyse moge-
(biivoorbeeld orafieken) liikheden Opmaak 
De tool beschikt meet verschillende scena-
rio's met elkaar kunnen vergelijken, zodat 
uiteindelijk duidelijk wordt hoe verschillen-
de parameters van invloed zijn op het pro- Analyse moge-
ces? lijkheden Wat-Als analyse 

De tool dient de gebruiker te ondersteunen 
in de conlusies die uit de informatie van het Analyse moge- Concluderende 
bedriifsproces kunnen warden oetrokken? liikheden raooortaoe 

Dienen termen en definities automatisch Tool Hardware en Consitentiebewa-
beheerd te warden? software king 
Welk besturingssysteem dient in ieder 
geval ondersteund te warden? (dit sluit Tool Hardware en Besturingssys-
andere uit!) software teem 

Het pakket meet functioneren op basis van Tool Hardware en 
een centrale database software Database 
Over welk type Database management 
systeem meet de tool in ieder geval be- Tool Hardware en 
schikken? software DBMS 
De tool meet over een repositoryof databa- Tool Hardware en 
se bechikken? software Repository 
De SOA dient door de tool ondersteund te 
warden? (zonder dat er hiervoor gebruik Tool Hardware en 
oemaakt wordt van derden) software SOA 

De klant beschikt over een eigen systeem- Tool Hardware en 
beheerder? software lnstallatieproces 

De client server architectuur dient te war- Tool Hardware en 
den ondersteund? software Client server 
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I 

BPM-tool Scan Aspect Criterium 
BPM- BPM-tool 
tool 1 ... 

De aanwezigheid van een installatiehand-
leiding, gebruikershandleiding en een help-
functie in de tool kunnen worden gezien als 
basis. Dient de tool over een te gebruiken 
demote beschikken? Documentatie Handleidino 

De documentatie dient eenvoudig en dus 
makkeliik te beorijpen te ziin? Documentatie Beorijpbaarheid 
In welk tijdsbestek wil men ervaren zijn met 
de tool? Documentatie Learnino curve 

Ervaringen moeten kunnen worden ge-
deeld met andere oebruikers van de tool? Documentatie Gebruikersclub 

Welke manier van publiceren dient in ieder Publicatie moge-
oeval ondersteund te worden? Documentatie lijkheden 

De informatie die in de rapportage komt Rapportagemo-
moet door de gebruiker in te stellen zijn? Documentatie gelijkheden 

Het maken van handboeken dient te wor- Rapportagemo-
den ondersteund? Documentatie gelijkheden 

Welke taal dient in ieder geval door de tool Gebruikskenmer-
te worden ondersteund? ken Taal 

De gebruiker moet door de tool worden Gebruikskenmer- Decision Support 
ondersteund in beslissingsprocessen? ken System 

De gebruiker moet door de tool worden Gebruikskenmer- Gebruiksvriende-
ondersteund met wizards en templates? ken liikheid 

Ook gebruikers zonder ervaring moeten Gebruikskenmer- Benodigde exper-
met de tool kunnen werken? ken tise 

Binnen de tool moet op proces en datani- Gebruikskenmer-
veau gezocht kunnen worden? ken Zoeken en vinden 

Leveranciers Grootte organisa-
asoecten tie 

Leveranciers 
aspecten Aantal klanten 

Financiele aspec-
ten Aanschafskoste n 

Financiele aspec-
ten Licentiekosten 

Financiele aspec- Consultancykos-
ten ten 

label 8: Toolselectie tabel ingevuld 
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Bijlage xv: Moscow 
De MoSCoW techniek is afkomstig uit de Dynamic Systems Development Method (DSDM). 
Deze techniek wordt in DSDM gebruikt bij de prioritering van eigenschappen van een te ont
wikkelen systeem. MoSCoW is een acroniem voor Must, Could, Should en Won't. Dit zijn de 
vier niveaus waarop de prioriteiten zijn ingedeeld. 

• Must: eigenschappen van het systeem die fundamenteel zijn voor de werking ervan. 
Zo wordt de set van basiselementen voor het systeem bepaald. 

• Should: elementen waarvan de werking van het systeem niet afhankelijk is, maar die 
wel belangrijk zijn, deze wordt gemeten in termen van waarde of invloed. 

• Could: elementen die makkelijk weggelaten kunnen warden zonder dat dit de werking 
van het systeem be"invloedt. 

• Won't: elementen die voorlopig nag niet nodig zijn. 
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Bijlage XVI: Bepalen shortlist 
Om de manier van toolselectie te testen is een Microsoft Excel bestand ontwikkeld die deze 
selectie mogelijk maakt. In dit bestand zijn de deliverables BPM-tool Scan, BPM-tool Matrix 
en BPM-tool Reference Guide opgenomen en vormt het dus een realisatie van het ontwerp. 

In deze bijlage wordt hier een uitgewerkt voorbeeld gegeven. Ten tijde van schrijven is nag 
niet alle data beschikbaar. Daarom is in dit voorbeeld slechts een deel van het selectiecrite
rium tool hardware en software enkel getoond waarop de selectie plaats vindt. 

Allereerst warden de prioriteiten die de klantsituatie vereist gesteld in de BPM-tool Scan. Dit 
is in onderstaande weergegeven. 

Figuur 27: BPM-tool Scan 

Op basis van de prioriteiten die aan de verschillende selectiecriteria zijn gegeven kan de 
shortlist gecreeerd warden. Hiertoe wordt de data van de tools gebruikt en ontstaat de priori
teitentabel. De codering in deze tabel is als volgt: 
1 ➔ geeft aan dat op dit selectiecriterium de prioriteit "Eis" is gegeven. 
2 ➔ geeft aan dat op dit selectiecriterium de prioriteit "Wens" is gegeven. 
3 ➔ geeft aan dat op dit selectiecriterium de prioriteit "(nag) Niet benodigd" is gegeven. 
9 ➔ geeft aan dat de tool op dit selectiecriterium geen functionaliteit biedt. 

Met behulp van de actiebuttons warden de best overeenkomende tools achtereenvolgens op 
prioriteit gesorteerd (actiebutton 1 ), de beste match wordt naar links verplaatst (actiebutton 
2) en de shortlist kan warden samengesteld (actiebutton 3). 

Figuur 28 geeft het overzicht dat ontstaat na sorteren op prioriteit. Hierin wordt de klantpriori
teit verticaal gesorteerd. Oat wil zeggen dat alle selectiecriteria waar "eis" is ingevuld boven-
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aan worden gezet (code 1 ), vervolgens "wens" (code 2) en tot slot "(nog) niet benodigd" (co
de 3) 

ll 
e 

'--"'cc.c,=="'""-===-"="---"'-'""-'=='-"'=-"-?Fr<'I!!"~ rude data Prioriteitentabel 

Figuur 28: Prioriteitentabel na sorteren op klantprioriteit 

Vervolgens worden de tools die het best overeenkomen naar de linkerzijde geplaatst, zeals 
in Figuur 29 is weergegeven. De best overeenkomende tools staan aan de linkerzijde aan
gegeven. Dit wordt verduidelijkt met kleur en cijfer codering . 

Figuur 29: Prioriteitentabel met beste match aan linkerzijde 
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Figuur 29 maakt duidelijk dat de beste 2 tools op ieder selectiecriterium voldoen aan de 
klantprioriteit. De derde tool voldoet niet op het selectiecriterium consistentiebewaking, maar 
dit op dit punt heeft de klant een prioriteit "Wens" aangegeven. Dit heeft dus geen invloed op 
het goed functioneren van de tool en dus kan deze tool ook op de shortlist. 

Het blijkt echter dat vanaf de 4e beste match en verder, geen tool voldoet aan een selectiecri
terium waarvan de klant aanwezigheid vereist. Deze tools voldoen dus niet en komen niet op 
de shortlist. 
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Bijlage XVII: BPM-tool Reference Guide 
Het doel van de BPM-Reference Guide is zorg te dragen voor die informatie waarmee de 
consultant zo snel mogelijk aan de slag kan met het gebruik van een BPM-tool. 

De in de BPM-tool Reference Guide benodigde informatie bestaat uit de toolinformatie die is 
opgeslagen in de BPM-tool Matrix. Middels deze gegevens doet de consultant een eerste 
indruk op van de toepassingsmogelijkheden van de tool. Omdat het om tool specifieke infor
matie gaat, zijn de selectiecriteria gebruikt om de informatie te structureren. 

De informatie die benodigd is in de BPM-tool Reference Guide is hieronder puntsgewijs be
schreven: 

Modelleringsmogelijkheden 
In de categorie modelleringsmogelijkheden warden nuttige onderwerpen met betrekking tot 
de modelleringsfunctionaliteit van de tool gegeven. 
• De modelleringstechnieken die de tool gebruik ondersteunt. 
• Referentie naar uitleg over de verschillende modelleringstechnieken. 
• Aanwezigheid van standaard modellen en templates. Gecreeerd door de leverancier of 

andere gebruikers. 

lntegratie mogelijkheden 
Om snel up-to-speed te zijn is informatie benodigd bij de gegevensuitwisseling tussen de tool 
en overige applicaties belangrijk. 
• Overige applicaties waarmee de tool (in) direct informatie uit kan wisselen . De technische 

eisen van in -en exporteren zijn reeds aangegeven in de hard -en software categorie. 

Aspecten van de verkopende organisatie 
Om snel contact te kunnen leggen met een leverancier en zoveel mogelijk achtergrond in
formatie te vinden, is van belang van de leverancier te weten: 
• Contactgegevens zoals de n.a.w. gegevens en het adres van de website. 
• Eventuele contactpersoon van CSC en de leverancier. 
• Overige producten van de leverancier 
• Klanten van deze leverancier 
• Eventuele andere partners van leverancier 
• Consultancy/ opleidingsaanbod van de leverancier. 
• Plaats in het kwadrant van Gartner. 
• Overige onderzoeksrapporten 
• Omzet in verschillende landen 
• Aantal medewerkers 
• Landen, plaats hoofdkantoor 
• Historie uaar van oprichting, overnames etcectera) 

Financiele aspecten 
lnzicht in de kosten van de tool geeft de consultant de mogelijkheid de klant naast de moge
lijke functionaliteiten van de tool oak de kosten aspecten mee te nemen in zijn advies. Te
vens geeft het een indicatie van de kosten die reeds gemaakt zijn bij een tool die reeds bij 
een klant is ge'implementeerd. 
• Aanschaf en onderhoudskosten van de tool 
• Kosten in relatie tot installatie 
• Mogelijke licentiestructuren 
• Opleiding en/of consultancykosten 
• Overige kostenfactoren 
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Tool hardware en software 
Een overzicht van technische specificaties die de tool vereist behoed de consultant voor pro
blemen die voortkomen uit hard -en softwarematige oorzaken. Zoals het gebruik van een 
laptop die niet snel genoeg is of standaardmodellen die niet goed te importeren zijn. 
• De minimale technische eisen die de tool aan een systeem stelt om goed te kunnen func

tioneren .. 
• De bestandsformaten die de tool ondersteunt met betrekking tot import en export functio-

naliteit. 

Tool documentatie 
De BPM-tool Reference Guide heeft tot doel de consultant te helpen zo snel mogelijk up-to
speed te zijn. De tool documentatie is daarin belangrijk, want deze categorie gaat in op de 
omschrijvingen van de manier waarop een tool gebruikt dient te warden. 
• Locatie waar een gebruikershandleiding te vinden is. 
• Locatie waar een Quickstart document van de tool te vinden is. 
• De in -en externe mogelijkheid tot het volgen van trainingen in deze tool. Met daarbij aan

gegeven wat het doel is van de training. 
• Beschikbaarheid van bruikbare demo versies van de tool en de locatie waar deze gevon

den kunnen warden. 
• Mogelijkheid tot het volgen van congressen, seminars en webinars die voor deze tool be

schikbaar zijn. 
• De lokatie waar frequently asked questions (FAQ) te vinden zijn. 
• Beschikbaarheid van presentaties waarin functionaliteit van de tool wordt weergegeven ten 

behoeve van discussies bij klanten. 

Gebruikskenmerken 
De categorie gebruikskenmerken geeft in de BPM-tool Reference Guide, inzicht in de ge
bruiksaspecten en opgedane ervaringen met de tool. 
• Licentiegegevens en eventueel algemene gebruikersgegevens, zoals login naam en 

wachtwoord. 
• Referentie projecten die binnen CSC met deze tool zijn uitgevoerd. De lokatie waar de do

cumentatie en lessons learned (how to documentatie) te vinden zijn. Evenals de namen 
van collega's die ervaring hebben met de Tool. 

• Tips en tricks bij het inrichten en gebruik van een tool 
• De mogelijkheid om oefeningen met de tool uit te voeren. De lokatie waar de oefeningen te 

vinden zijn en welk doel deze hebben. 
• Kennis binnen CSC. Niet alleen de namen van collegae zijn handig, maar oak het kennis

niveau betreffende het pakket is handig om te weten. 
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Bijlage XVIII: De publicatie van O&I 
Het consultancybureau O&I publiceerde in 2006 in opdracht van het vakblad Business Pro
cess Magazine een matrix met daarin de kenmerken van de verschillende BPM-tools op de 
Nederlandse markt. Gezien deze matrix gebruikt zal worden in het BPM-tool Matrix is een 
interview35 gehouden met een van de opstellers van de matrix, ir. Geert-Jan Rens. 

De door O&I verkregen gegevens zijn op internet gepubliceerd zijn en is dus publieke infor
matie. Het is daarom niet erg dat de data gebruikt wordt in het BPM-tool Matrix, er worden 
geen rechten geschonden. Voor O&I was het opstellen van de matrix voornamelijk een ma
nier om naamsbekendheid te verwerven. Er is een enquete opgesteld die naar leveranciers 
van BPM-tools gestuurd is. De ingevulde exemplaren zijn vervolgens overgenomen en inge
voerd in een database die is gepubliceerd op de website van Business Process Magazine36

. 

De tools die in de matrix zijn opgenomen geven een goede indicatie van de tools die op de 
Nederlandse markt aanwezig zijn. Deze markt is groeiende doordat het vakgebied BPM in 
populariteit groeit. Daardoor zal de vraag naar tools ook stijgen. Met de matrix is het mogelijk 
om van een longlist naar een shortlist te komen. Vervolgens zullen leveranciers benaderd 
moeten worden . De zwakte van de matrix zit in het feit dat alle tools hebben wel de eigen
schap hebben dat processen gemodelleerd kunnen worden, maar toch zit er nog veel ver
schil in. Zo kan iedere auto rijden, maar is niet iedere auto hetzelfde. 

In juli 2007 wordt de manier waarop deze database gepresenteerd wordt iets aangepast, 
zodat er niet enkel de gegevens beschikbaar zijn, maar de matrix aan de hand van een aan
tal vragen gebruikt kan worden om tot een shortlist van tools te komen. Dit is dus dezelfde 
functie als het BPM-tool Matrix en de BPM-tool Scan hebben. Echter zijn er een aantal pun
ten waarom er doorgegaan wordt met het opstellen hiervan. 
• Het is niet duidelijk hoe lang O&I het ontwikkelen van de matrix gaat ondersteunen. 

lndien O&I op enig moment besluit de matrix niet meer verder te ontwikkelen en I of Bu
siness Process Magazine besluit de matrix niet meer online aan te bieden, is BIS het 
hulpmiddel kwijt en daarmee terug bij af. Door de data die beschikbaar wordt gesteld te 
gebruiken en deze vervolgens zelf verder te ontwikkelen, is toekomstig gebruik van het 
product zeker gesteld. 

• De matrix is samengesteld aan de hand van gegevens die leveranciers hebben gegeven, 
vervolgens zijn deze handmatig over genomen. 
De leveranciers hebben de neiging snel een positief antwoord te geven, omdat zij hun 
pakket graag willen verkopen. Eveneens brengt het handmatig overnemen het risico van 
fouten met zich mee, waardoor de data niet meer correct is. De data zal daarom in eerste 
instantie wel kunnen worden gebruikt, maar zal gevalideerd moeten worden door gebrui
kers van de tool. 

• Door gebruik van de middelen die door derden worden aangeboden is men afhankelijk 
van de manier waarop de derde partij het middel ontwikkeld heeft. 
De in het ontwerp gehanteerde selectiecriteria zijn niet dezelfde als die in de matrix van 
O&I. Tevens is, ten tijde van ontwikkelen van het ontwerp, enkel de matrix van O&I be
schikbaar en is bekend dat de manier waarop deze gepubliceerd is gaat worden aange
past. Echter is hier geen duidelijke datum voor en leidt dus tot onzekerheid. 

• De enquete bevat veel open vragen. Dit leid ertoe dat de matrix lastig bruikbaar is en niet 
direct toepasbaar bij het selecteren van een tool. O&I heeft gekozen voor open vragen 
om zo met weinig inspanning aan veel data te komen. De leveranciers hebben echter de 
neiging veel informatie te geven. Dit leidt tot dezelfde antwoorden in verschillende cate
gorieen. 

35 Zie voor de gehanteerde vragenlijst bijlage XIII 
36 http://www.businessprocess.nl 
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Bijlage XIX: Test invulling BPM-tool Matrix door consultant 
In deze bijlage staat de test die met een consultant van BIS is afgenomen om de BPM-tool 
Matrix in te vullen voor de tool Casewise. De resultaten volgen in onderstaande Tabel 9. De 
bevindingen daarna gepresenteerd. 
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Aspect Criterium Verklaring element 

Antwoord 
Voorde 

tool: 

Casewise 

I■ Modellerings
mo eli 'kheden Dra and dro 

Voorgedefinieerde objecten kunnen direct in het 
model eslee t worden 

2 

Modellerings-
2 mo eli 'kheden 

Modellerings-

Automatische lay
out 

3 mo eli 'kheden Bibliotheken 

Modellerings- Verificatie van 
4 mo eli'kheden ·uistheid 

6 

Modellerings-
7 mo eli'kheden 

Modellerings-
8 mo eli'kheden 

Modellerings-
1 O mo eli 'kheden 

Resource en data 
ers ectief 

Pers ectieven 

Multi-user 

Hierarchie 

Prototypen van processen kunnen worden her
ebruikt 

Voorgedefinieerde objecten of processen zijn 
beschikbaar in de tool 

Fouten met betrekking tot logica en semantiek 
van het gemodelleerde proces kunnen direct 
door de tool o emerkt worden 
Om duidelijk te maken welke resources bij het 
proces betrokken zijn en welke data benodigd is 
wordt perspectief van data en resource ook 
weergeven en niet enkel de processtructuur. De 
tool ondersteunt dit? 
De tool ondersteund meerdere perspectie
ven?(het model moet duidelijk zijn voor de ge
bruikers, maar ook voor het management zodat 
processen gevalideerd en beslissingen genomen 
kunnen warden ter verbeterin van het roces. 

De tool brengt meerdere gebruikers tegelijkertijd 
in staat te modelleren 

De mogelijkheden om modellen top down danwel 
bottum u te modelleren 

Modellerings-
11 mo eli 'kheden 

Er zijn referentiemodellen aanwezig in de tool (of 
Referentiemodellen de mo eli'kheid om ze aan te maken 

Modellerings- Organisatiemodel- Het is mogelijk om organisatiemodellen te cree-
12 mo eli'kheden len ren 

Modellerings-
13 mo eli'kheden Architectuur 

Modellerings-
14 mo eli'kheden Com liance 

lntegratie 
mo eli'kheden Pers ectieven 
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De volgende enterprise architecturen worden 
ondersteund door de tool 
De tool biedt ondersteuning voor audit trajecten. 
(Regels, risico's en beheersmogelijkheden kun
nen warden gedefinieerd en gekoppeld aan pro
cessen 
De tool kan vanuit verschillende perspectieven 
zoals it-ontwikkelaar en proces analyst het pro
ces benaderen 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

Top down en 
Bottum up 

JA 

JA 

? (in ieder geval 
wel : Zachman) 

JA 

JA 
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Aspect 

lntegratie 
mo eli'kheden 

Simulatie 
mo eli'kheden 

Simulatie 
mo eli'kheden 

Simulatie 
mo eli'kheden 

Simulatie 
mo eli'kheden 

Analyse mo-
eli'kheden 

Analyse mo-
eli'kheden 

Analyse mo-
eli'kheden 

Analyse mo-
eli'kheden 

Analyse mo-
eli'kheden 

Criterium 

Directe koppelin-
en 

Microsoft Office 

Document Mana-
ement 

Prestaties dimen-
sies 

Stochastiek 

Animatie 

Scenarios 

Redeneren 

BPR ex ertise 

Chainin 

Statistiek 

0 maak 
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Verklaring element 
De tool beschikt over mogelijkheden om het 
procesmodel te exporteren naar of importeren 
vanuit overige IT systemen. (Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van algemene bestandformaten 
of een interface die de verschillende systemen 
met elkaar verbindt 

Is er een volledige integratie met office, dus bij-
voorbeeld bij dubbelklikken openen applicaties 
als Word en Excel en andersom. 
De tool beschikt over mogelijkheden om docu-
menten te koppelen aan een proces. (Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een 
h erlink 

De volgende prestatie dimensies worden middels 
simulatie van het model voors eld. 
De tool houdt rekening met de variatie in het 
proces? (Het gemodelleerde proces kan goed 
lijken te presteren, gebaseerd op gemiddelden. 
Maar ook variatie is belangrijk in verband met 
bijvoorbeeld over -of onderbezetting van een 
resource 
De tool kan animeren?(Hiermee worden de ver-
schillende stadia waarin het proces verkeert 
doorlopen waardoor mogelijke problemen kun-
nen worden ontdekt. 

De tool is in staal verschillende scenario's op te 
slaan? 
De tool is in staat met de aanwezige informatie 
zelf te komen tot beslissingen die de gebruiker 
ondersteunen. 

De tool bezit BPR expertise? (Aanwezigheid van 
BPR expertise laat de tool zelf mogelijke heront-
wer en van rocessen voorstellen. 
De tool beschikt over chaining functionaliteit? 
(Om het beslissingsproces van de tool te kunnen 
volgen kan middels chaining worden achterhaald 
hoe een bepaald doel is behaald of hoe het be-
haald zou kunnen worden. 
De resultaten van de simulatie dienen statistisch 
in orde te zijn en de instellingen waarmee gesi-
muleerd bekend. De verschillende runs moeten 
op willekeurige wijze worden ingevoerd en voor 
elke prestatie indicator moeten het gemiddelde, 
standaard deviatie en betrouwbaarheids interval-
len gegeven worden. Wordt aan deze voorwaar-
den voldaan? 

De resultaten worden duidelijk gepresenteerd? 
In bi'voorbeeld een dashboard of rafiek'es 
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Antwoord 
Voorde 

tool: 

Casewise 

JA 

JA 

Nee 

JA 

? 

? (waarschijnlijk 
NEE) 

JA 

NEE 

NEE 

NEE 

? 

NEE 
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Aspect Criterium 

Analyse mo
eli'kheden 

Analyse mo
eli'kheden 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Tool Hardwa-
re en software 

Documentatie 

Documentatie 

Documentatie 

Documentatie 

Documentatie 

Wat-Als anal se 

Concluderende 

Consitentiebewa-
kin 

Besturin ss steem 

Database 

DBMS 

Re ositor 

SOA 

lnstallatie roces 

Client server 

Handleidin 

Be ri ' baarheid 

Learnin curve 

Gebruikersclub 

Publicatie moge-
li'kheden 
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Verklaring element 
De tool beschikt over wat-als analyse? (In een 
wat-als analyse worden verschillende scenario's 
met elkaar vergeleken, zodat uiteindelijk duidelijk 
wordt hoe de parameters van invloed zijn op het 

roces. 

Het interpreteren van de gesimuleerde data 
wordt door de tool ondersteund? 
De tool draagt zorg voor het beheer van termen 
en definities zoals die in de modellen worden 
gebruikt. (Gemaakte wijzigingen en de gebruiker 
die ewi'zi d kunnen worden achterhaald . 

De mogelijke besturingssystemen waarop het 
s steem draait zi'n: 

Het pakket functioneert op basis van een centra-
le database? 

Hett e DBMS die ondersteund worden 
Beschikt het pakket over een zodanig gestructu-
reerde vorm van gegevensopslag dat gesproken 
kan worden van een repository? (dit is de locatie 
waar alle gegevens die het pakket gebruikt lig-

en o esla en 

De tool ondersteunt de service oriented architec-
ture SOA? 
De tool moet door een systeembeheerder wor-
den geinstalleerd ?(installatie proces is niet een-
voudi 

De tool ondersteunt de client server architec-
tuur? 

De aanwezigheid van een installatiehandleiding, 
gebruikershandleiding en een helpfunctie in de 
tool kunnen worden gezien als basis. Beschikt 
de tool over een te ebruiken demo? 

De documentatie is eenvoudig in gebruik en dus 
makkeli'k te be ri ' en? 

De hoeveelheid gebruiksuren die benodigd zijn 
om als volwaardig gebruiker met de tool te kun-
nen werken. (Het tijdsbestek waarin men ervaren 
ebruiker is 

Voor deze tool bestaat er een gebruikersclub? 
(vaak een online meeting locatie in de vorm van 
een forum 

Op welke manieren kan informatie worden gepu-
bliceerd? 
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tool: 

Casewise 

NEE 

? 

NEE 

? 

JA 

SOL Server, 
Oracle en Sy-

base 

JA 

NEE 

NEE 

NEE 

? 

JA 

1 week 

? 

Direct op papier, 
MS Word, inter 
-en intranet ( er 
is voorgesteld 

om dit HTML te 
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w Aspect Criterium Verklaring element 

Rapportagemoge- De gebruiker kan zelf samenstellen welke infor-
7 Documentatie li'kheden matie in het ra ort komt? 

Rapportagemoge- De rapportage ondersteunt het maken van 
8 Documentatie li"kheden handboeken? 

Gebruiksken-
merken Taal De tool ondersteund de vol ende talen: 

Gebruiksken- Decision Support De tool ondersteunt de gebruiker in beslissings-
2 merken S stem rocessen met een DSS ? 

Gebruiksken- Gebruiksvriende- Het systeem ondersteund de gebruiker met wi-
3 merken li'kheid zards en tern lates? 

Gebruiksken- Benodigde experti- De tool is dusdanig gebruiksvriendelijk dat iedere 
4 merken se willekeuri e ebruiker met de tool kan aan? 

Gebruiksken- Met behulp van de zoekfunctie kan op proces en 
5 merken Zoeken en vinden dataniveau ezocht worden? 

Leveranciers 
as ecten Grootte or anisatie Aantal werkzame ersonen bi" de leverancier? 

Leveranciers 
2 as ecten 

Financiele 
1 as ecten 

Financiele 
2 as ecten 

Aantal klanten 

Aanschafskosten 

Licentiekosten 

Aantal gebruikers (klanten) van deze tool (in 
euro 

De kosten van aanschaf in euro 

Financiele Kosten per uur van door leverancier geleverde 
3 as ecten Consultanc kosten consultanc in euro 
Tabel 9: Validatietest BPM-tool Matrix 

De bevindingen uit deze test staan hieronder puntsgewijs weergegeven: 
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Antwoord 
Voorde 

tool: 

Casewise 

noemen) 

JA 

JA 

Engels 

NEE 

JA 

JA 

JA 

? 

? 

? 

? 

? 

• 

• 

Bij 13 van de 51 elementen wist de consultant niet het antwoord op de vraag. De BPM
tool Matrix blijkt dus vrij goed invulbaar door een consultant. De problemen ontstaan 
doordat de consultant als gebruiker van een tool niet alles weet. 
Voor de 13 elementen die niet konden warden ingevuld is bekeken of de benodigde data 
beschikbaar is middels de gegevens van O&I. Dit bleek niet mogelijk voor onderstaande 
selectiecriteria: 
o 3.2 Simulatie mogelijkheden: Prestatie dimensies 

Hierbij warden vragen gesteld bij de antwoordmogelijkheden flexibiliteit en kwaliteit. 
o 3.3 Simulatie mogelijkheden: Stochastiek 
o 4.4 Analyse mogelijkheden: Statistiek 
o 4.7 Analyse mogelijkheden: Concluderende rapportage 
o 9.1 Financiele aspecten: Aanschafskosten 
o 9.2 Financiele aspecten: Licentiekosten 
o 9.3 Financiele aspecten: Consultancy kosten 
Slechts bij een element is een voorstel gedaan tot herformulering van de beschrijving. Dit 
omdat de consultant deze niet direct begreep. 
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Het betrof selectiecriterium 5.6: Tool Hardware en Software: SOA ➔ "De tool ondersteunt 
de service Oriented Architecture?" Dit is veranderd in: "Kan de tool worden opgenomen 
in een Service Oriented Architecture?" 

• Slechts bij een element is een voorstel gedaan tot herformulering van de antwoordmoge
lijkheden. 
Het betrof selectiecriterium 6.6: Documentatie: Publicatiemogelijkheden➔ Het antwoord 
"Inter -en intranet" is veranderd in "HTML". 
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Bijlage XX: Behoefte aan ondersteuning bij toolselectie 

Deze bijlage toont de behoefte voor het gerealiseerde ontwerp aan. Tevens versterkt het de 
uitspraak van een andere consultant waarmee validatie van het ontwerp heeft plaats gevon
den. 

Figuur 30 toont een print screen van de email die de consultant stuurde. 

Histoiy: P · This message has been replied to. 

Bernd, 

Hoe staat het met de BPM reference qui de? Is deze al te gebruiken? 

Achtergrond ve,n de vre,e,g: 
Bij ArboNed in Utrecht is behoefde """ business proces beschrijvingen met de ne,druk op de vertaling/relatie ve,n de bedrijfsprocessen nMr e,pplicaties en 
near onderliggende technische e,rchitectuur, ArboNed heeft (nog) geen BPM-tool en staat erwa.t sceptisch tegenover. lk wi l proberen ArboNed te overtuigen 
de,t hat gebruik ve,n een gee,utome,tiseerd tool voordelen heeft Q.p.v . MS-Word en -Visio) Jouw BMP reference ken de,e,rbij mogelijk behulpze,e,m zijn. Oak de 
keuze voor een tool zou dMrmee kunnen warden ondersteund. 

Zover ik ke.n ke,n overzien, ke,n we,tArboNed nodig heeft goed in CaseWise, maar misschien zijn er tools die beter e,e,nslurten (Archime,te o.z.i.d.). ARIS schiet 
voor ArboNed denk ik zijn doe I voorbij (de IT-me,ne,ger kent ARIS en was niet beister enthousio.stl). 

lk hoor gre,e,g v e,n je. 

Metvriendelijke groet/ Best regards 

Je,n ve,n der Ne,t 
Business Process Archrtect 

Figuur 30: behoefte aan ondersteuning bij toolselectie 
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