
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Procesherontwerp bij de gemeente Heusden
verbetering van post- en bedrijfsprocessen

van Helmond, J.M.E.W.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/103fef07-3fbe-4849-9dbf-d6f38ce49f90


ARW 
2007 
BDK 

(4596) 

Procesherontwerp bij de gemeente Heusden 

Verbetering van post- en bedrijfsprocessen 

gemeen:~ --
HeUSden 

Auteur: 
Marian van Helmond 

Eerste begeleider TUie: 
Monique Jansen-Vullers 

Tweede begeleiders TUie: 
Ton Weijters 
Ana Karla Alves de Medeiros 

Begeleiders Gemeente Heusden: 
Martin de Bijl 
lnez van Gils-de Vries 

Eindhoven, augustus 2007 



Abstract 
This graduation report describes the research conceming a process redesign within the municipality of 
Heusden. The goal is to improve the mail settlement and business processes where necessary. The 
research starts with an examination of the mail process and some business processes. Then a closer 
look is given to the settlement of the business processes of moving, invoices and objections. For the 
settlement of objections there are three redesign variants given and these are simulated so a prediction 
of the effect could be given. 
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Samenvatting 

Deze samenvatting beschrijft in het kort de probleemstelling, de gevolgde aanpak, de resultaten en de 
conclusies en aanbevelingen. 

Probleemstelling 
Vooral na de overstap van afdelingen naar teams binnen de gemeente Heusden waren er bepaalde 
onduidelijkheden voor de postmedewerkers naar welk team bepaalde post moest gaan. Dit resulteerde 
in het bezorgen van post naar verkeerde teams dat er soms zelfs toe leidde dat post verdween. 
Daarnaast zijn er bepaalde processen waarvan de afhandelingtermijn overschreden wordt. 

Dit leidde tot de volgende probleemstelling: 
Er zijn tekortkomingen in de postdistributie, in de effectieve afhandeling van post gedurende de 
bedrijfsprocessen en in de controle op het gehele posttraject (van ontvangst/registratie tot en met 
afhandeling/versturen) 

De probleemstelling heeft tot de volgende onderzoeksdoelstellingen geleid: 
1. Het uitvoeren van prestatiemetingen van een aantal bedrijfsprocessen die geïnitieerd worden 

door inkomende poststukken. 
2. Kijken waar procesverbeteringen toegepast kunnen worden. 
3. Het doen van een voorspelling van de prestatie na de invoering van deze verbeteringen om te 

beoordelen of deze voldoen aan de prestatie-eis. 

Om de onderzoeksdoelstelling te bereiken is deze uitgewerkt in vier onderzoeksvragen: 
1. Hoe verloopt het huidige proces? 
2. Wat zijn de prestaties van het postproces? 
3. Wat zijn de prestaties van de bedrijfsprocessen? 
4. Hoe kunnen de processen verbeterd worden? 

Gevolgde aanpak 
Voor de huidige situatie van het postproces is een analyse gemaakt hoe de post door de organisatie 
verspreid wordt en hoe de afhandeling van deze documenten verloopt. Dit is onder andere gedaan door 
een dag mee te lopen met een gemeentebode en gesprekken te voeren met de mensen die de post 
verwerken. Dit om een beeld te krijgen van wat voor soorten post er allemaal zijn ern hoe deze post 
wprdt gesorteerd. Op welke criteria de post wordt verdeeld en hoe deze dan naar de teams word 
doorgegeven. 
Voor de prestaties van het postproces is de post voor een bepaalde tijd geteld om een beter inzicht te 
krijgen in de aantallen die rouleren binnen de gemeente Heusden. Ook is er gekeken naar hoe deze 
getallen verdeeld zijn over de categoriën analoog (post in papieren vorm), en digitaal. Analoog is ook 
nog onderverdeeld in geregistreerde post en niet-geregistreerde post. 
Daarnaast is aan de teams gevraagd om bij te houden welke post verkeerd bezorgd is om zo een beeld 
te krijgen van de aantallen verkeerd bezorgde post. Tenslotte hebben de achterstandslijsten meer 
informatie gegeven over post die verdwijnt binnen de organisatie. 
Voor een aantal bedrijfsprocessen die geïnitieerd worden door inkomende post, zijn met behulp van 
het monitoring tool ProM, logs van de gemeente geanalyseerd en daaruit zijn 3 processen dieper 
geanalyseerd. Dit zijn de processen verhuizingen, facuren en bezwaren. Vervolgens is gekeken of de 
processen naar tevredenheid van de gemeente verlopen. Voor het proces bezwaren bleek dit niet het 
geval te zijn en daarom zijn voor dit proces vier herontwerpvarianten gemaakt. Deze zijn gebaseerd op 
methodieken die in de literatuur gevonden zijn om tot een verbetering van het proces te komen. Voor 
de herontwerpvarianten zijn modellen in CPN-tools gemaakt en hiermee zijn simulaties uitgevoerd om 
te kijken of deze varianten ook daadwerkelijk beter verlopen. Deze resultaten worden vergeleken met 
de resultaten van het model van de huidige situatie. Ook is er overlegd met mensen van de gemeente 
Heusden om te kijken welke variant goed implementeerbaar is. 
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Resultaten en conclusies 
Het is duidelijk geworden dat de meeste problemen met betrekking tot de post terug te leiden zijn naar 
twee hoofdproblemen. Ten eerste dat post niet op tijd wordt behandeld en ten tweede dat er post 
verdwijnt. Deze hoofdproblemen hadden meerdere oorzaken. De hoofdoorzaken waren terug te leiden 
bij de heersende cultuur, de methodes, materialen en machines. 

Er zijn verschillende metingen met betrekking tot de post uitgevoerd. De eerste meting was om een 
beeld te krijgen hoeveel poststukken er nu gemiddeld op een dag moeten worden verwerkt en wat de 
verdeling is tussen deze groepen (analoog dat ingeboekt moet worden, analoog dat niet ingeboekt 
moet worden en digitaal). 
Daarna zijn er 2 analyses gemaakt met behulp van de achterstandslijsten en lijsten die ingevuld zijn 
door de teams zelf om de percentages onbekende post en verkeerd bezorgde post in kaart te brengen. 
Deze bleken hoger te zijn dan gewenst, namelijk 8% in plaats van 5%. 
Ook zijn bepaalde doorlooptijden van poststukken langer dan verwacht (deze staan na 6 weken nog 
steeds op de achterstandslijsten). Redenen daarvoor zijn in hoofdstuk twee besproken. 
Na een bespreking met de begeleiders is besloten om de focus te leggen op bedrijfsprocessen die 
geïniteerd worden door het postproces. 

Voor de analyse van de bedrijfsprocessen is gebruikt gemaakt van het programma ProM. In hoofdstuk 
vier wordt een uitleg gegeven van het programma. 

Uit de prestatiemetingen van de bedrijsprocessen is gebleken dat een aantal bedrijfsprocessen niet aan 
de target voldoen. Dit zijn vooral de processen facturen, verhuizingen en bezwaren. 
Daarom is besloten om de deze processen beter te onderzoeken met een aanvulling van het proces 
bezwaren. Hieronder is uitgelegd waarom voor deze processen is gekozen. 
Het proces facturen: omdat er van dit proces maar weinig onderzoek naar gedaan is binnen de 
gemeente Heusden. Daarbij kwam de uitkomst van het ProM onderzoek van de totale doorlooptijd uit 
op een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden in plaats van de 14 dagen wat de target is om een factuur 
af te handelen. 
Het proces verhuizingen: omdat deze ook de tijdslimiet overschrijdt. De tijdslimiet staat op 2 dagen 
maar uit onderzoek bleek dat het proces nu ongeveer 14 dagen duurt. 
Het proces afhandeling van bezwaren: omdat men verwacht dat de doorlooptijden te lang zijn. Helaas 
is dat met de voorgaande log-file niet aangetoond omdat deze een te korte tijd in beslag nam en er 
zodoende te weinig volledige cases waren om een goede uitspraak te kunnen doen. Hiervoor zal in het 
vervolg een andere log-file worden gebruikt. 

Uit de resultaten van de diepere analyse komt naar voren dat de processen Verhuizingen en Facturen 
verlopen beter dan van tevoren werd verwacht en achteraf voldoet achteraf toch aan de wensen van de 
gemeente Heusden. Het verschil tussen de doorlooptijd en de target van de verhuizingen is te wijten 
aan omstandigheden buiten de gemeente. Bijvoorbeeld de verhuizingen die doorgegeven maar in de 
toekomst pas plaatsvinden. Deze kunnen pas worden verwerkt op het moment dat de daadwerkelijke 
verhuizing heeft plaatsgevonden en blijven tot die tijd in het systeem staan. Ook moet er soms 
gewacht worden op data van andere gemeenten. Dit is het geval als er verhuisd wordt van een andere 
gemeente naar de gemeente Heusden. Of de stap controle, hierin zijn de verhuizingen al verwerkt 
maar moeten ze nog gecontroleerd worden. 
De betaling van facturen komt na verder onderzoek uit op 11,5 dagen. Daarom kunnen deze processen 
ongewijzigd blijven, dit in tegenstelling tot het proces afhandeling van bezwaren. 
Het proces bezwaren blijkt de toegestane termijn ruim te overschrijden. Daarom is dit proces verder 
onderzocht en is er bekeken of hier door middel van een herontwerp een verbetering mogelijk is. 

Voor het proces bezwaren zijn vervolgens herontwerpvarianten opgesteld die volgens de 
simulatieaanpak worden gesimuleerd en geëvalueerd. 
De doelstelling van de gemeente is om bezwaren die geen hoorzitting hebben binnen 6 weken af te 
handelen en met een hoorzitting binnen 10 weken, zoals in de wet is vastgelegd. Omdat er in de 
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meeste gevallen een hoorzitting plaatsvindt (75 van de 87 gevallen in de log) wordt de doorlooptijd 
van 10 weken als doel gesteld. 
De conclusie die op basis van de simulatieresultaten kan worden getrokken is dat geen van de 
herontwerpvarianten voldoet aan de target, maar is wel in 3 van de 4 herontwerpen een significante 
winst geboekt. 
De case manager variant is significant beter dan het origineel model. Want de gemiddelde doorlooptijd 
is gedaald en de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de case manager ligt lager dan 
de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het originele model. 
De extra resource variant presteert significant beter dan het origineel model. Ook is hier de 
gemiddelde doorlooptijd gedaald, maar minder dan bij de case manager. 
De Knock out variant presteert minder goed dan verwacht. De doorlooptijd is niet significant beter. 
Want de gemiddelde doorlooptijd is weinig gedaald en er zit een overap in de 95%
betrouwbaarheidsintervallen. 
De best presterende herontwerpvariant is de combinatie tussen de case manager en de extra resource 
variant. Deze is ook significant beter dan alle andere herontwerpmodellen met de kleinste gemiddelde 
doorlooptijd. 

Aanbevelingen 
Om de percentages verkeerd bezorgde post terug te brengen wordt aanbevolen om te zorgen voor een 
betere communicatie. Regels moeten beter worden nageleefd. Denk hierbij aan de regel dat verkeerd 
bezorgde post via de postkamer weer moet worden herverdeeld of dat er een melding moet worden 
gemaakt om zo deze fout verder te voorkomen. Dit voorkomt ook dat stukken kwijt raken. 
Geregistreerde stukken staan dan zeker bij het goede team. 
Ook de communicatie van veranderingen in processen, bijvoorbeeld dat verhuizingen onder een ander 
team gaat vallen, moeten door worden gegeven naar de afdeling post. Na de herindeling kwam men 
erachter dat sommige verschuivingen niet positief waren en zijn ze teruggedraaid door de teams zelf. 
Dit moet ook aan de rest van de organisatie, in dit geval de postkamer, worden doorgegeven om 
misverstanden te voorkomen op plaatsen waar de processen worden afgehandeld. 
Een andere oplossing voor de problemen van achterstandslijsten en voortgangsbewaking is alles 
digitaliseren. Door dit te doen wordt op het gebied materialen ingegrepen, er is dan nog maar een 
registratiesysteem nodig. Maar ook op het gebied methodes levert dit verbetering. Post kan zo niet 
meer verdwijnen omdat het in het systeem is ingevoerd en de regel dat verkeerd bezorgde post via het 
team post moet worden kan niet worden gebroken. Dit omdat het alleen mogelijk is in het systeem om 
het digitaal terug te sturen naar de afdeling post die het vervolgens in de map kan zetten van de juiste 
afdeling. 

Om de doorlooptijden van het proces bezwaren terug te verlagen naar de wettelijk toegestane tijden 
wordt aangeraden om de spreiding van de doorlooptijden terug te dringen. De medewerkers die de 
ingediende bezwaren afhandelen moeten beter opletten dat er geen extreme gevallen meer tussen 
zitten. Dit zal de gemiddelde doorlooptijden verminderen. 
Om dit te bereiken wordt voorgesteld een case manager in te stellen om de processen te monitoren. 
Ook wordt hij/zij verantwoordelijk gehouden als de afhandeling de target overschrijdt. Daarnaast kan 
worden overwogen om een extra resource in te zetten om de doorlooptijden extra te verlagen. 
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Voorwoord 

Met dit afstudeerrapport komt er een einde aan mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. Het afstudeerproject is een leerzame periode geweest, die vele 
ups en downs heeft gekend. 

Mijn afstudeerproject bestond uit een procesherontwerp bij de gemeente Heusden. Het doel van dit 
onderzoek was om het postproces en/of bedrijfsprocessen te verbeteren. Binnen de gemeente heb ik 
een analyse van enkele processen gemaakt en de prestaties van deze processen gemeten. Voor een 
proces heb ik ook herontwerpen gemaakt en deze gesimuleerd om een voorspelling te kunnen doen 
over de prestaties van de processen na implementatie van de herontwerpen. Op basis van 
vergelijkingen van de metingen en voorspellingen heb ik uitspraken gedaan over de 
prestatieverbetering die bereikt kan worden binnen het proces bezwaren. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik begeleiding, feedback, en ondersteuning gekregen van een aantal 
personen die ik graag hiervoor wil bedanken. 
Als eerste wil ik mijn eerste begeleidster Monique Jansen-Vullers bedanken voor de prettige 
samenwerking. Ze heeft me gesteund in de goede tijden maar vooral ook in de slechte tijden die mijn 
afstuderen heeft gekend. Ik heb van haar veel goede feedback gehad en ze heeft me gemotiveerd in de 
moeilijke tijden tijdens mijn afstuderen. 
Verder wil ik Martin de Bijl bedanken voor introductie en de begeleiding binnen de gemeente 
Heusden. Tevens wil ik Ana Karla bedanken voor de hulp tijdens mijn project en de uitleg van het 
programma ProM waar nodig. Inez van Gils- de Vries wil ik bedanken voor haar inzet om iedereen 
binnen de gemeente Heusden te betrekken bij het project en hun samenwerking te verlenen. Ook wil ik 
de medewerkers van de gemeente Heusden bedanken voor hun informatie en de medewerking aan de 
metingen. Ik wil Anne Rozinat en Ronny Mans bedanken voor de hulp bij het programma CPN-tools. 
Tenslotte wil ik mijn ouders, mijn vriend Dirk en vrienden bedanken voor de morele steun die ik heb 
gekregen en het geduld dat ze met mij hebben gehad tijdens mijn afstudeerproject. 

Marian van Helmond 

Augustus 2007 
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1. Onderzoek 

1. 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen een aantal onderwerpen worden besproken welke betrekking hebben op het 
onderzoek. In paragraaf 1.2 is een beschrijving van de gemeente Heusden gegeven. Vervolgens wordt 
in paragraaf 1.3 de aanleiding van het project besproken. Daarna zal in paragraaf 1.4 de 
opdrachtformulering aan bod komen en tenslotte wordt er afgesloten in 1.5 met de opbouw van het 
rapport. 

1.2. Beschrijving gemeente Heusden 
De gemeente Heusden in haar huidige vorm is ontstaan in 1997 na de samenvoeging van de oude 
gemeenten Heusden, Drunen, en Vlijmen. Per 1 januari 2006 heeft deze gemeente 43.079 inwoners 
(bron: CBS) met een oppervlakte van 78,73 km2• Na de herindeling is er een discussie ontstaan over de 
bouw van een nieuw gemeentehuis in de omgeving van het land van Ooit of de bestaande 
gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen te behouden. Uiteindelijk is besloten om de twee bestaande 
gemeentehuizen te behouden met het uitgangspunt dat op beide plaatsen gelijkwaardige 
dienstverlening aan de burgers kan plaatsvinden. 

Na de herindeling is besloten om op een nieuwe manier te gaan werken, zodat de burgers bij beide nog 
bestaande gemeentehuizen van dezelfde service gebruik kunnen maken. Deze manier van werken 
wordt de "Heusdense Manier van Werken" (HMW) genoemd en heeft als doel klantgericht werken, 
integraal werken en locatie ongebonden werken. Dit heeft geleid tot de huidige indeling van de 
afdelingen in teams op 17 oktober 2005. Met de nieuwe manier van werken zijn de teams verdeeld 
over de twee gemeentehuizen, daar is dan ook het teamarchief. Maar medewerkers zitten soms ook 
wel eens op de andere locatie dan waar het team gevestigd is, dit komt bijvoorbeeld voor als er 
overleggen plaats moeten vinden tussen twee verschillende teams. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
ook in beide gemeentehuizen kan werken, is het overgegaan tot flexplekken. De medewerkers kunnen 
dus op een locatie kiezen voor een vaste werkplek, waar een desktop staat waarop ze meteen in 
kunnen loggen, maar ook kunnen ze kiezen om een laptop te pakken en op een laptopplaats te gaan 
zitten. 

Iedere ochtend komt de post binnen. Deze wordt door de medewerker van de post gesorteerd. Tijdens 
het sorteren wordt er gekeken of de post meteen naar de teams kan worden doorgestuurd of dat de post 
moet worden geregistreerd of gescand en na deze handeling(en) kan worden doorgestuurd naar de 
teams. 
De uitgaande post wordt ook verstuurd via de postkamer. Deze krijgen via vloeiboeken documenten 
binnen die moeten worden verstuurd. Deze documenten moeten dan eerst nog worden geregistreerd 
voordat ze verstuurd worden. Dit kan gebeuren door de brief in te voeren in het systeem of deze te 
scannen en toe te voegen aan een dossier. De post die al in enveloppen bij de postkamer binnenkomt, 
kan zonder extra handelingen worden verstuurd. 

Er zijn binnen de gemeente Heusden 14 teams die elk op een ander gebied actief zijn. Enkele zullen 
hieronder worden besproken om een beeld te geven wat voor processen een team onder zich heeft. 

Team Diensten (DST) is een klantteam en heeft als taak het produceren en verlenen van kwalitatief 
goede vergunningen in de ruimste zin van het woord (vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, 
documenten, subsidies, enz.) waarvan de verwachting is dat de beoordeling bij de BackOffice zal 
blijven en de vergunningen gericht zijn op zowel de leefomgeving als burgerzaken. Het team heeft als 
werkveld publieksdiensten. Dit team handelt dus o.a. aanvragen voor vergunningen, zaken over geluid 
en milieumeldingen af. 
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De Frontoffice (FO) is leidend in de klantcontacten en heeft de procesregie over de Backüffice. De 
Frontoffice houdt zich voornamelijk bezig met klantcontacten, slechts in beperkte mate met 
(meervoudige) klantcontacten. Dit team behandelt zaken zoals de gehandicaptenparkeerkaart en 
informatie aanvragen. 

Het team Handhaving (HHV) is een productieteam en heeft als taak het houden van toezicht en het 
handhaven van wet- en regelgeving. Handhavende taken van de gemeente worden zoveel mogelijk in 
dit team ondergebracht. 

1.3. Aanleiding project 
Vooral na de overstap van afdelingen naar teams waren er bepaalde onduidelijkheden voor de 
postmedewerkers naar welk team bepaalde post moest gaan. Dit resulteerde in het bezorgen van post 
naar verkeerde teams dat er soms zelfs toe leidde dat post verdween. Daarnaast zijn er bepaalde 
processen waarvan de afhandelingterrnijn overschreden wordt. De teammanager van Facilitaire Zaken 
binnen de gemeente Heusden wil graag weten wat de oorzaken zijn van deze problemen en hoe deze 
kunnen worden opgelost. 

1.4. Opdrachtformulering 
In deze paragraaf wordt de opdrachtformulering uitgewerkt. Eerst zullen de probleem- en 
onderzoeksdoelstelling worden gegeven, vervolgens komt de vraagstelling aan bod en tenslotte de 
aanpak van het onderzoek. 

1.4.1. Probleem en onderzoeksdoelstelling 
Probleemstelling: 
Er zijn tekortkomingen in de postdistributie, in de effectieve afhandeling van post gedurende de 
bedrijfsprocessen en in de controle op het gehele posttraject (van ontvangst/registratie tot en 
met afhandeling/versturen) 

Onderzoeksdoelstellingen: 
1. Het uitvoeren van prestatiemetingen van een aantal bedrijfsprocessen die geïnitieerd worden 

door inkomende poststukken. 
2. Kijken waar procesverbeteringen toegepast kunnen worden. 
3. Het doen van een voorspelling van de prestatie na de invoering van deze verbeteringen om te 

beoordelen of deze voldoen aan de prestatie-eis. 

1.4.2. Vraagstelling 
De onderzoeksdoelstelling is onder te brengen in de volgende 4 hoofdvragen: 

1. Hoe verloopt het huidige proces? 
2. Wat zijn de prestaties van het postproces? 
3. Wat zijn de prestaties van de bedrijfsprocessen? 
4. Hoe kunnen bedrijfsprocessen verbeterd worden? 

1.4.3. Aanpak 
In deze paragraaf zal worden aangegeven welke stappen worden genomen tijdens het onderzoek. 
Tevens komt naar voren welke informatie er verzameld dient te worden en hoe dit zal worden 
aangepakt. 

Aanpak voor het huidige proces 
Er is een analyse gemaakt van de huidige situatie, hoe de post door de organisatie verspreid wordt en 
de afhandeling van deze documenten. 
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Dit is onder andere gedaan door een dag mee te lopen met een gemeentebode en gesprekken te voeren 
met de mensen die de post verwerken. Dit om een beeld te krijgen wat voor soorten post er allemaal 
zijn, hoe deze post wordt gesorteerd. Op welke criteria de post wordt verdeeld en hoe deze dan naar de 
teams wordt doorgegeven . 
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een aantal mensen die de post van het team ontvangen en 
verdelen binnen het team. Hiermee zijn de problemen die zij ondervinden in kaart worden gebracht. 
Ook worden dan een aantal processen beter toegelicht over de afhandeling van een document. 

Aanpak voor de prestaties van het postproces 
Voor een bepaalde tijd is de post geteld om een beter inzicht te krijgen over de aantallen die rouleren 
binnen de gemeente Heusden. Ook is er gekeken hoe deze aantallen verdeeld zijn in de categorieën 
analoog, post in papieren vorm, (geregistreerd of niet) en digitaal. 
Verder is er een analyse gedaan van een aantal processen met behulp van het programma ProM. 
Hiermee kunnen doorlooptijden van bepaalde processen worden berekend, kan worden gekeken 
hoeveel post verkeerd bezorgd is en de mate van overschrijding van een deadline kan in kaart worden 
gebracht. 
Daarnaast is aan de teams gevraagd om bij te houden welke post verkeerd bezorgd is om zo een beeld 
te krijgen van de aantallen van verkeerd bezorgde post. Tenslotte hebben de achterstandslijsten meer 
informatie gegeven over post die verdwijnt binnen de organisatie. 

Aanpak diepere analyse en herontwerp 
De logfiles van de processen Verhuizingen, Facturen en Bezwaren zijn op een dieper niveau 
geanalyseerd met behulp van het programma ProM. Daarna is gekeken of deze processen naar 
tevredenheid van de gemeente worden uitgevoerd. Voor het proces dat niet naar tevredenheid 
verloopt, zijn een aantal herontwerpvarianten voorgesteld op basis van methodieken die in de 
literatuur gevonden zijn om tot een verbetering van het proces te komen. Voor de herontwerpvarianten 
zijn modellen in CPN-tools gemaakt en hiermee zijn simulaties uitgevoerd om te kijken of deze 
varianten ook daadwerkelijk beter zullen verlopen. Dit zal worden gedaan door de resultaten van de 
gebouwde modellen te vergelijken met de resultaten van de simulaties van het model van de huidige 
situatie. Ook zal er overlegd worden met mensen van de gemeente Heusden om te kijken welke 
variant goed implementeerbaar zijn. 

1.5. Structuur van het rapport 
Hoofdstuk 1 bespreekt de achtergrond en onderzoeksopzet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een 
uitgebreid beeld gegeven van het postproces en de gevonden problemen . Hoofdstuk 3 behandelt de 
prestatiemetingen van het postproces. Daarna zal in hoofdstuk 4 literatuur worden besproken. 
Hoofdstuk 5 geeft de prestaties van de bedrijfsprocessen weer. Hoofdstuk 6 presenteert een diepere 
analyse van drie processen. Hoofdstuk 7 behandelt het herontwerp en tenslotte zal er in hoofdstuk 8 
worden af gesloten met de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Het huidige postproces 

2. 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het huidige proces in kaart gebracht. Paragraaf 2.2 geeft een beschrijving van 
de binnengekomen post en paragraaf 2.3 geeft een beschrijving van de uitgaande post. Daarna wordt 
in paragraaf 2.4 de probleemanalyse weergegeven. Paragraaf 2.5 behandelt de problemen die naar 
voren zijn gekomen uit de gehouden interviews met de medewerk(st)ers van de gemeente Heusden. 
Tenslotte zal dit hoofdstuk in paragraaf 2.6 met een conclusie worden afgesloten. 

2.2. Beschrijving proces binnenkomende post 
Externe papieren post komt binnen bij het postkantoor en wordt 's ochtends rond 8 uur opgehaald door 
een bode. Deze legt de postzak in de postkamer waarna de post gesorteerd wordt. Er zijn drie 
hoofdgroepen voor de sortering van de post: 

• Te scannen post 
• In te boeken post, in AS400 (belangrijke post die geregistreerd moet worden) 
• Gewone post naar de teams met een poststempel ( o.a. reclame en uitnodigingen) 

De te scannen post wordt handmatig gestickerd (met een unieke streepjescode) en ingescand. Het 
programma WFM workdesk herkent de sticker en geeft gescande post een nummer mee. Bij het begin 
van het scannen kan wel al worden aangegeven voor welke team de post bestemd is. Na het scannen 
wordt extra informatie (documentsoort, naam, adres verstuurder, etc.) aan het bestand gekoppeld door 
de mensen van de post zodat de teams weten wat voor post het betreft. 
In te boeken analoge post wordt ingeboekt in het programma AS400 en daarna in blauwe mappen naar 
het desbetreffende team gestuurd. Als het toppost is dan worden er kopieën gemaakt en vervolgens in 
een groene map naar het college gestuurd of in een blauwe map naar de raad. 
Gewone post krijgt een poststempel met de betreffende datum waarop de post is binnengekomen en 
gaat vervolgens naar het postvak van het team waar deze door iemand van het team wordt opgehaald 
en deze verder afhandelt. 
Toppost bestaat voornamelijk uit kopieën van andere post omdat de post verwerkt wordt door de 
teams maar het college moet van de zaken op de hoogte zijn die aan hen gericht zijn. Daarom worden 
er kopieën gemaakt en deze worden in groene mappen gestopt en daarna naar het college gestuurd. 
(belangrijke post voor de raad wordt ook gekopieerd en daarna in blauwe mappen gestopt). 

Hieronder is een schematische weergave van het proces in Bijlage I, in de vorm van een petrinet. Ook 
de manier hoe deze moeten worden gelezen is opgenomen in Bijlage I 

De gebruikte schematiek voor petrinetten kent twee objecten: Toestanden en Activiteiten. Op de 
volgende pagina is een schema met de uitleg van de objecten weergegeven in Bijlage I 
De teammanager moet ervoor zorg dragen dat alles binnen de toegewezen termijn wordt afgehandeld. 
Bij AS400 stukken krijgt hij/zij eens per maand een uitdraai waarna hij moet gaan kijken of deze 
stukken inderdaad nog open staan of dat ze zonder medeweten van de postkamer zijn afgehandeld. 
Bij de WFM kan men zien aan het aantal uitroeptekens dat voor een case staat hoeveel tijd men nog 
heeft om een document af te handelen. 

2.3. Beschrijving proces uitgaande post 
Er zijn twee verschillende soorten poststukken. Te weten de post die geregistreerd moet worden en de 
post die niet geregistreerd hoeft te worden. 
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Post die niet geregistreerd hoeft te worden gaat direct via een medewerker van de gemeente naar de 
klant zonder geregistreerd te worden. 
Voor post die wel geregistreerd moet worden zijn in twee programma's. Te weten de AS400 en WFM 
workdesk 
Bij afhandeling van de geregistreerde post wordt gebruik gemaakt van vloeiboeken. Iedere 
briefwisseling van geregistreerde post moet dus ook geregistreerd worden. Daarom legt men dan een 
origineel inclusief alle bijlagen, een archiefexemplaar inclusief ingekomen post, B&W besluit etc. en 
tenslotte de afschriften in het vloeiboek. Dit vloeiboek wordt dan door het team post geregistreerd, 
verzonden en opgeborgen. 
Bij geregistreerde post in de AS400, wordt genoteerd dat deze brief is afgehandeld. 
Bij WFM wordt de brief gestempeld voor verzenddatum, gestickerd, gescand en naar het 
desbetreffende team verzonden zodat deze de brief in het bijbehorende dossier kan stoppen. 
In Bijlage I een schematische weergave van het proces. 

Als alles is afgehandeld gaat alles dat betrekking heeft op het dossier in het archief. 

2.4. Probleemanalyse 
De gemeente Heusden wil meer inzicht krijgen in het postproces, omdat men soms tegen problemen 
aanloopt. De twee belangrijkste problemen zijn het te laat beantwoorden van post en post die 
verdwijnt. 
In Bijlage II is een oorzaak gevolg diagram weergegeven, gemaakt met behulp van de Isikawa 
techniek voor het probleem dat post niet op tijd beantwoord wordt. Dit komt voor bij alle soorten post, 
dus bij de analoge en digitale post. Het diagram is gemaakt op basis van interviews. In Bijlage II is een 
uitleg van de Isikawa techniek gegeven (Van Aken et al, 2001). 

Mensen 
Bij mensen is het probleem cultuur geconstateerd. Hieronder staan enkele voorbeelden. 
Interne post wordt soms naar personen gestuurd en niet naar teams, waardoor, wanneer er iemand 
afwezig is, het antwoord lang op zich kan laten wachten. 
Niet alles wordt doorgegeven aan de post: wanneer er iets naar de verkeerde persoon is gestuurd, 
wordt dit niet altijd teruggekoppeld naar de mensen van de post waardoor deze fouten blijven bestaan. 
Men voelt zich niet verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van de post en te zorgen dat post op de 
juiste plek komt 
Post uit Drunen van vrijdag wordt te laat verzonden door de teams in Drunen. De post wordt op 
vrijdag al eerder dan de andere dagen door de bodes opgehaald waardoor er stukken in Drunen blijven 
liggen in het weekend. Op maandag worden deze dan door de bodes gehaald om naar Vlijmen te gaan. 
Deze post wordt dan vaak pas op dinsdagochtend behandeld en doorgestuurd. 
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Methodes 
Iedere medewerker verstuurt zijn eigen post, iedereen moet dus weten hoe het werkt wat het kwetsbaar 
maakt en omdat iedere medewerker zijn eigen post verstuurd, is het proces van uitgaande post moeilijk 
te sturen. 
Ook liggen bepaalde processen al vast. Zo is er soms toestemming nodig van de teammanager. Deze 
stukken liggen dan in zijn/haar postvak in de vestiging waar het team zit. Maar als deze persoon een 
dag op de andere vestiging is, dan loopt de afhandeling vertraging op. 

Materialen 
Ook bij de materialen vinden we een probleem terug. Omdat er momenteel twee registratiemethoden 
zijn, kan het voor sommigen onduidelijk zijn hoe men een document afhandelt. De voortgang wordt 
geregistreerd in de programma's AS400 en WFM workdesk. Bij AS400 wordt iedere maand een lijst 
uitgedraaid en deze moet door het team dat de post moet behandelen worden bekeken. Op de lijst staan 
poststukken die nog op een reactie wachten met de uiterste behandeldata. De stukken die al 
afgehandeld zijn, maar nog niet bijgewerkt op de lijst, moeten worden doorgegeven. Bij WFM 
workdesk laat het programma d.m.v. een uitroepteken achter de map zien wanneer de behandelperiode 
bijna verstreken is of zelfs helemaal. Dit is wel op tearnniveau, waardoor het soms minder 
overzichtelijk is. 

Machines 
Het postproces is ook afhankelijk van de technologie. Bij het verwerken van de post wordt gebruik 
gemaakt van de scanner en van het netwerk. Een deel van de post (het WFM-deel) wordt ingescand en 
zo via WFM W orkdesk gestuurd naar het team die de post verder afhandelt. Om op WFM W orkdesk 
te komen moet men op het netwerk zitten, dus men is afhankelijk van de scanner en het netwerk om de 
post te bekijken en af te handelen. 

Verder is er het probleem dat er post verdwijnt. Dit komt voor bij de analoge post. Een oorzaak gevolg 
diagram hiervan is in Bijlage II weergegeven. Ook dit diagram is gemaakt op basis van interviews. 

Mensen 
Ook hier gaat het om de cultuur, niet alles wordt doorgegeven aan de post: wanneer er iets naar de 
verkeerde persoon is gestuurd, wordt dit niet altijd teruggekoppeld naar de mensen van de post 
waardoor deze fouten blijven bestaan. Daarbij komt dat de mensen de post nog wel eens willen laten 
liggen waardoor ze niet op tijd worden teruggestuurd wat onder andere er toe kan leiden dat de 
tijdslimieten niet worden behaald. 

Methode 
Procesgericht versus teamgericht. De gemeente is na de herindeling procesgericht gaan werken om zo 
de klanten het best te kunnen helpen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het soms verwarrend is welke 
teams nu wel of niet het document al behandeld hebben. 
Post komt via meerdere loketten binnen. Post wordt opgehaald door de bodes bij het postkantoor, post 
wordt in de brievenbus van een locatie van de gemeente zelf gestopt, post komt per fax binnen, post 
wordt aan de Front Office afgegeven en post wordt persoonlijk afgegeven aan medewerkers van de 
gemeente. 
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Materialen 
Bij de AS400 kan men stukken doorsturen naar andere teams zonder dat het postteam hiervan op de 
hoogte is. Bij WFM kan men alleen de stukken naar een ander team sturen via de post omdat het 
domein moet worden aangepast en dit is niet mogelijk bij de teams zelf. 

Machines 
Men is afhankelijk van het netwerk wanneer men de documenten op wil zoeken of door wil sturen. Als 
het netwerk ermee ophoudt en er geen (of verkeerde) back-up is van de gescande documenten, dan 
verdwijnen deze dus. 

2.5. Interviews 
Uit interviews met mensen van het team post, mensen die de post binnen de teams verdelen en hoofd 
facilitaire zaken kwamen de overige problemen naar voren. 

Mogelijkheden van de scanner 
Op het ogenblik is er een scanner voor de a4 documenten (zwart-wit) en een scanner voor grotere 
documenten (zwart-wit). Voor de schetsplannen is het belangrijk dat de kleuren getoond worden 
anders kunnen deze niet meer gelezen worden. 

Stickeren barcodes 
Het bestickeren van post kost aanzienlijk veel tijd, er wordt aangegeven dat er misschien andere 
manieren zijn die tijdwinst kunnen behalen. Na het bezoeken van andere gemeentes is ook duidelijk 
geworden dat sommige formulieren gestandaardiseerd zouden kunnen worden. Hierbij zou dan een 
barcode kunnen worden meegeprint op de standaardformulieren. Deze barcodes kunnen dan herkend 
worden in het systeem en een aantal invulvelden worden dan automatisch ingevuld. 

Personeel 
Het personeel van de post moet erg veel weten. O.a. welke post waar naar toe moet gaan. Wat er wel 
en wat er niet moet worden geregistreerd. Daarbij moeten ze ook nog van de poststukken die gescand 
worden meer weten want alle metadata moet aan het document worden gekoppeld. 

2 locaties 
Als post verkeerd bezorgd is bij een team kan het soms enkele dagen duren voordat het wel op de 
juiste plaats is. Dit komt omdat de post bestemd voor een team, op de locatie waar het team is 
gevestigd, wordt bezorgd. Omdat er soms wordt gewisseld van locatie door medewerkers kan het 
gebeuren dat post soms niet op dezelfde dag wordt doorgenomen. Daarbij moet de post uit Drunen 
weer eerst naar Vlijmen worden gebracht omdat daar de postkamer zit en deze het weer naar de juiste 
plek moet sturen. Dit kan ook nog een extra dag kosten omdat de bodes 2 keer per dag de post naar 
Vlijmen brengen. 
Ook voor stukken die geregistreerd hadden moeten worden, moeten eerst terug naar Vlijmen voor de 
registratie en het duurt dan vaak weer 2 dagen voordat het document weer terug is bij het team. 

Ondertekenen van bepaalde stukken 
Het ondertekenen van brieven kan soms lang op zich laten wachten omdat het door iemand op de 
andere vestiging moet worden ondertekend. Ook als de raad iets moet ondertekenen kan dit wel eens 
oplopen tot een week. 

Laatste papieren afbandeling bij bouwvergunningen 
Er wordt aangegeven dat het laatste deel van de afhandeling van een bouwvergunning soms veel tijd 
kost. De verwerking van het laatste deel (wat na het verlenen komt) is analoog. Hierbij moeten de 
conceptvergunning worden uitgeprint ( origineel, archiefexemplaar met bijbehorende tekeningen) en 
deze worden in een map gestopt. Deze map wordt door iemand van administratie doorgelopen of alles 
compleet is. Als alles compleet is moet dit worden ingevoerd in het registratiesysteem. Dan moet alles 
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worden gestempeld en in een postboek aan de teammanager worden aangeleverd. Deze moet dan 
tekenen en vervolgens kan de vergunning worden verstuurd. Het probleem hiervan is dat mensen extra 
lang moeten wachten op hun vergunning en ook vaak hierover bellen met de gemeente. 

Post per fax 
Het team Diensten heeft momenteel de meeste problemen met het deel van de post dat per fax 
binnenkomt. Deze post heeft meestal spoed (o.a. post m.b.t. overlijden) maar wordt niet altijd zo 
behandeld. Voor iedere spoedfax moet gebeld worden. 

Ontvangstbevestigingen 
Een ander probleem is het versturen van ontvangstbevestigingen op documenten die in de WFM 
worden verwerkt. Vaak is er de mening van meerdere mensen in verschillende teams nodig en zo 
verdwijnt het tekentje dat aangeeft dat het document nieuw is in het dossier als iemand van buiten 
Diensten het document opent om advies te verstrekken. De persoon van diensten kan dan niet meer 
zien dat het nieuw is en "vergeet" de ontvangstbevestiging te sturen. 

2.6. Conclusie 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden de meeste problemen terug te leiden zijn naar twee 
hoofdproblemen. Ten eerste dat post niet op tijd wordt behandeld en ten tweede dat post verdwijnt. 
Deze hoofdproblemen hebben meerder oorzaken die ook beschreven zijn. 
Om de mate van de problemen in kaart te brengen zullen in hoofdstuk vier metingen worden gedaan. 
Er wordt begonnen met het bepalen van de hoeveelheden post die gemiddeld verwerkt moeten 
worden. Daarna wordt er gekeken naar de mate van poststukken waarvan onbekend is wat ermee 
gebeurd is en waar deze zicht op dat moment in de organisatie bevinden. 
Ook zal er een meting worden gedaan om de aantallen verkeerd bezorgde post in kaart te brengen en 
tenslotte zal worden gekeken in hoeverre deze poststukken binnen de toegestane tijd worden 
af gehandeld. 
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3. Prestaties van het postproces 

3. 1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de prestaties van het postproces. Het hoofdstuk begint met de meetresultaten 
van de aantallen poststukken die er binnenkomen in paragraaf 3.2. Paragraaf 3.3 behandelt de 
informatie gehaald uit de achterstandslijsten om aantallen te bepalen met betrekking tot de onbekende 
post. Vervolgens staan in paragraaf 3.4 de resultaten van een onderzoek met betrekking tot de 
aantallen van verkeerd bezorgde post. 

3.2. Metingen post 
Om een goed beeld te krijgen over hoe de verdeling tussen de soorten post nu daadwerkelijk ligt en 
hoeveel poststukken er binnenkomen, is er gedurende een periode van 8 weken de post geteld. In I II is 
een uitgebreide tabel met de getallen toegevoegd. 
Hieronder is in Figuur 4-1 een schematische weergave van de poststukken. Hier zijn de totale 
poststukken, analoge poststukken, geregistreerde poststukken en tenslotte de in te scannen poststukken 
uitgezet. De gemiddelde waarden zijn respectievelijk 286, 114, 29, 144. 
Zoals te zien is, zijn er twee grote uitschieters. De eerste piek komt omdat de gemeente tijdens 
Bevrijdingsdag gesloten was, dit leidde tot extra post die de maandag erna moest worden verwerkt. De 
tweede piek is de maandag na Hemelvaart en de vrijdag eropvolgend (toen was de gemeente ook 
gesloten). 
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Figuur 4-1: schematisch weergave van aantallen poststukken 

~analoog 
- gereg. 
-.-wtm 

-tot 

17 



3.3. Uitwerking achterstandslijsten 
Achterstandslijsten zijn lijsten die ongeveer eens per maand worden uitgeprint door het team post. Op 
deze lijsten staan de documenten die de uiterste verwerkingsdatum overschreden hebben. Deze lijsten 
worden per team uitgeprint. Op deze lij sten moet het team dan aangeven in welke fase de afwerking 
van het document zich bevindt. Er zijn 6 verschillende fases namelijk: 
1. Document is afgedaan. 
2. Document is nog niet afgedaan. Beantwoording vergt meer tijd. 
3. Document is afgedaan. Document blijft voorlopig in teamarchief. 
4. Document is doorgezonden naar een ander team. 
5. Anders .... 
6. Onbekend. 
De achterstandslij sten zijn in deze paragraaf gebruikt om de aantallen in kaart te brengen van de post 
waarvan de afhandeling onbekend is. Onbekende post (fase 6) is dus of niet aangekomen op de plaats 
van bestemming of het team is het poststuk zelf kwijtgeraakt of men is vergeten dat het poststuk is 
ontvangen en afgehandeld is. Voor deze meting zijn de achterstandslijsten van een maand gebruikt. 

Totaal aan post 
Percentage Team Fase:1 Fase: 2 Fase: 3 Fase: 4 OO'ase: 5 Fase: 6 binnengekomen in 

deze periode 
onbekend 

SB 0 0 7 0 0 0 11 0,00 
FO 2 8 3 3 K) K:> 36 0,00 

BEC 0 8 2 0 1 5 21 23,81 
FaZa 0 0 0 0 0 1 5 20,00 
KC 0 0 2 1 1 1 Il 9,09 
owz 3 11 8 0 1 3 125 2,40 
OOP 1 6 2 0 0 14 17 23,53 

ORGO 4 15 7 0 0 0 21 0,00 
Griffier 0 0 2 0 0 0 3 0,00 
STAF 0 1 0 0 K) 0 6 0,00 

HHV 0 2 15 1 K) 1 26 3,85 

TOTAAL 10 51 ~8 5 3 14 256 5,47 

Niet ontvangen: 

AVO 83 

BD 24 

OOR 101 

DST 126 

OLOG 142 

TOTAAL 1376 
Tabel 3-1: Percentage onbekende post 

Zoals uit Tabel 3-1 af te lezen is, is er van de totaal onderzochte post 5,47% die in fase 6 zit. 
Wat verder ook opvalt, is dat 131 van de 256 poststukken in deze periode nog openstaan. Dat is dus 
51,2% waarvan niet binnen de zes weken is doorgegeven hoe het staat met de afwerking van het 
betreffende poststuk. Van 51 stukken (19,9%) weten we dat ze zeker nog openstaan, deze zitten in fase 
2. De in fase 1 en 3 stukken (22,7%) zijn al afgehandeld maar dat was niet doorgegeven. Dat laat de 
stukken in fase 4, 5 en 6 over waarvan onbekend is hoe het staat met de afhandeling, dit is 8,6%. 
Helaas kan er geen totaalbeeld weergegeven worden omdat er nog van een groot aantal poststukken 
geen gegevens bekend waren van deze periode omdat niet van alle teams de achterstandslijsten 
teruggekomen waren . 
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3.4. Uitwerking verkeerd bezorgde post 
Om de aantallen voor verkeerd bezorgde post in kaart te brengen is aan alle teams gevraagd om 
gedurende vier weken een lijst bij te houden van de analoge post die verkeerd bezorgd is. Helaas was 
het aantal reacties erg laag en is er een nieuw onderzoek ingesteld voor een periode van 2 weken. De 
resultaten van deze onderzoeken zijn hieronder weergegeven. 

Blauwe map 
aantal verkeerd Totaal 

Team bezor2d aantal Percenta2e Periode 
DST 8 93 8,60% 4 weken 
KC 0 2 0,00% 4 weken 
HHV 0 18 0,00% 4 weken 
OLOG 3 16 18,75% 2 weken 
owz 0 16 0,00% 2 weken 
ORGO 1 12 8,33% 2 weken 
OOR 4 34 11,76% 2 weken 
BEC 0 7 0,00% 2 weken 
Totaal 16 198 8,08% 

Tabel 3-2: Resultaten onderzoek verkeerd bezorgde post 

Zoals uit Tabel 3-2 af te leiden is, zijn het de teams OLOG, OOR, DST, en ORGO waar er post 
verkeerd bezorgd was. Het gemiddelde percentage van de totaal onderzochte post is 8,08%. Het doel 
was maximaal 5,00%. 
De belangrijkste reden voor het verkeerd bezorgen van de post is dat er onduidelijkheden bestaan over 
waar sommige post toe behoort. Een voorbeeld hiervan is dat sommige processen onder meerdere 
teams vallen. De grenzen van welk deel bij welk team hoort is soms moeilijk te bepalen. Ook zijn na 
het overstappen naar de teams onduidelijkheden gekomen omdat teams onderling afspraken maken om 
sommige delen toch weer naar een ander team over te geven. Deze afspraken zijn dan vaak niet 
doorgecommuniceerd naar de mensen van de post. 

3.5. Diagnose 
Uit de analyse is gebleken dat de percentages onbekende post en verkeerd bezorgde post hoger zijn 
dan gewenst. Ook zijn bepaalde doorlooptijden van poststukken langer dan verwacht. Redenen 
daarvoor zijn in hoofdstuk twee besproken en in Figuur 3-1 nog eens samengevat. 
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Het eerste probleem valt onder mensen. Om de cultuur te veranderen moeten er regels op worden 
gesteld die door iedereen nageleefd moeten worden. De meeste cultuurproblemen bestaan uit het feit 
dat de communicatie niet goed verloopt. 

Het tweede probleem is de methodes. Het is interessant om bepaalde methodes te onderzoeken om te 
kijken bij welke processen tijdslimieten worden overschreden. Ook kan er worden gekeken naar de 
samenwerking tussen de teams. 

Het derde probleem zijn de materialen. Omdat het nog niet duidelijk is met welke systemen er in de 
toekomst gewerkt zal gaan worden zal hier niet verder naar worden gekeken. 

Het laatste probleem zijn de machines. Omdat deze problemen maar zelden voorkomen zal hier niet 
verder op in worden gegaan. 
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4. Literatuur 

4. 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de achtergronden bij de metingen die gedaan zijn voor de 
prestaties van het postproces. Bij deze metingen is gebruikt gemaakt van ProM. Daarom begint 
paragraaf 4.2 met literatuur over process mining. Dit is waar het programma ProM op gebaseerd is. 
Paragraaf 4.3 behandelt het programma ProM en paragraaf 4.4 geeft meer informatie over de gebruikte 
plug-ins. 

4.2. Process Mining 
Organisaties gebruiken vaak informatiesystemen om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. 
Voorbeelden van deze informatiesystemen zijn Workflow management systemen, Customer 
Relationship management systemen en Enterprice Resource Planning systemen. Deze 
informatiesystemen ondersteunen vaak log capaciteiten die registeren wat er in de organisatie is 
uitgevoerd. Een log bevat meestal data over de casussen die zijn uitgevoerd binnen de organisatie, de 
tijden wanneer de taken uitgevoerd zijn, de personen of systemen die deze taken hebben uitgevoerd, of 
andere soorten van data. Deze logs zijn het startpunt voor process mining worden meestal event logs 
genoemd (Medeiros, Weijters, 2006). In Bijlage IV is een deel van een logbestand weergegeven. 
Process mining mikt op automatische ontdekking van informatie van een event log. Deze ontdekte 
informatie kan worden gebruikt om nieuwe systemen in te zetten die de uitvoering van 
bedrijfsprocessen ondersteunen of als een feedback tool dat helpt met het controleren, analyseren en 
verbeteren van al bestaande in uitvoering zijnde bedrijfsprocessen. Het grootste voordeel van proces 
rnining technieken is dat de informatie objectief en feitelijk is gecompileerd. Met andere woorden, 
proces rnining technieken zijn handig omdat ze informatie verzamelen over wat er daadwerkelijk 
gebeurd volgens een event log van een organisatie, en niet wat mensen denken wat er gebeurt binnen 
een organisatie. 

4.3. ProM 
Aan de technische Universiteit Eindhoven is een framework ontwikkeld om verschillende vormen van 
Process Mining te ondersteunen (van Dongen et al., 2005) genaamd het ProM Framework. Dit 
framework biedt een platform om software te ontwikkelen die informatie vergaart en verwerkt uit log
bestanden van bijvoorbeeld een Workflow Management Systeem (WfMS). Op basis van het 
framework zijn plug-ins te programmeren, die gebruik maken van het framework. Plug-ins zijn een 
soort van software of functionaliteit die kan worden toegevoegd of verwijderd zonder de gehele 
frameworkfunctionaliteit te beïnvloeden (Ramesh, 2006). Plug-ins worden over het algemeen gemaakt 
om een programma uit te breiden of meer mogelijkheden te geven. Plug-ins kunnen worden gezien als 
'zwarte dozen' met duidelijk afgebakende interfaces. 

In Figuur 4-1 is een grafische interpretatie van het ProM framewerk weergegeven (Rozinat, van der 
Aalst, 2005). Bij het opstarten, worden alle plug-ins in het framework geladen waarna ze allemaal 
beschikbaar zijn voor de gebruiker door middel van een grafische user interface. Het ProM framework 
verschaft een hogere-level toegang tot de zogenoemde Provided Objects, bijvoorbeeld logfiles of 
grafische structuren zoals petrinetten. Deze provided objects kunnen worden gebruikt als een in en/of 
output van de plug-ins. 
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Figuur 4-1: Het afgeleide proces model om plug-ins in het ProM framework te laden (Rozinat en van der Aalst, 
2005) 

Het ProM framework heeft vijf verschillende soorten plug-ins: 
• Mining Plug-ins, deze implementeren enkele mining algoritmes, bijvoorbeeld mining 

algoritmes die een petrinet construeren op basis van een event log. 
• Export plug-ins, deze implementeren een "save-as" functionaliteit voor enkele objecten 

(zoals grafieken). Er zijn bijvoorbeeld plug-ins om petrinetten (bijvoorbeeld in een PNML 
formaat) op te slaan. 

• Import plug-ins, deze implementeren een "open" functionaliteit voor geëxporteerde objecten, 
bijvoorbeeld een Event-driven Process Chains (EPCs) uit ARIS PPM. 

• Analysis plug-ins, deze brengen enkele eigenschappen analyses ter uitvoering op een mining 
resultaat. Er is bijvoorbeeld voor petrinetten een plug-in die plaatsinvarianten, transitie 
invarianten en een coverabilty grafiek construeert. Er zijn echter ook analyse plug-ins om een 
log met een model te vergelijken (bijvoorbeeld conformance checking). 

• Conversion plug-ins, deze implementeren conversies tussen verschillende data formats. 

Het framework en aan de met name aan de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde plug-ins 
zijn beschikbaar in de ProM tool. Deze zal in het vervolg ProM worden genoemd. 

Het ProM framework maakt gebruik van een Process log XML formaat, ook wel het Mining XML 
(MXML) formaat genoemd. De logfiles die het ProM framework kan verwerken moeten in het 
standaard Mining XML (MXML) log format zijn opgeslagen. Dit format is een generiek XML format 
dat is ontwikkeld voor het ProM framework. Dit formaat is gebaseerd op een grondige vergelijking 
van de input benodigdheden van verschillende bestaande (ad-hoc) process mining tools en de 
informatie die zich in een audit trial of transactie log van enkele complexe informatiesystemen bevindt 
(bijvoorbeeld een ERP of WFM systeem) (van Dongen et al., 2005). 
In Figuur 4-2 is een MXML schema te zien dat de proces log specificeert. Het kern element is een 
WorkflowLog element. Het WorkflowLog element bevat (in de gegeven volgorde) een optionele Data 
element, een optioneel Source element en een aantal Process (tenminste één) elementen. Een Data 
element heeft de mogelijkheid om willekeurige tekstuele data op te slaan en bevat een lijst met 
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Attribute elementen. Een Source element kan worden gebruikt om informatie op te slaan over het 
informatiesysteem waar deze log is gecreëerd. Een Process element refereert naar een specifiek proces 
in een informatiesysteem. Omdat een informatiesysteem over het algemeen meerdere processen 
controleert, kunnen er meerdere Process elementen voorkomen in een log file. Een Processlnstance 
bevat een case, bijvoorbeeld een uitvoering van het Process. In een Processlnstance is een aantal 
gebeurtenissen beschreven in de AuditTrailEntry elementen. Een AuditTrai!Entry bestaat uit een 
WorkflowModelElement, een Eventtype, een mogelijke Timestamp en de Originator. Verder kan 
aanvullende informatie over de gebeurtenis worden opgeslagen in de Data elementen. 

Figuur 4-2: Proces log XML formaat (van Dongen et al. , 2005) 

Het WorkjlowModelElement geeft de naam van een activiteit in het procesmodel aan. Het Eventtype is 
een van de in het transitie model (Figuur 4-3) aangegeven transities die gebruikt zijn door de gemeente 
Heusden. Hierin wordt aangegeven dat er meerdere stappen plaatsvinden binnen een stap van een 
bedrijfsproces. De meerdere statussen worden ook in de logfile opgeslagen zodat ook beter de 
uitvoeringstijd en wachttijd aan kunnen worden gegeven. De Timestamp is het tijdstip waarop het 
event is uit evoerd. De Ori inator is de ersoon die het event heeft uit evoerd. 

schedulv start 

reassign/ Ü 
expire 

Figuur 4-3: Transitie model (Hage) 

resume 

~Dreas~ign 
)"~ expire 

suspend 

Om de kloof tussen de logformats van de verschillende informatiesystemen en de standaard MXML 
log format te overkomen, is er een andere tool ontwikkeld: het ProM-import framework (Gunther and 
Van der Aalst, 2006). Deze tool maakt het mogelijk om de logs van verschillende informatiesystemen 
te converteren naar het standaard MXML format. Voor het omzetten van de bestanden van de 
gemeente Heusden is van deze tool gebruik gemaakt. 

23 



4.4. Gebruikte plug-ins 
Voor de analyses die in hoofdstuk 4 gemaakt zijn met behulp van het programma ProM zijn 
voornamelijk twee Analyse plug-ins gebruikt. Namelijk de Conformance Checker (paragraaf 4.4.1) en 
de Performance Analysis with Petrinet (paragraaf 4.4.2). Later in hoofdstuk 6 en 7 zijn ook de 
Sequence Diagram Analysis plug-in (paragraaf 4.4.3) en de Export Plug-in naar CPN-Tools 2.0 
gebruikt (paragraaf 4.4.4). 

4.4.1. Conformance Checker 
Conformance testen, of conformance analyse, doelen op de detectie van inconsistenties tussen een 
procesmodel en zijn corresponderende executie log, en de kwantificatie van het verschil (Rozinat en 
Van der Aalst, 2005). 
Er zijn twee verschillende dimensies van conformance, namelijk de gepastheid (fitness) en de 
toepasselijkheid (appropriateness). De fitness is de mate waarnaar de route van de log kan worden 
geassocieerd met de paden gespecificeerd door het procesmodel. 
De appropriateness is de mate van toepasselijkheid waarin het procesmodel het geobserveerde gedrag, 
gecombineerd met de mate van helderheid waarop het gepresenteerd is, beschrijft. 
Een manier om de fitness te meten is om de log over het bijbehorende model, in dit geval een petrinet, 
te laten lopen en op een of andere manier de mismatch te meten tussen wat er in de log gebeurt en de 
logische volgorde van het petrinet (pijlen volgen). Het draaien van elke logische gelogde event trace 
over het model, begint met het markeren van de initiërende plaats in het model en dan de transities die 
behoren tot de gelogde events in het spoor die een voor een worden afgevuurd. Terwijl dit wordt 
gedaan, moeten het aantal tokens die kunstmatig moesten worden gecreëerd en het aantal tokens die 
achtergebleven zijn in het model worden geteld. Dit omdat deze aanduiden dat het proces niet correct 
voltooid is. 

4.4.2. Analysis with Petri nets 
Voor de analyse met petrinetten zijn petrinetten gemaakt in Protos. Deze petrinetten zijn gebaseerd op 
hoe het proces volgens de gemeente zou moeten verlopen. Deze processen zijn ook schematisch 
gekoppeld aan het Workflow Management Systeem (WfMS) dat gebruikt wordt door de gemeente 
Heusden. Deze petrinetten in Protos zijn vervolgens omgezet in Woflan modellen zodat deze modellen 
in kunnen worden gelezen door het programma ProM. 
Om te beginnen met de ProM analyse met petrinetten moet eerst de logfile van de gemeente Heusden 
in worden gelezen. Daarna wordt het schematische model van Woflan ingelezen en dan wordt er 
gevraagd om de transities te koppelen met de gegevens uit de logfile. Dit moet worden gecontroleerd 
om zo zeker te zijn dat de loggegevens overeenkomen met de gebruikte namen voor de transities. 
Daarna kunnen de loggegevens met het model worden vergeleken en kunnen er analyses worden 
gedaan. Bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijden van het hele proces of de doorlooptijden per 
transitie. 

4.4.3. Sequence Diagram Analysis 
Ook hier wordt voor de analyse van een proces gebruik gemaakt van een petrinet. Deze wordt weer 
vergeleken met de logfile. De Sequence Diagram Analyse geeft uiteindelijk alle verschillende paden 
weer die door de casussen in de logfile zijn doorlopen. Casussen die hetzelfde traject hebben 
doorlopen worden ook samengevoegd. Hiermee kun je zien welke verschillende paden zijn doorlopen 
met de frequentie van deze paden. Ook kunnen daarna deze paden los van elkaar worden geanalyseerd 
om deze bijvoorbeeld op de gemiddelde doorlooptijd te vergelijken. 

4.4.4. CPN-tools 2.0 
Later in dit rapport wordt ook gebruik gemaakt van de export plug-in CPN-Tools 2.0. Hier wordt eerst 
een analyse met behulp van een petrinet gedaan. Vanuit dit petrinet waar dus ook alle data uit de 
loggegevens aan gekoppeld zijn, kan een model in CPN-Tools worden gemaakt. Hierbij kunnen een 
aantal tabbladen worden ingevuld. Namelijk de configuratie, proces, attributen, activiteiten, keuzes, 
resources en lay-out. Op basis van de logfile, het petrinet en de keuzes (bijvoorbeeld de keuze tussen 
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transities laten bepalen op basis van de kansverdeling die uit de logfiles verkregen is) wordt dan een 
petrinet gemaakt in CPN-Tools. 

4.5. Conclusie 
In dit hoofdstuk is uitgelegd wat process mining inhoudt. Het programma ProM maakt gebruik van 
process rnining en biedt verschillende mogelijkheden aan om data van logfiles te verwerken. 
Voor het onderzoek zijn van de gemeente Heusden een aantal logbestanden gekregen van 
verschillende processen. In het volgende hoofdstuk is gebruik gemaakt van het programma Prom om 
deze bestanden te analyseren. 
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5. Prestaties van bedrijfsprocessen 

5. 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de prestaties van een aantal bedrijfsprocessen binnen de gemeente Heusden 
besproken. In paragraaf 5.2 is er een meting gedaan met behulp van het programma ProM. Tenslotte 
wordt in paragraaf 5.3 een diagnose gegeven waar zal worden besproken wat er verder zal worden 
onderzocht. 

5.2. Uitwerkingen data met ProM 
In paragraaf 3.3 is aangetoond dat 20 procent van de binnengekomen stukken niet binnen de 
toegestane tijd zijn af gehandeld en van 8 procent is onbekend hoe het staat met de afhandeling. 
Daarom worden in deze paragraag enkele processen onderzocht om te zien hoe het hier met de 
doorlooptijden gesteld is. 
In deze paragraaf zal eerst de uitwerking van het proces informatieaanvraag, met behulp van een van 
de manieren waarop het programma ProM kan worden gebruikt, uitgebreid worden toegelicht in 
paragraaf 5.2.1 Daarna zal in paragraaf 5.2.2 kort de waarden worden weergeven van de overige 
processen. De processen zijn gekozen op basis grote aantallen die binnenkomen in de organisatie bij 
verschillende teams. 

5.2.1. Analyse met behulp van ProM van het proces Informatie aanvraag 
De accesdatabase met gegevens over het proces van de facturen is verkregen is uit het programma 
WFM Workdesk. Deze data is met behulp van het programma ProM Import omgezet in een formaat 
dat gelezen kan worden door het programma ProM, namelijk het MXML-formaat. 

Om de juiste data er uiteindelijk uit te halen moet er een petrinet worden opgesteld. Hiervoor is de 
routering gebruikt die in WFM Workdesk is vastgelegd. In Figuur 5-1: Schema Routering Informatie 
aanvraag is het schema weergegeven dat verkregen is uit WFM W orkdesk. 

Figuur 5-1: Schema Routering Informatie aanvraag 

De data uit het schema is omgezet in een petrinet. Dit petrinet is opgesteld in het programma Protos. 
Vanuit hier kan deze geëxporteerd worden naar W oflan en kan deze uiteindelijk ook gelezen worden 
door het programma ProM. Het Protosmodel is hieronder in Figuur 5-2 weergegeven. 
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Figuur 5-2: Protosmodel Informatie aanvraag 

De database bevat de gegevens van cases gedurende een half jaar. Hierin zitten dus ook cases die al 
eerder begonnen zijn dan de startdatum van de database en/of cases die langer doorlopen dan de 
einddatum van de database. Daarom moeten eerst de cases, die gestart en geëindigd zijn binnen de tijd 
die de database bestrijkt, eruit worden gefilterd. 

Als deze stappen zijn uitgevoerd kan men het petrinetmodel importeren in ProM samen met de data. 
De data kan worden vergeleken met het model en zo kunnen de routeringen worden vastgelegd. Ook 
kan men zo de gemiddelde tijd berekenen die een case er over doet om het hele proces te doorlopen, 
maar ook hoe lang een case over een bepaalde stap zelf doet. En kan er worden gekeken of de data, 
gehaald uit de database, ook daadwerkelijk een juiste route volgt. 

Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 97,38% van de gevallen, de cases het proces 
zoals het van tevoren is beschreven, doorlopen. 

De gemiddelde doorlooptijden van de 2546 cases die het proces hebben doorlopen zijn hieronder 
weergegeven in Tabel 5-1. 

Door 1 ooptij d 
aantal cases (minuten) uren 

avg 2546 2884,73 48,08 

min. 2546 2,88 0,05 
max 2546 52140,42 869,01 

stdev 2546 4412,69 73,54 
fast 25,00% 637 129,97 2,17 
slow 25% 637 8510,74 141,85 
normal 50% 1272 1446,85 24,11 

Tabel 5-1: Doorlooptijden van proces informatie aanvraag 

De wachttijden per plaats kunnen ook worden opgevraagd. 
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5.2.2. Analyse overige processen 

Op de volgende pagina in Tabel 5-2 staan de resultaten van de processen. Deze resultaten worden later 
in deze paragraaf nog besproken. In bijlage V zijn de losse tabellen en de schema's weergegeven per 
proces. 

Proces Totaal avg Past Slow Normal target Tijdseenheid 
aantal 25% 25% 50% 
cases 

Bezwaar 5 1040,41 119,79 2017,5 1021,59 - Uren 
Facturen 850 97,75 63,99 119,4 103,83 14 Dagen 
GBA 585 3,78 0,21 12,03 1,46 2 Dagen 
Informatieaanvraag 2546 48,08 2,17 141,85 24,11 48 Uren 
Verhuizingen 713 13,53 2,39 32,25 9,75 2 Dagen 
WOZBezwaar 2 133,2 112,25 154,15 0 - Dagen 
Tabel 5-2: Totaaloverzicht resultaten 

Bezwaar 
Het proces Bezwaar handelt de poststukken af die een bezwaar indienen bij de gemeente. 
Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 95,30% van de gevallen de cases het proces 
zoals het van tevoren is beschreven doorlopen. 

Uit de gegevens van de performance analyse die in Tabel 5-2 af te lezen zijn kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
Omdat de database de gegevens van een half jaar bevat, zijn er maar weinig gehele cases beschikbaar 
geweest. Dit komt omdat de doorlooptijden erg lang zijn bij bezwaren en er maar 5 cases zijn. Deze 
zijn ook alle 5 geëindigd in de stap intrekken. Daarom zijn deze gegevens niet representatief voor het 
gehele proces. 

Facturen 
Het proces facturen is het proces dat start op het moment dat er een factuur binnenkomt en eindigt met 
de opdracht van betaling. 
Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 97,38% van de gevallen de cases het proces 
zoals het van tevoren is beschreven doorlopen. 

Uit de gegevens van de performance analyse die in Tabel 5-2 af te lezen zijn kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
Het gemiddelde van de afhandeling van facturen is erg hoog. Ze overschrijden de target regelmatig. 

GBA afschrift 
Behandelt de aanvragen van een GBA afschrift (Gemeentelijke Basis Administratie, het vroegere 
bevolkingsregister). 
Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 96,98% van de gevallen de cases het proces, 
zoals het van tevoren is beschreven doorlopen. 

Uit de gegevens van de performance analyse die in Tabel 5-2 af te lezen zijn kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
Het gemiddelde van de GBA afschriften is een beetje aan de hoge kant. Dit is te wijten aan de 
extremere gevallen aan de bovengrens. Als de resultaten worden bekeken van de normal 50% zit men 
binnen de target. 

Verhuizingen 
Het proces verhuizingen behandelt de aangiftes van een verhuizing. 
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Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 95,97% van de gevallen de cases het proces, 
zoals het van tevoren is beschreven, doorlopen. 

Uit de gegevens van de performance analyse die in Tabel 5-2 af te lezen zijn kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
De resultaten van de doorlooptijden van verhuizingen zijn erg hoog. Ze overschrijden de target 
regelmatig. 

WOZBezwaar 
Het WOZ Bezwaar, Waardering Onroerende Zaken Bezwaar, behandelt de zaken wanneer mensen 
bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde waarover ze belasting moeten betalen. 
Uit de analyse van de conformance checker blijkt dat 92,80% van de gevallen de cases het proces, 
zoals het van tevoren is beschreven, doorlopen. 

Uit de gegevens van de performance analyse die in Tabel 5-2 af te lezen zijn kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
Omdat de database de gegevens van een half jaar bevat, zijn er maar weinig gehele cases beschikbaar 
geweest. Dit komt omdat de doorlooptijden erg lang zijn bij WOZbezwaren en er maar 2 cases zijn. 
Daarom zijn deze gegevens niet representatief voor het gehele proces. 

5.3. Conclusie 

Uit de analyses in dit hoofdstuk is gebleken dat een aantal processen niet aan de target voldoen. 
Na een gesprek met de begeleiders, Martin de Bijl, Inez van Gils-de Vries en Monique Jansen-Vullers, 
is besloten om de volgende punten verder te onderzoeken: 

Een aantal concrete processen bekijken of ze voldoende functioneren. De volgende processen zijn 
gekozen: 

1. Het proces facturen: omdat er van dit proces maar weinig onderzoek naar gedaan is binnen de 
gemeente Heusden. Daarbij kwam de uitkomst van het ProM onderzoek van de totale 
doorlooptijd uit op een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden in plaats van de 14 dagen wat de 
target is om een factuur af te handelen. 

2. Het proces verhuizingen: omdat deze ook de tijdslimiet overschrijdt. De tijdslimiet staat op 2 
dagen maar uit onderzoek bleek dat het proces nu ongeveer 14 dagen duurt. 

3. Het proces afhandeling van bezwaren: omdat men verwacht dat de doorlooptijden te lang zijn. 
Helaas is dat met de voorgaande log-file niet aangetoond omdat deze een te korte tijd in beslag 
nam en er zodoende te weinig volledige cases waren om een goede uitspraak te kunnen doen. 
Hiervoor zal in het vervolg een andere log-file worden gebruikt. 

Voor deze processen zal in hoofdstuk 6 een diepere analyse worden gemaakt waarin ook de 
doorlooptijden per stap zullen worden bekeken. Dit zal worden gedaan om te zien waar de problemen 
binnen de processen liggen. Als hieruit nog steeds blijft dat de processen niet voldoen aan de wensen 
van de gemeente zal er ook een onderscheid worden gemaakt tussen de bewerkingstijden en 
wachttijden. 

Tenslotte zal in hoofdstuk 7 voor de processen die het niet goed doen, gekeken worden of deze kunnen 
worden verbeterd. Hiervoor zal eerst een model van de huidige situatie worden gemaakt en 
gesimuleerd om te kijken of het overeen komt met de huidige situatie. Daarna zullen een aantal 
herontwerpvarianten worden voorgesteld. Deze zullen ook gemodelleerd worden om vervolgens een 
simulatie te draaien om te zien of de herontwerpen ook daadwerkelijk beter presteren dan de huidige 
situatie. 
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6. Prestatiemeting proces Verhuizingen, proces 
Facturen en proces Bezwaren 

6. 1. Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt de processen Verhuizingen, Facturen en Bezwaren. Eerder is aangetoond dat 
de doorlooptijden erg lang zijn. Daarom zal er in paragraaf 6.2 dieper op het proces Verhuizingen in 
worden gegaan. Paragraaf 6.3 doet dit voor het proces Facturen. En paragraaf 6.4 zal dit doen met het 
proces Bezwaren. Tenslotte zal in paragraaf 6.5 worden geconcludeerd of er verbeteringen nodig zijn. 

6.2. Proces Verhuizingen 
Eerder is al gebleken dat de doorlooptijden van het proces verhuizingen aan de hoge kant zijn. Daarom 
zal in deze paragraaf het proces verder worden uitgewerkt. Ten eerste zal er een korte beschrijving 
worden gegeven en een schema met de routeringen (4.2.1). Daarna wordt er een analyse van het 
proces verhuizingen gegeven met het behulp van het programma ProM in 4.2.2 en tenslotte zal er in 
4.2.3 een conclusie gegeven worden. 

6.2.1. Beschrijving proces verhuizingen en schematische weergave routeringen 
Er komt een aangifte van een verhuizing binnen bij de postkamer, deze kan per post binnenkomen 
maar ook door een persoon worden gemeld aan het loket waar dan een formulier wordt ingevuld en 
gestuurd wordt naar de postkamer. De meldingen die binnenkomen per post worden beoordeeld. Als 
het gaat om een verhuizing van het buitenland naar Nederland gaat deze direct naar het team Diensten. 
Dit is ook het geval als het GBA-afschrift met het adres in onderzoek is en wanneer het een verhuizing 
betreft van de gemeente Heusden naar een andere gemeente. Alle andere documenten met betrekking 
van het doorgeven van een verhuizing worden ingescand, benodigde metadata wordt toegevoegd en in 
de map VH02: Voorbereiden geplaatst. 
Hierna worden de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie, het vroegere bevolkingsregister) 
gegevens gecontroleerd plus de verhuisdatum. Als de gegevens niet volledig zijn kan het document 
geretourneerd worden en/of worden opgeslagen in de map VH06: Wachten. Deze map wordt dus 
gebruikt als de burger nog actie moet ondernemen. 
Als de aangifte als akkoord wordt beoordeeld dan kan men deze in verschillende andere mappen 
terecht komen. Ten eerste kan alles al compleet zijn en kan de controle, in map VH20: Controle, 
worden uitgevoerd door het team AVG. 
Een andere weg die de aangifte volgt is als er moet worden gewacht op een persoonslijst (PL), dit 
gebeurd in de map VH12: Wachten PL. In deze map zitten de cases waar op de PL moet worden 
gewacht die gestuurd moet worden door een andere gemeente. Deze PL komt binnen bij AVG en deze 
zet de case in de volgende map VH20 waar de controle weer plaatsvindt. 
Ook kan het zijn dat de datum van de verhuizing in de toekomst ligt, dan gaat de case naar de map 
VH04: Opslag totdat de datum van de verhuizing plaatsvindt, dan wordt de case weer terug gezet in de 
map voorbereiden. 
Een andere map waar het proces gebruik van kan maken is de map VH08: BW/FIN. In dit geval is het 
pand nog niet gereed. Na deze map moet weer een keuze worden gemaakt of de aangifte gaat naar de 
map VHl0: Art.83, hierin komen de voornemens om de verhuizing niet te verwerken, of toch terug 
gaat naar de voorbereiding (VH02). 
Ook kan de aangifte rechtstreeks na het akkoord in de map VHlO: Art. 83 komen. Als deze in de map 
VHl0 zit dan kan deze daarna verstuurd worden naar de controle, VH20 of gaat deze alsnog weer naar 
de map voorbereiden, VH02. 

Hieronder is in Figuur 6-1 een schematische weergave van het proces te vinden met de bijbehorende 
routeringen. 
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VH06 Wachten 

Figuur 6-1: Schematische weergave proces verhuizingen met routeringen 

6.2.2. Analyse proces verhuizingen 
Ten eerste is er een analyse met behulp van het programma ProM gemaakt. Deze is gedaan met de 
Conformance Checker. Uit de analyse blijkt dat het proces voor 95,97% overeenkomt met het 
beschreven proces. 
Daarna zijn de cases die in zijn geheel overeenkomstig (fitting) zijn met het beschreven proces (72%) 
gescheiden van de niet geheel overeenkomstige (non-fitting) cases om te zien of er grote verschillen 
zijn. Voor de laatste groep is ook een analyse gedaan met behulp van de conformance checker en 
daaruit kwam dat 89,68 processen doorloopt zoals beschreven in het petrinet. Daaruit kan opgemaakt 
worden dat er geen grote afwijkingen zijn. 

Eerder is al aangetoond dat de doorlooptijd van het proces verhuizingen hoog is. Om te kijken waar de 
knelpunten liggen is een betere analyse gemaakt en zijn ook de tussendoorlooptijden (wachttijd plus 
verwerkingstijd) in kaart gebracht. Deze zijn te vinden in de onderstaande Tabel 6-1. Deze waarden 
zijn verkregen door middel van het programma ProM. Voor de input is de gehele dataset gebruikt, om 
zo een goed en reëel beeld te krijgen van de huidige situatie en zijn de filters bij de Performance 
analysis with Petri net op all measurements taken gezet. Dit is gedaan om zo alle data te gebruiken. In 
de tabel zijn de waarden van de gemiddelde tijden opgenomen maar ook de minimale, maximale en 
normal 50% tijd. Vooral de laatste is belangrijk omdat hier alle extreem lange en extreem korte cases 
eruit gefilterd zijn om zo een beter beeld van de gemiddelde cases te krijgen. 

gemiddelde norm. 
Map tijd (dagen) min max 50% frequentie 
Domain: Heus 0 0 0 0 980 
VH02: 
Voorbereiden 0,61 0 11,94 0,24 1352 
VH04: Opslag 16,13 0 90,09 11,44 313 
VH06: Wachten 6,03 0 14,14 5,31 41 
VH08: BW/Fin 17,35 0 71,91 7,95 17 
VHlO: Art. 83 15,02 5,84 21 ,14 18,07 3 
VH12: Wachten 
PL 4,05 0 40,74 3,51 357 
VH20: Controle 8,37 0 67,82 5,36 980 

Totaal 16,71 0,05 123,03 11,39 980 
Tabel 6-1: Tussendoorlooptijden proces verhuizingen 
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Uit de vorige tabel kan worden afgelezen dat vooral de stappen Opslag, Wachten, BW/Fin, Art.83, 
Wachten PL en Controle veel tijd in beslag nemen. 

Verder is er een uitsplitsing gemaakt voor gevallen die het gehele proces doorlopen (fitting) zoals 
beschreven in het petrinet en de gevallen die het niet helemaal volgens het beschreven petrinet gaan 
(non-fitting). De tabel voor de fitting-waarden is hieronder weergegeven in Tabel 6-2. 

gemiddelde norm. 
Map tijd (dagen) min max 50% frequentie 
Domain:Heusl 0 0 0 0 713 
VH02: Voorbereiden 0,58 0 11,94 0,23 927 
VH04: Opslag 12,29 0 64,15 8,41 172 
VH06: Wachten 5,72 0 14,11 4,86 27 
VH08: BW/Fin 14,74 0 71,91 5,81 15 
VHlO: Art. 83 13,49 5,84 21 ,14 0 2 
VH12: Wachten PL 3,77 0 14,82 3,51 270 
VH20: Controle 7,57 0 41 ,75 4,88 713 

totaal 13,53 0,05 114,99 9,75 713 
Tabel 6-2: Doorlooptijden Fitted-cases 

Ook in de bovenstaande tabel vallen de vooral de stappen Opslag, Wachten, BW/Fin, Art.83, Wachten 
PL en Controle op omdat ze veel tijd in beslag nemen. 

In de volgende Tabel 6-3 zijn de waarden gebruikt voor de cases die de paden niet helemaal hetzelfde 
hebben doorlopen als beschreven in het petrinet (Non- Fitted cases). Ook hier zijn de filters op all 
measurements taken gezet om zo alle cases mee te kunnen nemen in de berekening van de 
doorlooptijden. 

gemiddelde norm. 
tijd (dagen) min. max. 50% frequentie 

Domain:Heusl 0 0 0 0 267 
VH02 Voorbereiden 0,67 0 7,96 0,28 425 
VH04 Opslag 20,82 0 90,09 16,67 141 
VH06 Wachten 6,64 0 14,14 6,22 14 
VH08 BW/Fin 36,91 35,89 37,93 37,93 2 
VHlO Art. 83 18,07 18,07 18,07 18,07 1 
VH12 Wachten PL 4,9 0 40,74 3,52 87 
VH20 Controle 10,53 0 67,82 6,84 267 

Totaal 25,22 0,99 123,03 17,61 267 
Tabel 6-3: Doorlooptijden Non-Fitted cases 

Uit de bovenstaande tabellen kan worden afgelezen dat de stappen Opslag, Wachten, BW/Fin, Art.83, 
Wachten PL en Controle de meeste tijd in beslag nemen. Ook is te zien de doorlooptijd van de fitted 
cases korter zijn dan die van de non-fitted cases. 

Vervolgens zal gekeken worden naar de verschillende patronen die in het proces voorkomen. Dit is 
gedaan met de functie Performance Sequency Diagram Analysis. De patronen zijn in Bijlage VI 
opgenomen. Patronen met een lagere frequentie dan 10 zijn niet meer opgenomen in de tabel. 
Uiteindelijk zijn 936 van de 980 cases meegenomen in de tabel, dat is ongeveer 95,5%. 
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gemiddelde norm. standaard 
patroon frequentie tijd (dagen) mm Max 50% deviatie 
patroon 0 388 8,7 0,05 67,77 6,12 10, 11 
patroon 1 265 13,15 2,03 56,14 10 10,24 
patroon 2 188 26,85 1, 17 108,02 22,38 19,76 
patroon 3 73 28,52 4,95 104,27 23,72 19,79 
patroon 4 12 53,58 10 123,03 45,68 35,61 
patroon 5 10 12,98 8,02 21,93 11,25 5,13 

Tabel 6-4: Doorlooptijden verschillende patronen 

Uit de meest voorkomende patronen is te zien dat de stappen Domain: heusl, Voorbereiden, Opslag, 
Wachten PL en Controle vooral voorkomen. De stap Wachten komt alleen in patroon 5 voor dat een 
frequentie heeft van 10. De stappen BW/Fin en Art. 83 komen niet voor bij de 95,5 % meest 
voorkomende patronen. 

6.2.3. Conclusie proces verhuizingen 
Uit de analyse is gebleken dat de stappen controle, opslag, wachten, BW /Fin en wachten PL de meeste 
tijd in beslag nemen. Daarnaast is gekeken hoe vaak deze voorkomen door middel van te kijken naar 
de patronen. Daaruit komen de volgende redenen als belangrijkste redenen voor de in het begin lang 
lijkende doorlooptijden. 

De aangiften die in Controle staan moeten nog gecontroleerd worden. Dit betekend dat de aangifte die 
gedaan is, wordt gecontroleerd of deze helemaal juist is en op een juiste manier is verwerkt in het 
GBA-systeem. De dossiers die in deze bak staan kunnen er best wat langer in staan, omdat de burger 
daar (normaal gesproken) geen last van heeft, de mutatie is immers al gedaan. 

Er moet gewacht worden op data van andere gemeenten als er verhuisd wordt van een andere 
gemeente naar de gemeente Heusden. Dit duurt ongeveer 4 dagen. (Wachten PL) 

Ook worden sommige verhuizingen gemeld die in de toekomst plaats gaan vinden en pas verwerkt 
kunnen worden vanaf de datum van de daadwerkelijke verhuizing. Dit verhoogt ook de totale 
doorlooptijd. Deze stap duurt ongeveer 9 dagen (Opslag). 

De stap Wachten komt maar zelden voor, bij de 95% van de meest voorkomende patronen komt deze 
alleen in patroon 5 voor. Daarbij is dit ook een stap waarbij er actie moet ondernomen door de burger 
zelf dus kan de gemeente daar niets aan versnellen. 

De stappen BW/Fin en Art. 83 komen helemaal niet voor bij de 95% meest voor komende patronen. 
Daarom zal hier niet gekeken worden om deze stap te versnellen. 

Daarbij wordt aangeraden de cases af te ronden volgens het beschreven proces omdat de 
doorlooptijden van deze cases gemiddeld korter zijn. 

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de target voor de afhandeling van 
verhuizingen gehaald wordt. Waar eerst werd gedacht dat de afhandeling van de aangifte van 
verhuizing tot verwerking daarvan te lang zou duren, kan nu de conclusie worden getrokken dat 
mensen op tijd een antwoord krijgen. 

6.3. Proces Facturen 

Eerder is al gebleken dat de doorlooptijden van het proces facturen aan de hoge kant zijn. Daarom zal 
in deze paragraaf het proces verder worden uitgewerkt. Ten eerste zal er een korte beschrijving 
worden gegeven en een schema met de routeringen (4.3.1). Daarna wordt er een analyse van het 
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proces verhuizingen gegeven met het behulp van het programma ProM in 4.3.2 en tenslotte zal er in 
4.3.3 een conclusie gegeven worden. 

6.3.1. Beschrijving proces facturen en schematische weergave routeringen 
Als een factuur binnenkomt in de postkamer wordt deze gescand en na het toevoegen van de metadata 
wordt deze verstuurd naar het team Bedrijfs Economische Controle (BEC). Hier komt deze dan binnen 
in de map FA02: Voorbereiden. 
Eerst moet worden gekeken of de gegevens van de leverancier bekend zijn. Is dit niet het geval dan 
gaan de factuur in de map FA05: Gegevens leverancier. Als ze bekend zijn gaan ze naar een andere 
map. 
Eerst moet een medewerker van BEC het crediteurennummer toevoegen in het opmerkingenveld en 
deze moet deze gaan kijken of er een verplichting aanwezig is voor de factuur. 
Is er geen verplichting dan wordt de factuur bij de bijbehorende budgethouder in de map 
FA06:Verplichting gezet. Als de budgethouder het verplichtingnummer met toelichting toevoegt komt 
de factuur in FA04:Onderzoek en wordt de verplichtingenadministratie bijgewerkt door iemand van 
het team BEC. Eventuele aanpassingen worden gedaan. Na bijwerken/ aanpassen moet de factuur 
worden gefiatteerd voor verdere verwerking. Na fiattering, dat in de map FA08:Fiatteren gebeurt, door 
de budgethouder gaat de factuur via het systeem naar de financiële administratie en wordt het klaar 
gezet om te boeken. 
Het kan ook voorkomen dat de factuur nog moeten wachten, dit gebeurt met de facturen die aan het 
eind van het jaar binnenkomen. Deze komen in de map FA03:Wacht. Omdat deze nog binnen het 
lopende boekjaar moeten worden ingeboekt. 
Tenslotte is ook de mogelijkheid dat de facturen rechtstreeks gaan naar de map FA08: Fiatteren, dit 
gebeurt wanneer er al een verplichtingnummer op de factuur vermeld staat en zo snel verwerkt kan 
worden. Als een factuur gefiatteerd is, wordt deze betaald en gaan deze nog in de map FAl0:Controle. 
Hier blijven ze nog 100 dagen in zitten om zo makkelijk terug te vinden te zijn voor het geval dat er 
bijvoorbeeld een herinnering komt van een rekening die al betaald is. 

Hieronder is in Figuur 6-2 een schematische weergave van het proces te vinden met de bijbehorende 
routeringen. 

Figuur 6-2: Routeringen proces facturen 

6.3.2. Analyse proces facturen 
Ten eerste is er een analyse met behulp van het programma ProM gemaakt. Deze is gedaan met de 
Conformance Checker. Uit de analyse blijkt dat 95,50% van de gevallen overeenkomstig is met het 
beschreven proces. 
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Daarna zijn de cases die in zijn geheel overeenkomstig (fitting) zijn met het beschreven proces (47%) 
gescheiden van de niet in het geheel overeenkomstige (non-fitting) cases. Voor de laatste groep is ook 
een analyse gedaan met behulp van de conformance checker en daaruit kwam dat het proces voor 
92,76% processen doorloopt zoals beschreven in het petrinet. 

Eerder is al aangetoond dat de doorlooptijd van het proces facturen hoog is. Om te kijken waar de 
knelpunten liggen is een betere analyse gemaakt en zijn ook de tussendoorlooptijden (wachttijd plus 
verwerkingstijd) in kaart gebracht. Deze zijn te vinden in de onderstaande Tabel 6-5. Deze waarden 
zijn verkregen door middel van het programma ProM. Voor de input is de gehele dataset gebruikt en 
zijn de filters bij de Performance analysis with Petri net op all measurements taken gezet. Dit is 
gedaan om zo alle data te gebruiken. 
Omdat er een bug zat in het programma ProM is voor de stappen F A04: Onderzoek, F A06 
Verplichting en FA08: Fiatteren een aparte analyse gemaakt. Hiervoor is gekeken naar de 4 patronen 
die het vaakst vorkomen met 1451 casussen, dit is 81,9% van het totaal aantal casussen. 

gemiddelde norm. 
Map tijd (dagen) min max 50% frequentie 
Domain: Heusden 0 0 0 0 1772 
F A02: Voorbereiden 2,9 0 16,84 1,5 1801 
FA03: Wacht 1,54 0 7,93 0,21 107 
FA04: Onderzoek 0,19 0 4,84 0,19 1480 
FA05: Gegevens 
Leverancier 1,84 0 19,1 0,81 84 
F A06: Verplichting 3,18 0 49,75 2,63 1480 
FA08: Fiatteren 1,74 0 35,1 1,01 1451 
FAl0: Controle 80,42 0 100,25 95,33 1788 

totaal 102,37 0,94 169,24 106,76 1772 
Tabel 6-5: Tussendoorlooptijden proces facturen 

Wat erg opvallend is, is dat de wacht- en doorlooptijden voor de stap FAlO controle erg lang duren 
(80,84 dagen). De overige tijd zit vooral in de stappen Voorbereiden, Gegevens leverancier, 
Verplichting en Fiatteren. 

Verder is er een uitsplitsing gemaakt voor gevallen die het gehele proces doorlopen (fitting) zoals 
beschreven in het proces model en de gevallen die het niet helemaal volgens het beschreven proces 
model gaan (non-fitting). De tabel voor de fitting-waarden is hieronder weergegeven (Tabel 6-6). 

gemiddelde norm. 
Map tijd (dagen) min max 50% frequentie 
Domain: Heusden 0 0 0 0 850 
F A02: Voorbereiden 4,09 0 16,84 2,78 869 
FA03: Wacht 1,14 0 4,88 0,8 19 
F A04: Onderzoek 0,44 0 3,9 0,21 790 
F A05: Gegevens 
Leverancier 1,42 0 19,1 0,76 57 
F A06: Verplichting 3,67 0 26,16 2,02 790 
FA08: Fiatteren 1,98 0 21,78 0,81 708 
FAl0: Controle 87,05 0,63 100,21 95,81 850 

totaal 97,75 0,94 144,18 103,83 850 
Tabel 6-6: Doorlooptijdenfitted-cases Facturen 
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In deze tabel blijft de stap Controle de meest tijdrovende activiteit. Voorbereiden, Gegevens 
Leverancier, Verplichting en Fiatteren volgen hierna. 

In de volgende Tabel 6-7 zijn de waarden gebruikt voor de cases die de paden niet helemaal hetzelfde 
hebben doorlopen als beschreven in het proces model (Non- Fitted cases). Ook hier zijn de filters op 
all measurements taken gezet om zo alle cases mee te kunnen nemen in de berekening van de 
doorlooptijden. 

gemiddelde norm. 
Map tijd (dagen) min max 50% frequentie 
Domain: Heusden 0 0 0 0 922 
F A02: Voorbereiden 1,79 0 16,81 0,78 932 
FA03: Wacht 1,63 0 7,93 0,02 88 
F A04: Onderzoek 3,81 0 47,19 2,16 690 
FA05: Gegevens Leverancier 2,73 0,03 11,77 1,55 27 
F A06: Verplichting 2,36 0 49,75 1,21 690 
FA08: Fiatteren 3,33 0 34,1 1,39 602 
FAlO: Controle 81,58 0 100,25 99,92 938 

totaal 106,64 4,8 169,24 107,91 922 
Tabel 6-7: Doorlooptijden Non-fitted-cases Facturen 

Ook in deze tabel blijft de stap Controle de meest tijdrovende activiteit. Wat opvalt, is dat de stap 
Onderzoek zich nu ook bij het rijtje Voorbereiden, Gegevens Leverancier, Verplichting en Fiatteren 
voegt. 

Vervolgens zal gekeken worden naar de verschillende patronen die in het proces voorkomen. Dit is 
gedaan met de functie Performance Sequency Diagram Analysis. De gegevens hiervan zijn in Tabel 
6-8 opgenomen. Patronen met een lagere frequentie dan 7 zijn niet meer opgenomen in de tabel. 
Uiteindelijk zijn 1616 van de 1772 cases meegenomen in de tabel, dat is ongeveer 91,20%. 

normal standaard 
patroon frequentie gemiddelde mm max 50% deviatie 
patroon 0 1081 101,5 4,8 149,11 106,44 20,16 
patroon 1 170 103,51 13,03 160,3 112,33 22,44 
patroon 2 141 89,92 0,94 120,1 98,68 25,02 
patroon 3 59 102,91 64,01 163,23 108,2 22,28 
patroon 4 35 95,37 7,3 124,21 103,09 22,41 
patroon 5 34 114,26 68,18 159,05 117,5 25,35 
patroon 6 29 108,33 64,97 137,22 113,8 19,91 
patroon 7 27 95,15 61,91 118,02 100,59 18,81 
patroon 8 15 113,02 85,21 146,06 116,57 15,43 
patroon 9 13 114,73 77,36 141,26 117,28 19,07 
patroon 10 12 114,34 89,06 149,29 110,94 23,28 

Tabel 6-8: Patronen proces Facturen 

In Bijlage VI op de volgende pagina zijn de patronen uitgeschreven. 

Uit bovenstaande tabellen is af te lezen dat stappen Domain: heusl, Voorbereiden, Verplichting, 
Onderzoek, Fiatteren en Controle het vaakst voorkomen. In patroon 3 zien we Gegevens Leverancier 
eenmalig terugkomen. En Wacht 2006 komt voor in de patronen 8, 9 en 10. 
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6.3.3. Conclusie proces facturen 
Uit de bovenstaande tabellen is op te maken dat de meeste tijd gaat zitten in de stap Controle. Maar 
gedurende deze stap is de factuur al betaald. Dus de echte doorlooptijd is 106,8 - 95,3 = 11,5 dagen. 
Wat binnen de grenzen van 14 dagen valt. 

Verder is ook aan te bevelen om de verplichtingen alvast aan te maken op het moment van het plaatsen 
van de order zodat op de uiteindelijke factuur ook al een verplichtingnummer staat. Zo is namelijk een 
behoorlijke tijdwinst van gemiddeld 106,8 -98,7 = 8, 1 dagen te boeken. 

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de target voor de afhandeling van facturen 
gehaald wordt. Waar eerst werd gedacht dat de afhandeling van de facturen en de daadwerkelijke 
betaling daarvan te lang zou duren, kan nu de conclusie worden getrokken dat mensen op tijd een 
antwoord krijgen door middel van de betaling. 

6.4. Proces Bezwaren 
Eerder is aangegeven dat men verwacht dat de doorlooptijden te lang zijn. Mark Hage (M. Hage) heeft 
in tijdens zijn afstudeeronderzoek al een eerste analyse gedaan en de logfile die hij gebruikt heeft is 
ook in dit onderzoek in meer detail geanalyseerd. 

6.4.1. Beschrijving proces Bezwaar en schematische weergave routeringen 
Via de bezwaren procedure worden de bezwaren op een beslissing van de gemeente afgehandeld. Een 
persoon kan bezwaar maken tegen de beslissing als hij/zij persoonlijk in zijn of haar belangen wordt 
getroffen. Ook als de gemeente een beslissing niet of niet op tijd neemt kan er bezwaar gemaakt 
worden. 

Na binnenkomst (domain:heusl) van een bezwaar wordt deze gescand en doorgestuurd naar het 
secretariaat van de bezwarencommissie. Dit is een medewerker van Bestuursondersteuning (BO). De 
medewerker van BO beoordeelt of het document inderdaad een bezwaar is. Als dit het geval is, wordt 
het bezwaar naar de vakafdeling die het bezwaar in behandeling moet nemen gestuurd (BZ02 
Verdelen). 

De medewerker van de vakafdeling beoordeelt of het bezwaar ontvankelijk is (BZ04 Intake). Een 
bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard als niet aan alle voorwaarden voor een bezwaar wordt 
voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• Het bezwaar moet op tijd zijn ingediend. Nadat een beslissing is genomen, geldt een termijn 
van zes weken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. 

• De bezwaarmaker is een belanghebbende. Alleen direct belanghebbenden kunnen bezwaar 
maken. Het bezwaar kan eventueel via een gemachtigde worden ingediend, maar dit moet dan 
wel aangegeven zijn. Gemachtigden zijn bijvoorbeeld advocaten, die in opdracht van een 
belanghebbende opereren. 

• Het bezwaar is volledig. Niet volledige bezwaren kunnen binnen maximaal twee weken na de 
bezwaartermijn worden aangevuld (BZ05 Wachten). 

Als het bezwaar ontvankelijk is, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd naar de bezwaarmaker. 
Ook aan overige belanghebbenden kan een brief worden gestuurd om hen te informeren. 

De vakafdeling kan vervolgens een voorlopig standpunt opstellen (BZ08 Inhoud). Dit is echter 
facultatief. Het bezwaar kan ook direct naar de bezwaarcommissie worden gestuurd (BZ09 Secretaris). 
Een bezwaar waar geen derde belanghebbenden bij betrokken zijn en dat gegrond wordt verklaard, 
hoeft niet naar de commissie. In dit geval wordt een voorstel gemaakt voor het bestuursorgaan dat een 
beslissing moet nemen op het bezwaar (BZ14 Voorstel). Tegelijkertijd worden ook de conceptbrieven 
voor de "beslissing op bezwaar" gemaakt. In dit geval is dat een brief aan de bezwaarmaker. Als het 
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bestuursorgaan het voorstel over heeft genomen wordt deze "beslissing op bezwaar" verstuurd (BZ16 
Wacht Besluit). 

Is er wel een derde belanghebbende betrokken bij het bezwaar, of is het bezwaarniet gegrond, dan 
komt het terecht bij het secretariaat van de bezwarencommissie (BZ09 Secretaris). De medewerker 
van BO stelt een preadvies voor de commissie op. Het bezwaar moet nu in een geprinte versie naar de 
bezwarencommissie voor een hoorzitting. De medewerker van BO stelt een agenda op voor deze 
hoorzitting en plant een datum (BZIO Agenderen). De belanghebbenden en bezwaarmakers worden 
voor deze hoorzitting uitgenodigd. Ook het team voorlichtingen wordt op de hoogte gesteld van het 
feit dat een hoorzitting plaatsvindt. 

Na de hoorzitting (BZ12 Hoorzitting) stelt de bezwaarcommissie een advies op. Het secretariaat van 
de bezwaarcommissie maakt een verslag van de hoorzitting. Aan de hand van dit verslag en het advies, 
moet de vakafdeling een voorstel (BZ14 Voorstel) maken voor het bestuursorgaan. Tegelijkertijd 
worden ook de concept brieven "beslissing op bezwaar" gemaakt. In dit geval is dat een brief aan de 
bezwaarmaker en aan de belanghebbenden. Als het bestuursorgaan het voorstel over heeft genomen 
worden deze "beslissing op bezwaar" brieven verstuurd (BZ16 Wacht besluit). 

Een bezwaarmaker kan op ieder moment in het proces te kennen geven het bezwaar te willen 
intrekken (BZ30 Intrekken). 

Van het ontvangen van het bezwaarschrift tot het versturen van de "beslissing op bezwaar" mag een 
wettelijk vastgestelde termijn van zes weken zitten. In het geval een hoorzitting plaatsvindt, mag deze 
termijn maximaal tien weken zijn. Bij het overschrijden van deze termijn kan de gemeente een boete 
worden opgelegd. 

De bezwaarmaker of belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het versturen van de "beslissing 
op bezwaar" beroep aantekenen. De beroepsprocedure is geen onderdeel meer van het bezwaartraject, 
maar een zelfstandig proces. 

Hieronder is in Figuur 6-3 een schematische weergave van het proces te vinden met de bijbehorende 
routeringen. 

Figuur 6-3: Routeringen procesfacturen 

6.4.2. Analyse proces bezwaar 
Het logbestand bevat 87 geheel afgeronde casussen. Volgens de ProM plug-in Conformance Checker 
(Rozinat, 2005) komen de logbestanden voor 95% overeen met de paden die gespecificeerd zijn in het 
proces model. Alle cases worden echter beschouwd, omdat ook de cases die niet volledig voldoen (20 
casussen) aan het gespecificeerd proces model bijdragen aan een beter beeld met hoe de situatie nu is. 
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In het verslag van Mark Hage (Hage 2006) is aangetoond dat de doorlooptijden van het proces veel 
hoger zijn dan gewenst. Daarom is er een analyse gemaakt van de tussenstappen om te kijken waar de 
knelpunten zitten. Hieronder zijn de resultaten in Tabel 6-9 weergegeven. 

normal 
Gem. Tijd in dagen Min Max st dev 50% frequentie 

Do main: heus 1 0 0 0 0 0 85 
BZ02: Verdelen 0,43 0 5,82 1,04 0,07 99 
BZ04: Intake 13,3 0 117,22 19,06 8,66 138 
BZ05: Wachten 8,18 7,18 254,96 88,60 24,68 34 
BZ08: Inhoud 30,45 0 161,10 32,27 21,58 65 
BZ09: Secretaris 14,86 0 254,26 33,07 5,82 82 
BZl0: Agenderen 19,74 0 111,97 21,11 17,30 80 
BZ12: Hoorzitting 27,57 0 170,00 22,48 22,51 75 
BZ14: Voorstel 35,14 0 191,02 46,12 21,57 74 
BZ16: Wacht Besluit 16,85 0 87,09 14,78 14,67 71 
BZ30: Intrekken 23,4 0 214,11 62,57 5,51 16 

totaal 148,21 0,14 357,87 66,68 147,81 87 
Tabel 6-9: Resultaten doorlooptijden per stap van het proces Bezwaren 

Uit de tabel is af te lezen dat de stap Verdelen relatief weinig tijd kost. De Intake en Secretaris nemen 
redelijk veel tijd in beslag. De andere stappen Wachten, Inhoud, Agenderen, Hoorzitting, Voorstel, 
Wacht besluit en Intrekken kosten veel tijd. 

De bewerkingstijden zijn verkregen uit het rapport van Mark Hage en de gemiddelde waarden zijn 
hieronder weergegeven in Tabel 6-10. Omdat een deel ven de bewerkingstijden onwerkelijk kort was, 
ten opzichte van de beschrijving van de handelingen die in deze activiteit moeten worden uitgevoerd 
waren. En een deel van de bewerkingstijden onwerkelijk lang was, ten opzichte van de beschrijving 
van de handelingen die voor deze activiteit moeten worden uitgevoerd, is er een gesprek geweest met 
medewerkers van de gemeente Heusden en bleken er verklaringen voor te zijn. 
De te lange tijden kunnen worden veroorzaakt door het feit dat activiteiten niet juist worden 
afgesloten. In het systeem is het noodzakelijk een activiteit af te ronden door op een "Ok" knop te 
klikken. De mogelijkheid bestaat echter ook om met het "Windows kruisje" de laatste mededeling weg 
te klikken. Als dat gebeurt wordt de activiteit echter niet afgesloten, maar blijft het ergens onderin het 
scherm actief. De activiteit wordt pas afgesloten als het systeem wordt verlaten. Hiervoor is een apart 
script geschreven dat dit bewerkstelligt. Het wil helaas regelmatig (enkele malen per week) gebeuren 
dat het systeem (bij de gebruiker) vastloopt. Het script dat zorgt voor de afsluiting van activiteiten 
wordt dan niet uitgevoerd. Pas wanneer het systeem wordt heropend worden de activiteiten dan 
af gesloten. Dit kan tot gevolg hebben dat er bewerkingstijd wordt gelogd van soms wel 3 of 4 
werkdagen. 
De te korte bewerkingstijden zijn te verklaren door het feit dat activiteiten niet worden uitgevoerd. Als 
een medewerker van BO dit constateert kan deze een casus doorplaatsen, zonder activiteiten uit te 
voeren, naar bijvoorbeeld een hoorzitting die al gepland was. De bewerkingstijden in alle 
tussenliggende activiteiten komen dan uit op nul tot slechts enkele seconden. Binnen de gemeente 
Heusden lijkt het proces bezwaar een ondergeschoven kindje, waar niemand verantwoording over 
neemt en/of de medewerkers aanspoort werk te maken van bezwaren. 
Door naar de beschrijving van de activiteiten te kijken is wel vast te stellen welke bewerkingstijden 
zeker niet kloppen, maar er is niets te zeggen over welke bewerkingstijden wél kloppen. Daarin is de 
grens gevoelsmatig getrokken. 
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Gecorrigeerde Gecorrigeerde 
bewerkingstijd bewerkingstijd bewerkingstijd bewerkingstijd 
(in minuten) (in dagen) (in minuten) (in dagen) 

BZ02 verdelen 665,33 0,46 248,53 0,17 
BZ04 intake 7362,52 5,11 1427,18 0,99 
BZ05 wachten 1369,75 0,95 161,44 0,11 
BZ08 inhoud 6938,75 4,82 1363,11 0,95 
BZ09 secretaris 3163,10 2,20 1024,13 0,71 
BZl0 agenderen 5422,74 3,77 1704,45 1,18 
BZ12 hoorzitting 2693,00 1,87 550,03 0,38 
BZ14 voorstel 13684,57 9,50 2875,68 2,00 
BZ16 wacht besluit 6951,46 4,83 578,83 0,40 
BZ30 intrekken 259,38 0,18 259,38 0,18 

Tabel 6-10: Bewerkingstijden per stap van het proces Bezwaren 

Uit de tabel is af te leiden dat de stappen Intake, Inhoud, Secretaris, Agenderen en Voorstel de meeste 
in beslag nemen . Maar dat deze bewerkingstijden nog steeds in verhouding tot de wachttijden erg kort 
zijn. 

6.4.3. Conclusie proces Bezwaar 
Uit de bovenstaande tabellen is af te lezen dat de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 148 dagen is. Dat 
komt overeen met 21 weken. Terwijl de wettelijk toegestane doorlooptijd 10 weken is. Deze termijn 
wordt dus ruim overschreden. 
Als men gaat kijken naar de verdeling tussen wachttijden en bewerkingstijden dan is te zijn dat de 
doorlooptijd voornamelijk te wijten is aan de lange wachttijden. 

Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de target voor de afhandeling van het 
ingediende bezwaar niet gehaald wordt. Dit betekend dat mensen die een bezwaar indienen niet op tijd 
een definitief antwoord krijgen omdat het bezwaar nog in behandeling is. 

6.5. Conclusie 
De processen Verhuizingen en Facturen verlopen beter dan van tevoren werd verwacht en voldoen 
achteraf gezien toch aan de wensen van de gemeente Heusden. Daarom kunnen deze processen 
ongewijzigd blijven, dit in tegenstelling tot het proces afhandeling van bezwaren. In de vorige 
paragraaf is aangetoond dat dit proces de toegestane termijn ruim overschrijdt. Daarom zal dit proces 
verder worden onderzocht in hoofdstuk 7 en zal worden bekeken of hier door middel van een 
herontwerp een verbetering mogelijk is. 
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7. Herontwerp Proces Bezwaren 

7. 1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat het proces afhandeling van bezwaren in zijn huidige vorm 
onvoldoende goed verloopt en daarom onderzoeken we hier de mogelijkheden voor verbetering door 
middel van proces herontwerp. Daarom zal in paragraaf 7 .2 de aanpak van de simulatiestudie worden 
gepresenteerd. Paragraaf 7 .3 beschrijft een model dat overeenkomt met de huidige situatie. Vervolgens 
zal in paragraaf 7.4 worden beschreven op welke manier een proces herontwerp kan worden 
uitgevoerd met behulp van een literatuur onderzoek. Daarna zullen in 7 .5 een aantal modelvarianten 
voor de nieuwe situatie worden besproken, deze zullen ook in model vorm in CPN-Tools worden gezet 
en een evaluatie door middel van simulatie zal worden gedaan. Tenslotte zal in paragraaf 7 .6 een 
conclusie gegeven worden door de prestaties van de verschillende modellen met elkaar te vergelijken 
en te kijken waar de voorkeur van de gemeente zelf ligt. 

7.2. Aanpak simulatiestudie 

Voor het begin van de simulatiestudie wordt er een herontwerp plan gemaakt, gebaseerd op de plannen 
van Law en Kelton (2000) en Mehta (2000). Het volgende ontwerpplan is gebruikt voor de 
kwantificatie van de impact van de herontwerpvarianten: 

1. Project definitie: 
• Leg de doelstelling vast 
• Bepaal de scope en de mate van detail 
• Kies performance measures 

2. Definieer en bouw het model van de originele situatie 
3. Valideer het model van de huidige situatie 
4. Definieer en bouw het model van de herontwerp situatie 
5. Ontwerp experimenten 

• Kies de variatie 
• Specificeer model varianten 
• Bepaal de lengte van de opwarm- en cool down periode 
• Bepaal het aantal case per run 
• Bereken het aantal replicaties 

6. Doe de feitelijke runs en sla de gegevens op 
7. Analyseer de output van de geproduceerde runs 

• Bepaal de vergelijkingen 
• Analyseer de output 

8. Trek conclusies en reporteer de resultaten 

Als er niet genoeg bewijs is gevonden om een sterke conclusie te trekken in stap 8 kunnen er extra 
metingen plaatsvinden. Stap 5 kan opnieuw worden uitgevoerd om de set-up van de aanvullende 
metingen. Daarna worden stap 6 en 7 weer uitgevoerd voor alle aanvullende metingen. Deze iteratieve 
uitvoering van de stappen blijven worden uitgevoerd totdat er genoeg data is om een conclusie te 
trekken. De volgende paragrafen beschrijven ieder een stap van het herontwerp plan. 

7.2.1 . Stap 1: Project definitie 
De eerste stap van het heuristiek kwantificatie is de projectdefinitie stap. In deze stap is de 
voornamelijke doelstelling en deeldoelstellingen op te stellen, de scope en mate van detail worden 
bepaald en de performance measures worden gekozen. 
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Bepaal de doelstellingen 
De eerste zorg is om de doelstellingen van de simulatiestudie op te stellen. De hoofddoelstelling kan 
de verzameling van bewijs om een bepaalde stelling te ondersteunen of af te wijzen zijn, of de 
daadwerkelijke kwantificatie van de impact van de implementatie van een bepaalde herontwerp 
heuristiek. Een set van deeldoelstellingen, welke moeten worden gehaald om aan de hoofddoelstelling 
te voldoen, moeten ook worden gespecificeerd. Literatuur kan worden gebruikt om de doelstellingen 
te bepalen. Het werk van Reijers (2002) kan worden gebruikt als een literatuurgids. 

Scope en mate van detail 
In deze substap worden de mate van detail en de scope van de studie bepaald. Om de bepaalde 
doelstellingen te behalen, moet een balans worden gevonden in de trade-off tussen de mate waarop het 
model de werkelijkheid en de complexiteit representeert van het resulterende model. De specificatie 
van de mate van detail en de scope in een vroeg stadium van het project is belangrijk omdat 
verschillende basismodellen met verschillende mate van detail moeten worden gemaakt. Welk model 
moet worden geselecteerd hangt af van het type herontwerp heuristiek en de vroege gemaakte 
doelstellingen. 

Gebruikte performance measures 
In deze laatste substap moeten de performance measures worden gespecificeerd. De set van 
operationele performance measures moet worden gebruikt om de impact te bepalen van een 
bedrijfsproces herontwerp inspanning op de performance van de workflow. 

7.2.2. Stap 2: Definieer en bouw een model van de originele situatie 
In deze tweede stap van het herontwerp plan moet het model van de originele situatie (voor het 
herontwerp) worden gedefinieerd en gebouwd. Tijdens het definiëren van het model van de originele 
situatie, welke zal dienen als een basis voor de vergelijking met de herontwerp situatie, de scope en 
mate van detail, gespecificeerd in stap 1, moeten in acht worden genomen. 

Law en Kelton (2000) zeggen dat, in het algemeen, simulatiemodellen kunnen worden geclassificeerd 
in drie verschillende dimensies: 

• Statische vs. dynamische simulatiemodellen 
• Deterministische vs. stochastische simulatiemodellen 
• Continue vs. discrete simulatiemodellen 

De simulatiemodellen in deze studie kunnen worden geclassificeerd als "dynamische, stochastische 
discrete simulatiemodellen". 

• De modellen zijn dynamische modellen, omdat de modeleen een systeem representeren dat 
evolueert gedurende de tijd en de doorstroom van tijd is benaderd door gesimuleerde tijd. 

• De modellen zijn stochastisch, omdat de modellen een proces bevatten gecontroleerd door 
random variabelen. 

• De modellen zijn discrete event simulatiemodellen, omdat de staatvariabelen onmiddellijk 
veranderen op verschillende tijdsmomenten. 

Een hoger-level petrinet model (van der Aalst en van Hee, 1996) van de originele situatie is gemaakt, 
welke kan worden gebruikt als uitgangspunt voor de simulaties. CPN Tools is gebruikt om het 
basismodel van de originele situatie. Het model kan meteen worden gebruikt of veranderd worden 
waar noodzakelijk om de impact van een bepaalde heuristiek te meten. 

7.2.3. Stap 3: Validatie van het model van de originele situatie 
Na het basis simulatiemodel van de originele situatie te hebben gemaakt, wordt er een validatie van 
het model gedaan om de betrouwbaarheid van het model te controleren. 
Dit is gedaan door het originele model te simuleren en te kijken of de gemiddelde doorlooptijd 
gevonden uit de log-file in het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het simulatiemodel valt. 
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7.2.4. Stap 4: Definieer en bouw het model van de herontwerp situatie 
De situatie na implementatie van de herontwerp heuristiek moet worden gemodelleerd eveneens het in 
staat zijn om de impact van een herontwerp inspanning te bepalen. In deze vierde stap van het 
heuristiek kwantificatie, wordt het model van de herontwerp situatie gedefinieerd en gebouwd. Eerst 
moet er literatuur over de specifieke herontwerp heuristiek worden gevonden om een gedetailleerd 
inzicht te verkrijgen in de heuristiek. Het werk van Reijers (2002) kan worden gebruikt als een 
literatuur gids. 

De verkregen gedetailleerde inzichten vormen een goede basis voor het maken van de modellen voor 
de herontwerp situatie. De modellen van de herontwerp situatie zijn ook, net als het model van de 
originele situatie, high-level petrinetten (Van der Aalst en van Hee, 1996). Weer kan het basismodel 
van de originele situatie worden gebruikt als startpunt voor de modellen van de herontwerp situatie om 
de consistentie van het model te behouden. 

Meerdere versies van herontwerpmodellen kunnen worden gekozen. Het aantal van verschillende 
herontwerpen beïnvloeden de tijdspanne va het simulatieproject. Het is belangrijk om een (set van) 
herontwerpmodellen te kiezen waarvoor de resultaten kunnen worden gegeneraliseerd. 

7.2.5. Stap 5: Ontwerp van experimenten 
In stap 5 worden de simulaties opgezet. Deze stap bestaat uit vijf subtypen die moeten worden gevolgd 
voordat de daadwerkelijke productie van runs kunnen worden uitgevoerd. Deze stap is een erg 
belangrijk deel van het project, omdat de correcte opzet van de simulaties essentieel is voor het succes 
van het simulatieproject. De eerste twee subtypen houden zich bezig met de selectie van 
introduceerbare variaties. De parameters van de simulaties worden berekend in de overgebleven drie 
substappen. 

Kies variaties 
De eerste en moeilijkste aangelegenheid is stap 5 is het proces van variaties selecteren. Deze variaties 
worden geïntroduceerd in het simulatiemodel van het originele en herontwerp situatie om de impact 
van een specifieke heuristiek onder verschillende settings te testen. De variaties en mate van variatie 
worden geselecteerd op een manier dat ze een directe impact kunnen hebben op de resultaten voor de 
specifieke herontwerp heuristiek. Variaties in aankomsttijden, aantal resources, doorlooptijden zijn 
voorbeelden van introduceerbare variaties. 

Specificeer model varianten 
Als alle variaties en mate van variatie zijn bepaald, is het noodzakelijk om een of meerdere model 
varianten te specificeren. In deze model varianten word er gespecificeerd welke variaties of 
combinaties van variaties worden gebruikt. 

Bepaling opwarm- en de cool down periode 
De beginstaat van het model representeert niet de normale werkcondities van het echte systeem, het 
model start namelijk leeg. Een opwarmperiode moet in acht worden genomen.(Metha,2000) Ook de 
eindstaat van het model representeert niet de normale werkcondities van het echte systeem, het model 
loopt namelijk leeg. De opwarmtijd is de tijd die nodig is voordat het model in een steady-state is. De 
cool down periode is de tijd dat het model weer uit de steady state is. Elke replicatie begint met een 
opwarmperiode, omdat CPN Tools na iedere replicatie het model reset. Volgens Metha (2000) zijn er 
twee manieren om de lengte van de opwarmperiode te bepalen: 

• Schatten op basis van tijdseries 
• Schatten op basis van moving averages 

Er is besloten om gebruik te maken van de tijdserie methode om de lengte van de opwarmperiode en 
de cool down periode te bepalen. Het moment waarop het model voor het eerst in een steady-state lijkt 
te zijn, wordt genomen al de opwarmperiode. Wanneer de Work In Progress (WIP)-level die resulteert 
uit een pilot-run van het originele model wordt geplot tegen de modeltijd, kan worden gezien dat de 
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WIP level steil toeneemt in het begin van de simulatie. Na de opwarmperiode bereikt de lijn een 
relatieve stabiele level die de steady state van het model representeert. Bij de cool down periode zal de 
lijn weer steil afnemen op het einde. Als de opwarmperiode wordt bepaald is het beter om een te lange 
opwarmperiode te kiezen dan een te korte (Metha, 2000). Figuur 7-1 geeft een voorbeeld van de 
geschatte opwarmperiode. Er moet ook worden gekeken of de opwarmperiode lang genoeg is voor alle 
redesigns. 

WADU,JP 

Time 

Figuur 7-1: Bepaling van de opwarmperiode (Metha, 2000) 

Bepaling aantal cases die de simulatie moet doorlopen 
Dit wordt gedaan nadat de opwarm en cool down periode is bepaald. Het is noodzakelijk dat de lengte 
van een enkele run wordt bepaald. "Als een duimregel, een minimum van 15 tot 20 random nummers 
van elke random nummerstroom moet worden gebruikt" (Metha, 2000). Dit betekent dat de lengte van 
de run lang genoeg moet zijn zodat het minst frequente stap tenminste 15 tot 20 keer voorkomt. 

Berekening aantal replicaties 
De laatste substap voor de set-up van de simulaties is het berekenen van het aantal replicaties. 
"vanwege de natuur van random nummers, is het onbehoedzaam om een conclusie te trekken uit een 
model gebaseerd op een enkele model run" (Metha, 2000). Als duimregel stelt Metha (2000) voor dat 
het model altijd drie tot vijf replicaties per simulatie moet verrichten. 
Law en Kelton (2000) geven een methode waarmee het aantal replicaties kan worden berekend op 
basis van een voorgespecificeerde precisie van de verzamelde data. De methode bestaat uit drie 
stappen: 

1. Kies een aantal replicaties, voer een pilot-run uit met het berekende aantal cases en kies een 
variabele die je wilt testen. 

2. Kies een absolute fout. Deze waarde hangt af van het process, de procesgebruiker, de kosten 
en het belang van de fout. 

3. Bepaal N door i iteratief te verhogen met 1 tot de uitkomst van de formule :S de absolute fout 
(B). De formule is: 

N(/J) - . {·> . ✓S 2 (n) </J} - mln l _ n . f;_l ,a/Z • -l-. - _ 

Met: 
N = het aantal replicaties 
n = het aantal replicaties in de pilot run 
S = de standaard deviatie van de pilot run 
B = de gekozen absolute fout 

7.2.6. Stap 6: Uitvoering van productieruns en vastleggen resultaten 
In deze fase van het project vindt de daadwerkelijke dataverzameling plaats. Hier worden de modellen 
van de originele situatie en de herontwerpsituatie, welke alle variaties die zijn geselecteerd in de 
vorige stap bevatten, gemaakt en gesimuleerd en de resultaten worden vastgelegd en opgeslagen. De 
simulaties worden opgezet volgens de parameters, berekend in de vorige stap van het herontwerp plan 
en alle performance measures, gespecificeerd in stap 1 van het heuristiek kwantificatie worden 
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gemeten. De overweging dat de simulatie van de modellen van alle model varianten in CPN Tools 
veel tijd en computerkracht in beslag nemen. 

7.2. 7. Stap 7: Analyse van de output data 
Stap zeven bevat de analyse van de output data, welke voortkomt uit de productieruns van stap zes. 
Deze paragraaf legt de set-up en de procedure uit die gebruikt zijn voor deze analyse. De analyse 
bestaat uit 2 delen. Eerst worden de vergelijkingen die zijn geanalyseerd bepaald en daarna vindt de 
daadwerkelijke analyse plaats. De volgende twee subsecties beschrijven elk één van de twee delen van 
de analysefase. 

Bepaal de vergelijkingen 
Voordat de daadwerkelijke analyse van de output data, worden de vergelijking tussen de verschillende 
modelvarianten bepaald. In dit gedeelte wordt er besloten welke modelvarianten moeten worden 
vergeleken om aan de doelstellingen en de deeldoelstellingen eerder in stap 1 van het herontwerpplan 
gemaakt, te voldoen. 

Analyse van de output data 
Het tweede gedeelte van de analysefase is de daadwerkelijke analyse van de resulterende output data. 
De volgende procedure is ontworpen om te bepalen wat de verwachte impact is op de performance van 
een workflow als het herontwerp wordt geïmplementeerd en de verschillen te vergelijken van de 
verschillende set-ups. 

1. Bereken de betrouwbaarheidsintervallen van de relatieve verschillen voor alle metingen. 
2. Herhaal stap 1 voor alle andere set-ups. 
3. Vergelijk de verschillende set-ups door de betrouwbaarheidsintervallen te vergelijken. 
4. Trek conclusies voor alle set-ups in het model. 
5. Herhaal dit voor alle modelvarianten. 
6. Vergelijk de metingen van de verschillende model varianten. 
7. Trek conclusies voor alle model varianten. 

Stap 1: Betrouwbaarheidsintervallen 
De tweede stap is de berekening van de betrouwbaarheidsintervallen tussen het originele model en het 
herontwerp model. 

Stap 2: Herhaal voor iedere set-ups/ combinaties 
Vervolgens wordt stap 1 herhaald voor alle andere set-ups. Een significantie test moet worden gedaan 
voor alle metingen en alle betrouwbaarheidsintervallen van de relatieve verschillen worden berekend 

Stap 3: Vergelijk de metingen van de verschillende set-ups/combinaties 
Als alle betrouwbaarheidsintervallen van de meting berekend zijn voor alle set-ups, kunnen ze worden 
vergeleken. Als een betrouwbaarheidsinterval van twee of meer set-ups overlappen, kan worden 
geconcludeerd dat het verschil tussen deze set-ups niet significant is. 

Stap 4: Trek subconclusies voor een herontwerpvariant 
In deze stap worden conclusies getrokken voor een herontwerpvariant gebaseerd op de bovenstaande 
analyse. 

Stap 5: Herhaal dit voor alle herontwerpvarianten 
Nu kan dezelfde analyse worden herhaald voor alle andere herontwerpvarianten. 

Stap 6: Vergelijk de verschillende herontwerpvarianten 
In deze stap worden de metingen in de verschillende herontwerpvarianten vergeleken om een 
conclusie te trekken over de verschillen tussen de modelvarianten. 

Stap 7: Trek subconclusies voor alle herontwerpvarianten 
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In deze laatste stap van de analyse procedure worden de conclusies getrokken voor alle 
herontwerpvarianten gebaseerd op de vergelijkingen binnen en tussen de herontwerpvarianten. 

7.2.8. Stap 8: Conclusies 
De laatste stap van het herontwerp plan is de conclusiestap. In deze stap worden conclusies getrokken, 
gebaseerd op de analyse en de subconclusies van de modelvarianten en mogelijk de extra metingen. 

7.3. Model van de huidige situatie 
In deze paragraaf zullen de eerste 3 stappen worden uitgevoerd van het herontwerp plan. 

Project definintie 
De doelstelling van de herontwerpen is om de doorlooptijd te verkorten. Het is wenselijk dat de 
doorlooptijden terug worden gebracht naar 10 weken zodat de bezwaarschriften binnen de wettelijk 
opgelegde tijd van 10 weken worden afgehandeld. 
Er zullen verschillende modellen worden opgesteld en gesimuleerd en deze zullen vervolgens met 
behulp van het duivelsvierkant worden geëvalueerd. 

Definiëren en bouw van het originele model 
In paragraaf 5.4.1 is een beschrijving van het proces Bezwaren zoals de huidige situatie is. Om het 
simulatiemodel te maken is gebruik gemaakt van de methode beschreven door Rozinat et al. (2007) 
die gebruikt maakt van een logfile. Deze methode is gekozen omdat op deze manier de data direct kan 
worden gekoppeld aan het simulatiemodel en men het dan niet handmatig meer in hoeft te voeren. 
Daarvoor zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

• Er is een Protos model gemaakt 
• Deze is omgezet naar een W oflan formaat wat ingelezen kan worden door het programma 

ProM. 
• Het woflanmodel is gekoppeld aan de logfile van de gemeente Heusden door gebruik te 

maken van het programma ProM. De koppeling is tot stand gekomen door de analyse plug-in 
Analysis with Petri nets . 

• Ook is gebruik gemaakt van de plug in Organizational Miner om de resources goed te 
koppelen aan het model. 

• Daarna zijn de resultaten uit de organizational Miner met het petrinet waarop de plug-in 
Analysis with Petrinets samengevoegd met behulp van de functie merge. 

• Daarna is gebruik gemaakt van de export plug-in export naar CPN-Tools 2.0. Daaruit 
verkrijgen we dan een model dat ook te simuleren is en vergeleken kan worden met de 
gegevens uit de logfile. Zo kan het model worden gevalideerd. 

In Bijlage VIII is de weergave van de hoofdpagina van het CPN-model te vinden. 
De subpagina's bestaan uit een eigen petrinet. Dit omdat er meerdere stappen binnen een stap van een 
bedrijfsproces plaatsvinden (zie ook Bijlage VIII). Voor het opstellen van dit model zijn de stappen 
schedule, start en complete gebruikt. Dit om zo de wachttijden en de bewerkingstijden uit elkaar te 
houden. Voor de bewerking zijn resources nodig. Deze staan ook weergegeven op de subpagina. Een 
voorbeeld van een subpagina is weergegeven in Bijlage VIII. 

De karakteristieken van het proces zoals uitgevoerd in de gemeente Heusden blijken een grote impact 
te hebben op de doorlooptijden. Het gaat hierbij om de onwerkelijk lange en korte geregistreerde 
tijden (zie ook paragraaf 6.4.2) en de hoeveelheid tijd die de medewerkers besteden aan de taken in het 
proces bezwaren. Dit heeft ertoe geleid dat de wachttijden en bewerkingstijden los gemodelleerd 
moesten worden en te corrigeren conform paragraaf 6.4.2. Na correctie van de bewerkingstijden 
komen de doorlooptijden overeen met de tijden uit de logfile en is het model goed bruikbaar. 

Voordat er gesimuleerd kan worden, moeten er een aantal waarden worden gekozen voor de set-up 
van de simulatie. Hieronder staan de drie waardes die gekozen zijn met een uitleg hoe deze keuze tot 
stand is gekomen. 
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Simulatie originele model 

Voor het originele model zijn 200 cases gebruikt. Het getal 200 is gebaseerd op de logfile van de 
gemeente Heusden Daarin is te zien dat de minst frequente stap, Intrekken, 16 keer in 87 cases is 
voorgekomen. Om zeker te zijn dat de minst frequente stap zeker 15 tot 20 keer voorkomt is het aantal 
cases op 200 gezet. Hiervan zullen er later nog een aantal afvallen omdat deze gebruikt worden voor 
de opwarm en cool down periode. 
De 200 cases zijn 20 keer gesimuleerd (20 replicaties). Daarna zijn er grafieken gemaakt (bijlage VIII) 
en is te zien dat de doorlooptijden van de cases onderling erg van elkaar verschillen. Er is geen echte 
opwarmperiode en ook geen echte cool down periode. Voor de zekerheid worden de eerste 10 en 
laatste 10 cases toch niet meegenomen. 
Vervolgens is een simulatie van 5 replicaties gedraaid waarbij de eerst 10 en de laatste 10 cases van de 
200 niet mee worden genomen. Uit de output van deze simulatie zijn de gemiddelde doorlooptijd, het 
aantal replicaties en de standaarddeviatie gebruikt en ingevuld in de sheet (zie bijlage VIII). Daarna is 
de absolute fout gekozen. Voor het originele model is een absolute fout van 3% gekozen. Hieruit volgt 
dat het aantal replicaties uiteindelijk 18 moet zijn. Deze simulatie is vervolgens gedaan en in Tabel 7-1 

.. d . k d · Zl]ll e mt omsten aarvan weergegeven. 
Origineel model 

Aantal 180,00 
Gemiddelde doorlooptijd 230194,35 
95% betrouwbaarheids halve lengte 38810,71 
Standaard deviatie 78037,87 
Ondergrens 95% betr. interval 191383,64 
Bovengrens 95% betr. interval 269005,06 

Tabel 7-1: Uitkomst simulatie origineel gecorrigeerd model 

Validatie 
Het gevonden gemiddelde (213.422 minuten) van de doorlooptijd gevonden in ProM valt binnen het 
95% betrouwbaarheids interval (191.384 en 269.005). Dus dit model komt overeen met de 
werkelijkheid. 

7.4. literatuur 
Om het proces anders in te richten zal worden gekeken naar best practices, dit zijn 
ontwerpmethodieken die gebruikt kunnen worden om modelvarianten voor het proces bezwaren op te 
stellen. Daarbij is gebruik gemaakt van een aanpak (Reijers en Limam Mansar, 2005), (Limam Mansar 
en Reijers, 2005). Deze aanpak gaat uit van een framework dat hieronder in paragraaf 7.3.1 
beschreven is. Het totale framework voor BPR is later gebruikt om de best practices te classificeren. 
Daarna wordt de methode van het duivels vierkant beter toegelicht om het effect van de best practices 
op het bedrijfsproces te evalueren in paragraaf 7.3.2. De keuze van de uiteindelijke best practices voor 
het proces bezwaar zal op basis van dit framework worden toegelicht in paragraaf 7.4.1. 

7.4.1. Framework 
Het framework van Limam Mansar en Reijers (2005) is opgebouwd door het gebruik van 
verschillende inzichten van al bestaande modellen. Ten eerste wordt er gebruik gemaakt van het model 
CIMOSA (Berio en Vemadat, 2001), dit is een bedrijfsproces-centered methode for enterprise 
modellingen dat onderscheid maakt in drie niveaus: 

1. Requirements definitie level: om de stem van de gebruiker te representeren. 
2. Ontwerpspecificaties level: om formeel een of meer oplossingen te definiëren die aan de 

verzameling van de eisen voldoen en de proporties daarvan te analyseren om de beste te 
selecteren. 

3. Implementatie beschrijving: om in detail de implementatie oplossing te verklaren met de 
technische fysische beperkingen in acht genomen. 
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Alter ( 1999) voegt hieraan het WCA model toe welke bestaat uit zes elementen: interne of externe 
klant, de producten (of services), de stappen in het bedrijfsproces, de deelnemers in het bedrijfsproces, 
de informatie en tenslotte de technologie. 

Jabonski en Bussler (1996) voegen het MOBILE model voor workflows toe, welke is onderverdeeld in 
twee perspectieven: het feitelijke perspectief en het systematische perspectief. 

En tenslotte wordt er gebruik gemaakt van de procesbeschrijving klassen van Seidmann en 
Sundjarajan ( 1997) om het uiteindelijke model te complementeren. 

Het uiteindelijke framework voor Business Process Redesign (BPR) dat is opgesteld is in Figuur 7-2 te 
zien. In dit framework zijn zes elementen aan elkaar verbonden: 

• De interne of externe klant van het bedrijfsproces 
• De producten (of diensten) gegenereerd door het bedrijfsproces 
• Het bedrijfsproces met twee views: de operation view: hoe wordt een workflow operatie 

geïmplementeerd? (aantal taken in een proces, relatieve grootte van de taak, mate van 
customarization) en de gedrags view: wanneer wordt een workflow uitgevoerd? (sequence van 
de taken, taak consolidatie, scheduling of jobs etc. 

• De deelnemers in het bedrijfsproces: de organisatiestructuur en de organisatie populatie 
• De informatie die een bedrijfsproces gebruikt of creëert 
• De technologie die het bedrijfsproces gebruikt wordt en tenslotte 
• De externe omgeving, anders dan de klanten 

Dit framework zal worden gebruikt om de best practices voor BPR te classificeren. 

EXTERNAL ENVIRONMENT ----------

._ _________ __ 
Figuur 7-2: Framework voor BPR (Limam Mansar en Rijers, 2005) 

Een ideale best practice beschrijft de beste manier om een bepaald probleem aan te pakken. Het 
probleem kan worden herhaald in elke situatie of setting, het is makkelijker om het te zien als iets dat 
"moet worden aangepast op handige manieren in respons met heersende condities" (Butler, 1996). 
Een voorbeeld is de best practice Extra resources. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt als de 
capaciteit niet genoeg is, daarom wordt een verhoging van het aantal resources overwogen (Figuur 
7-3) . Deze eenvoudige heuristiek spreekt voor zichzelf. Het vanzelfsprekende effect van extra 
resources is dat er meer capaciteit is voor het afhandelen van de casussen, op deze manier wordt tijd 
bespaard. Het kan ook helpen om meer flexibiliteit te verkrijgen. Natuurlijk brengt het inhuren of 
kopen van extra resources kosten met zich mee. Maar het verhoogt de flexibiliteit van de processen en 
verkort de doorlooptijden. 
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1 2 3 

Figuur 7-3: Extra resources (Reijers, 2002) 

In Bijlage VII staan de overige best practices (Reijers en Limam Mansar, 2005) beschreven welke een 
herontwerper van een bedrijfsproces kunnen ondersteunen met de technische BPR uitdaging onder 
ogen te zien namelijk: De implementatie van een verbeterd procesontwerp. Dit wordt gedaan door te 
kijken welke best practice geschikt is voor het herontwerp. Een best practice wordt geselecteerd op 
basis van de doelstellingen van de organisatie (bijvoorbeeld de doorlooptijd verkorten zonder extra 
veel kosten te maken) in combinatie met de toepasbaarheid op het proces (bijvoorbeeld gebruik van 
extra resources, dit brengt veel kosten met zich mee en is op basis van de doelstelling van de 
organisatie nu niet meer geschikt voor het proces dus moet naar een andere best practice gekeken 
worden). Als eenmaal de selectie heeft plaatsgevonden kan er worden gewerkt aan een herontwerp. 
Dit herontwerp kan ook betrekking hebben op meerdere best practices die in het model kunnen 
worden gebruikt. 

7.4.2. Duivels vierkant 
Voor de evaluatie van de modelvarianten wordt gebruik gemaakt van de "devils quadrangle" (Brand 
en Van der Kolk, 1995), (Jansen-Vullers et al., 2007). Zij maken onderscheid in vier verschillende 
dimensies op de effecten van de veranderingen door een herontwerp, namelijk: 

• Tijd 
• Kosten 
• Kw<j.liteit, met het onderscheid in interne kwaliteit (met betrekking tot het welzijn en de 

motivatie van de arbeidskrachten) en de externe kwaliteit (van de processen en de output) 
• Flexibiliteit. 

Vaak heeft een verandering effect op alle vier dimensies. De herontwerper moet uitmaken op welke 
dimensie hij/zij de nadruk wil leggen en hoeveel dit ten koste mag gaan bij de andere dimensies. De 
opvallende eigenschap van het duivelsvierkant is echter dat het in het algemeen de verbetering van een 
dimensie een verzwakkend effect heeft op een andere dimensie. Daarom wordt het model ook wel het 
duivels vierkant (Figuur 7-4) genoemd. 

Quality 

Co st 

Time 

Fluibility 

Figuur 7-4: Duivelsvierkant (Brand en van der Kolk, 1995) 
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De tijddimensie is beschreven als een bron van concurrentievoordeel en de fundamentele maat van 
uitvoering. Gebaseerd op de informatie over tijdsmetingen gevonden in de literatuur, is een set van 
prestatie maten voor de tijd dimensie, vooral voor workflows, afgeleid. 
De Lead time is de tijd die de behandeling van een gehele case in beslag neemt. Doorlooptijd is de tijd 
tussen het moment van een taak volbracht is en het moment dat de volgende taak is volbracht. De 
doorlooptijd bestaat uit: 

• Service tijd, tijd dat een resource nodig heeft om een case ook daadwerkelijk af te handelen. 
• Tijd in een rij, de tijd die een case doorbrengt wachtend in een rij. 
• Wachttijd, alle andere vertragingen voor een case, bij voorbeeld de tijd die een case moet 

wachten in een parallelle tak voor afronding van alle andere takken, om te kunnen 
synchroniseren 

• Vervoerstijd, tijd die nodig is om de case te vervoeren tussen taken. 
• Set-up tijd, tijd die nodig is om een case op te zetten, bijvoorbeeld de tijd die nodig is om op 

de hoogte te komen van de case. 
De kostendimensie heeft veel betrekking op de andere dimensies. Een voorbeeld is dat lange 
doorlooptijden kunnen zorgen voor een duurder proces. Lagere kwaliteit kan leiden tot duur 
herstellingswerk en lage flexibiliteit kan ook leiden tot een kostbare procesuitvoering. Er wordt in 
deze dimensie gefocust op directe kosten voor het draaien van een proces. Bijvoorbeeld de directe 
arbeidskosten (salaris x gewerkte uren), voorraadkosten (kosten gemaakt om de voorraad op peil te 
houden, bijhouden van de voorraden en het bijvullen). 
De externe kwaliteitsdimensie wordt gedefinieerd door de kant van de klant, bijvoorbeeld de persoon 
of organisatie die de workflow initieert en de output ontvangt. Deze kan worden gemeten door 
klantentevredenheid met het product of het proces. 
De interne kwaliteitsdimensie kan worden gezien als de kwaliteit van een workflow vanuit een 
exploitant. In deze context heeft interne kwaliteit te maken met de condities van het werk. 
De flexibiliteits dimensie is het criterium dat het minst wordt opgemerkt om het effect van een 
herontwerp inspanning te meten. Flexibiliteit kan worden beschreven als de mogelijkheid om te 
reageren op veranderingen. Er zijn vijf verschillende flexibiliteiten: 

1. Mix flexibiliteit, dit is de mogelijkheid om verschillende soorten cases te verwerken. 
2. Mankracht flexibiliteit, deze geeft de mogelijkheid om verschillende taken uit te oefenen (per 

resource of per workflow) weer. 
3. Routering flexibiliteit, de mogelijkheid om een case uit te voeren gebruik makend van 

meerdere routes. 
4. Volume flexibiliteit, dit is de mogelijkheid om veranderende volumes van de input te 

verwerken. 
5. Proces flexibiliteit, dit is de mogelijkheid om processen aan te passen. 

Operationalisering van de tijd, kosten en flexibiliteits dimensie is redelijk vanzelfsprekend. Het meten 
van interne en externe kwaliteit in een workflowmodel is minder vanzelfsprekend dan het meten van 
tijd of kosten omdat veel verschillende factoren de kwaliteit beïnvloeden en bepalen. 

7.5. Mode/varianten voor nieuwe situatie 
Deze paragraaf behandelt de stappen 3 tot en met 7 van het herontwerpplan en heeft betrekking op de 
modelvarianten voor de nieuwe situatie. Daarom zal eerst worden begonnen met de uitleg voor de 
keuze van relevante best practices in 7.5.1. Dit zal worden gedaan aan de hand van het framework 
beschreven in paragraaf 7.3.1. Daarna zal in 7.5.2 de best practice de 'case manager' beter worden 
beschreven er is een beschrijving van het model gegeven en een evaluatie op basis van de simulatie zal 
worden gegeven. Vervolgens komt de best practice 'extra resources' aan bod in paragraaf 7.5.3. 
Daarna zal het model voor 'knock out' worden besproken in paragraaf 7.5.4 en wordt er afgesloten in 
7.5.5 met de combinatie van best practices 'case manager' en 'extra resources'. 
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7.5.1. Keuze van relevante best practices 
In bijlage VII staan alle best practices die beschreven zijn door Reijers en Limam Mansar. Uit deze 29 
best practices worden de best toepasbare oplossingen gekozen om herontwerpvarianten op te stellen. 
In deze paragraaf wordt bekeken welke best practices geschikt zijn om te gebruiken voor het maken 
van een herontwerp. Dit zal gedaan worden aan de hand van het framework besproken in paragraaf 
7 .3 .1. Het doel van het herontwerp is dat de doorlooptijden verkort worden zodat ze de target voor het 
afhandelen van een bezwaar behalen. 

Klanten 
De contacten met klanten worden niet gezien als een probleem. De klant dient namelijk het bezwaar in 
en wacht af wat daarmee gebeurt. De uiteindelijke verwerking van het bezwaar ligt bij de 
medewerkers van de gemeente zelf. Er zijn weinig contactmomenten met de klanten gedurende het 
proces bezwaren en de organisatie is tevreden met het aantal contactmomenten. Daarom is niet 
gekozen voor deze best practices. 

Bedrijfsproces operation 
Omdat het proces al redelijk eenvoudig is en de taken erg compact zijn, kan er weinig in het proces 
worden veranderd. Samenvoegen of splitsen van taken worden niet gezien als goede oplossingen van 
het probleem. Ook is de organisatie met de taakverdeling binnen het proces bezwaren tevreden. 
Daarom vallen de best practices op het gebied van bedrijfsproces bewerking af. 

Gedrag van het bedrijfsproces 
Een best practice die valt onder 'het gedrag van bedrijfsprocessen' komt wel in aanmerking voor een 
herontwerpvariant, namelijk met 'Knock-out'. Als men al in de beginfase van een afspraak maakt met 
de klant komen er hardere deadlines te liggen omdat alles voor dit gesprek afgerond moet zijn; anders 
kan het gesprek niet doorgaan. Zo is het mogelijk om de prioriteit van de afhandeling te verhogen. De 
andere best practices zijn minder geschikt voor het proces omdat de taken elkaar op moeten volgen in 
het proces en niet in een andere volgorde kunnen worden gezet. De parallel best practice wordt deels 
gebruikt omdat de parallelvariant van knock-out zal worden gebruikt. De exception best practice zal 
niet worden gebruikt omdat alle bezwaren even zwaar meetellen en er geen onderscheid zal worden 
gemaakt. 

Organisatie 
Twee andere best practices die in aanmerking komen voor de herontwerpvarianten, vallen onder 'de 
organisatieview'. De eerste is een structurele aanpassing, 'de case manager'. Deze komt in aanmerking 
omdat de gemeente heeft aangegeven dat de prioriteit van het proces 'bezwaren' niet hoog ligt. Daarom 
kan men prioriteit leggen op een case door middel van het instellen van een case manager in te stellen 
die zorg moet dragen dat het bezwaar op tijd wordt af gehandeld. Ook is deze nu verantwoordelijk voor 
de case en kan erop worden aangesproken als blijkt dat de target wordt overschreden. 
De andere best practice die onder 'de organisatieview' valt en in aanmerking komt is er een die met de 
mensen binnen de organisatie te maken heeft, namelijk extra resources. Als er een resource bijkomt 
die al zijn uren aan bezwaren moet besteden kan zijn prioriteit niet ergens anders liggen. Een andere 
mogelijkheid om extra resources te krijgen is mensen uren toekennen die ze aan bezwaren moeten 
besteden. De andere 2 best practices die met mensen binnen de organisatie komen niet in aanmerking 
omdat de specialist-generalist al aanwezig is (de vakgroepen bestaan maar uit ongeveer 4 mensen). 
Empowerment is niet nodig wat de medewerkers die de bezwaren afhandelen hebben niemand boven 
zich staan waar ze autorisatie aan moeten vragen. 
De andere organisatie best practices die onder de structuur vallen komen niet in aanmerking. Order 
assignment wordt veelal al toegepast. Flexibele toewijzing is niet handig omdat er veel inleeswerk zit 
in de cases wat de bewerkingstijd zal verhogen. Centralisering heeft al plaatsgevonden omdat alles in 
het WfMS staat. Verdeling van verantwoordelijkheden zal de prioriteitslegging niet bevorderen. 
Klanten teams is niet van toepassing omdat er steeds een andere klant is en de bezwaren al per 
vakafdeling worden afgehandeld, dus er is al een soort van teams aanwezig en als laatste numirical 
involvements is niet van toepassing omdat het aantal teams, groepen en personen in het bedrijfsproces 
minimaal is. 
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Informatie 
De best practices op het gebied van informatie komen niet in aanmerking omdat extra controles de 
prioriteiten niet verhogen. Ook een buffer zal niet het beoogde resultaat niet behalen. 

Technologie 
De 'technologie' best practices blijken ook niet in aanmerking te komen. Dit omdat taken niet verder 
geautomatiseerd kunnen worden dan wat al is gebeurd. Nieuwe technologieën helpen ook niet omdat 
alles door mensen moet worden geschreven en gepland. Iedere case staat op zichzelf en uiteindelijk 
moet de beslissing door mensen worden genomen en wordt het geschil beargumenteerd door mensen. 

Externe omgeving 
Tenslotte de 'externe omgeving' best practices. Deze worden ook niet gebruikt omdat het proces 
eenvoudig genoeg is om binnen de gemeente te blijven. 

Nu zal verder worden gegaan met de gekozen best practices, namelijk de 'case manager', 'extra 
resources' en 'knock-out'. In de komende paragraaf zal per best practice eerst een uitgebreide 
beschrijving worden gegeven. Daarna zal het nieuwe model worden gepresenteerd en tenslotte zal er 
voor iedere herontwerpvariant simulaties met de modellen worden gedaan om zo het model te kunnen 
evalueren. 

7.5.2. De case manager 
Beschrijving 
De 'case manager' best practice wijst een persoon aan als verantwoordelijke voor het afhandelen van 
elke case. De case manager is verantwoordelijk voor de case, maar hij of zij is niet noodzakelijk de 
(enige) resource die zal werken aan de werkitems van deze case. Door het toewijzen van een case 
manager wordt geprobeerd de prioriteit van het bezwaar te verhogen. De case manager is tenslotte 
verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling. Een ander bijkomstig doel van deze heuristiek is dat de 
externe kwaliteit van de workflow wordt verbeterd. De workflow zal transparanter worden vanuit het 
oogpunt van de klant omdat de case manager een enkel punt van contact zal verschaffen. Het kan ook 
een positief effect hebben op de interne kwaliteit aangezien er iemand verantwoordelijk is om fouten 
te corrigeren. Uiteraard heeft de toewijzing van een case manager zowel financiële als capaciteits 
consequenties omdat de case manager toegewijd is aan zijn werk. Maar de doorlooptijd van de case 
zal omlaag gaan omdat de prioriteit omhoog zal gaan omdat de case manager verantwoordelijk is en 
daardoor beter betrokken wordt bij de case. Deze heuristiek valt onder de organisatiestructuur. 

Model 
Hier wordt uitgegaan van het originele CPN-model uit paragraaf 7.3 en zal deze worden aangepast 
door de wachttijden te verkorten omdat er nu een case manager op een case wordt gezet, die ook 
verantwoordelijk kan worden gehouden als een case de afhandelingperiode overschrijdt. Het eerste 
model is ingesteld door de gemiddeldes van de wachttijden te veranderen zodat de totale gemiddelde 
doorlooptijd (wachttijd plus bewerkingstijd) van de langste executie op 10 weken staat. De 
bewerkingstijden zijn gelijk gebleven. Daarna zijn er nog 3 modellen gemaakt van met doorlooptijden 
van 9, 8 en 5 weken. Tenslotte is er nog een model gemaakt waarbij alle gemiddeldes van de 
wachttijden op O gezet zijn. De uiteindelijk gebruikte tijden zijn weergegeven in Tabel 7-2. 
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10 9 8 5 0 
domain:heusl 0 0 0 0 0 
BZ02: Verdelen 372,01 372,01 372,01 372,01 0 
BZ04: Intake 8652,82 7644,82 6636,82 3612,82 0 
BZ05: Wachten 10080 10080 10080 10080 0 
BZ08: Inhoud 18796,89 16780,89 14764,89 8716,89 0 
BZ09: Secretaris 19135,87 17119,87 15103,87 9055,87 0 
BZl0: Agenderen 8375,55 7367,55 6359,55 3335,55 0 
BZ12: Hoorzitting 14569,97 13057,97 11545,97 7009,97 0 
BZ14: Voorstel 12244,32 10732,32 9220,32 4684,32 0 
BZ16: Wacht 
besluit 9501,17 8493,17 7485,17 4461,17 0 
BZ30: Intrekken 29980,62 26956,62 23932,62 14860,62 0 

Tabel 7-2: Wachttijden case manager 

Simulatie en evaluatie 
Hieronder is in Tabel 7-3 het simulatierapport weergegeven voor de 2 modelvarianten van de case 
manager en in Bijlage IX zijn de tabel, een grafiek en het simulatierapport van de verschillende 
varianten te vinden. 

Aantal weken 10 9 8 5 0 
Aantal cases 180 180 180 180 180 
Gemiddelde doorlooptijd (in minuten) 156993 162762 174461 139861 108912 
Absolute fout (in % ) 4 6 5 5 6 
Berekend aantal replicaties 39 35 25 30 37 
95 % betrouwbaarheids halve lengte 11611 14915 26635 17910 11132 
Standaard deviatie 35510 5761 64524 47969 33160 
Ondergrens 95% betr. interval 145382 147847 147826 121951 97780 
Bovengrens 95% betr. interval 168604 177677 201096 157771 120044 

Tabel 7-3: Overzicht simulatierapporten case manager 

Als je de uitkomsten vergelijkt tussen de varianten van de case manager is te zien dat de case manager 
met 0 weken wachttijd significant beter is dan alle andere modellen van de case manager. Dit omdat 
het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het model case manager met wachttijden 0 volledig buiten het 
95% betrouwbaarheidsinterval van alle andere modellen ligt. (de bovengrens is lager dan de 
ondergrenzen van alle andere modellen. De andere modellen zijn niet significant beter dan elkaar 
omdat de 95 %-betrouwbaarheidsintervallen elkaar overlappen. De moraal is hoe korter hoe beter, 
maar omdat 0 wachttijd onmogelijk te realiseren is, wordt er gekeken naar de andere varianten om de 
beste variant van de case manager te bepalen. De modelvarianten met 8 en 9 weken gemiddelde 
doorlooptijd vallen af omdat deze gemiddelde doorlooptijden langer zijn dan de variant met 10 weken. 
Omdat het streven naar 5 weken wel heel erg kort is, zal dit erg moeilijk realiseerbaar zijn. Daarbij is 
ook de afweging gemaakt of het verschil van 1,7 weken winst in doorlooptijd (156993 - 139861 = 
17132 minuten) opweegt tegen de implementeerbaarheid van het model. Daarom is de variant 10 
weken als beste variant gekozen. 

Het inzetten van de case manager verhoogt de kwaliteit van het werk omdat er nu iemand 
verantwoordelijk is voor de cases en die tevens voor de voortgang van het proces moet zorgen 
waardoor de doorlooptijd verkort wat dus bevorderlijk is voor de tijd. De flexibiliteit van de 
werknemer wordt wel minder omdat deze meer tijd beschikbaar moet stellen voor de bezwaren 
wanneer dat nodig is. De kosten gaan waarschijnlijk iets omhoog omdat de case manager nu meer 
bezig is met de doorloop van cases en er meer tijd in moet steken om te zorgen dat ook andere mensen 
hun werk doen en de controle over wat zich in welke fase bevindt. 
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7.5.3. Extra resources 
Beschrijving 
De extra resource best practice wordt toegepast als er niet genoeg capaciteit is; Er wordt dan een 
verhoging van het aantal resources in een bepaalde klasse overwogen. Deze eenvoudige heuristiek 
spreekt voor zichzelf. Het vanzelfsprekende effect van extra resources is dat er meer capaciteit is voor 
het afhandelen van de casussen, op deze manier wordt tijd bespaard. Het kan ook helpen om meer 
flexibiliteit te verkrijgen. Natuurlijk brengt het inhuren of kopen van extra resources kosten met zich 
mee. De extra resources kunnen worden gecreëerd door middel van nieuwe mensen in te huren of 
bestaande werknemers meer uren aan het afhandelen van bezwaren toe te wijzen. In het laatste geval 
brengt het geen extra kosten met zich mee alleen zal aan andere processen minder tijd worden besteed, 
waardoor de doorlooptijd daar waarschijnlijk omhoog zal gaan. Deze heuristiek valt onder de 
organisatiepopulatie. 

Model 
Hier wordt uitgegaan van het originele gecorrigeerde CPN-model uit paragraaf 7.2 en zal deze worden 
aangepast door meer resources in te zetten. Om te beginnen is er een extra resource bij gezet die bij 
alle belangrijke taken (knelpunten, zoals Inhoud) ingezet kan worden. Daarna is dit ook gedaan voor 2, 
3, 5, 10 en 20 extra resources. 

Simulatie en evaluatie 
Hieronder is in Tabel 7-4 het simulatierapport weergegeven de modelvarianten van extra resources en 
. B" "I X .. d b I f k h . 1 . . d d h"II d . m IJ age ztJn e ta e , een gra te en et s1mu atterapport te vm en van e verse 1 en e vananten. 

1 2 3 5 10 20 
Aantal 180 180 180 180 180 180 
Gemiddelde doorlooptijd (in 
minuten) 174983 167350 163754 162901 160230 164270 
Absolute fout (in % ) 2 2 2 2 2 3 
Berekend aantal replicaties 23 14 9 23 22 20 
95% betrouwbaarheids halve lengte 7854 2883 4903 2132 2911 2456 
Standaard deviatie 18161 4995 6379 4930 6565 5248 
Ondergrens 95% betr. interval 167129 164467 158851 160769 157319 161814 
Bovengrens 95% betr. interval 182837 170233 168657 165033 163141 166726 

Tabel 7-4: Overzicht simulatierapporten Extra resources 

De ontwerpvarianten met 5, 10 en 20 extra resources zijn significant beter dan de ontwerpvariant met 
1 extra resource. De verschillen in gemiddelde doorlooptijden van de varianten met 3, 5, 10 en 20 
resources zijn erg klein. Bij de keuze van de beste variant moet de afweging gemaakt worden of de 
kosten die het inzetten van extra resources met zich meebrengen opwegen tegen de behaalde winst in 
doorlooptijd. Na overleg met de gemeente Heusden is besloten dat de kosten van het gebruik van 2 of 
meer resources niet opwegen tegen de behaalde winst in doorlooptijd. Daarom is de variant met 1 
extra resources gekozen als beste variant binnen extra resources. 

Door extra resources in te zetten zal de doorlooptijd afnemen dus is dat bevorderlijk voor de 
tijddimensie. Ook zal de flexibiliteit toenemen omdat er meer mensen beschikbaar kunnen zijn op 
hetzelfde tijdstip of juist weer eerder beschikbaar zullen zijn. De kosten gaan wel omhoog in het geval 
dat er extra mensen worden aangenomen. In het geval dat er geen extra mensen worden aangenomen 
maar dat mensen meer uren aan bezwaren gaan besteden, zal dit ten koste gaan van ander werk en zal 
daar de kwaliteit, doorlooptijd en/of flexibiliteit afnemen. De kwaliteit zal hetzelfde blijven. 

7.5.4. Deadlines instellen (knock out) 
Beschrijving 
De knock-out best practices geeft regels die kunnen worden gebruikt om een knock-out proces te 
herontwerpen om een bepaald aspect van de performance van een bedrijfsproces te verbeteren. Een 
knock-out proces bestaat uit knock-out taken. Een knock-out taak is een taak die een case bekijkt om 
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te beslissen of deze case moet worden geaccepteerd of juist moet worden afgewezen (dit geval of de 
hoorzitting door moet gaan of juist moet worden afgezegd). Een knock-out taak heeft twee mogelijke 
resultaten: OK en Niet OK (NOK). Als voor een specifieke case het taakresultaat NOK is, wordt de 
case meteen geweigerd (afspraak wordt afgezegd). Een case wordt alleen geaccepteerd als alle knock
out taken een positieve uitkomst hebben (van der Aalst, 2000). 
Van der Aalst (2000) beschrijft drie mogelijke herontwerpen voor knock-out processen: 

• Volgorde knock-out taken 
• Combineren van knock-out taken 
• Parallel zetten van knock-out taken 

Voor deze variant maken we gebruik van de parallel variant waarbij de taak agenderen parallel wordt 
gezet aan de taken inhoud en/of secretaris. 
De invoering van de knock-out is om de mensen meer te betrekken met de case en een harde deadline 
in te stellen om de mensen extra te motiveren. 

Model 
Hiervoor zal het model worden aangepast door agenderen parallel te zetten aan de stappen inhoud 
en/of secretaris. Dit zal gebeuren na de Intake. Dit zal ervoor zorgen dat er voor de datum van de 
hoorzitting een beslissing zal moeten worden gemaakt of het nodig is om de hoorzitting door te laten 
gaan. Om deze beslissing te nemen, moeten de stappen inhoud en secretaris al zijn uitgevoerd. Het is 
wenselijk om de beslissing te nemen binnen 5 weken nadat het bezwaarschrift is binnengekomen. Dit 
omdat als het niet tot een hoorzitting mocht komen, de wettelijke tijd voor afhandeling 6 weken is. Er 
is gekozen voor een periode van 5 weken omdat de laatste week dan nog kan worden gebruikt voor het 
opstellen van het voorstel wanneer dat nodig is. Daarom zijn ook de gemiddelde wachttijden van 
Intake, Inhoud en Secretaris aangepast, de aanpassingen zijn af te lezen in Tabel 7-5. Het uiteindelijk 
CPN-model is in Bijlage XI weergegeven. 

Wachttijd origineel gecorrigeerd model 

in minuten 
BZ04: Intake 17759,92 
BZ08: Inhoud 42497,54 
BZ09: Secretaris 20374,78 
Beslissing n.v.t. 

Tabel 7-5: Wachttijden knock out 

Simulatie en evaluatie 

in dagen 
12,33 
29,51 
14,15 
n.v.t. 

Knock out 
m 
minuten in dagen 

8652,82 6,01 
18796,89 13,05 
19135,87 13,29 
10800,00 7,00 

Hieronder is in Tabel 7-6 het simulatierapport weergegeven van de herontwerpvariant Knock Out en 
in Bijlage IX zijn de tabel, een grafiek en het simulatierapport. 

Knock Out 
Aantal 180 
Gemiddelde doorlooptijd (in minuten) 219688 
Absolute fout (in % ) 5 
Berekend aantal replicaties 37 
95% betrouwbaarheids halve lengte 11853 
Standaard deviatie 35307 
Ondergrens 95% betr. interval 207835 
Bovengrens 95% betr. interval 231541 

Tabel 7-6: Simulatierapport knock out 

Door Knock Out in te zetten zal de doorlooptijd afnemen dus is dat bevorderlijk voor de tijddimensie. 
De flexibiliteit zal afnemen omdat er een afspraak voor een hoorzitting gemaakt wordt en er voor die 
afspraak een beslissing moet worden genomen of deze plaats kan vinden. De kosten gaan omhoog 
omdat er nu meer werk is. Er worden namelijk meer hoorzittingen gepland dan nodig en de 
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hoorzittingen die niet nodig zijn moeten worden uitgesteld. Dit plannen en afzeggen kost tijd. De 
kwaliteit zal afnemen omdat er op het laatste moment waarschijnlijk snel werk zal moeten worden 
geleverd om te beslissen of de hoorzitting door kan gaan. 

7.5.5. Combinatie Case manager en Extra resources 
Beschrijving 
Voor deze variant worden de heuristieken case manager en extra resources beide toegepast op het 
originele model. 

Model 
Voor het model is het case managermodel met de gemiddelde totale doorlooptijd van 10 weken als 
basis gebruikt en zijn hier 1, 2, 5 of 10 extra resources, die bij alle belangrijke taken kan worden 
ingezet, toegevoegd. 
Simulatie en evaluatie 
Hieronder is in Tabel 7-7 het simulatierapport weergegeven van de gecombineerde herontwerpvariant 
en in Bijlage IX zijn de tabel, een grafiek en het simulatierapport van de verschillende varianten te 
vinden. 

1 2 5 10 
Aantal 180 180 180 180 
Gemiddelde doorlooptijd (in 
minuten) 125648 120996 118746 118812 
Absolute fout (in %) 1 1,5 1 1 
Berekend aantal replicaties 10 20 32 18 
95% betrouwbaarheids halve 
lengte 3333 2696 1644 2052 
Standaard deviatie 4660 5761 4554 4126 
Ondergrens 95% betr. interval 122315 118300 117102 116760 
Bovengrens 95% betr. interval 128981 123692 120390 120864 

Tabel 7-7: Overzicht simulatierapporten combinatievariant 

De ontwerpvarianten met 5 en 10 extra resources zijn significant beter dan de ontwerpvariant met 1 
extra resource. De verschillen in gemiddelde doorlooptijden van de varianten met 2, 5, en 10 resources 
zijn erg klein. Bij de keuze van de beste variant moet de afweging gemaakt worden of de kosten die 
het inzetten van extra resources met zich meebrengen opwegen tegen de behaalde winst in 
doorlooptijd. Na overleg met de gemeente Heusden is besloten dat de kosten van het gebruik van 2 of 
meer resources niet opwegen tegen de behaalde winst in doorlooptijd. Daarom is de variant met 1 
extra resources gekozen als beste variant binnen extra resources. 

7.6. Conclusie 
In Tabel 7-8 is een totaaloverzicht van de simulatierapporten die als beste bij de herontwerpvariant 
werden beoordeeld. De doelstelling is om bezwaren die geen hoorzitting hebben binnen 6 weken af te 
handelen en met een hoorzitting binnen 10 weken. Omdat er in de meeste gevallen een hoorzitting 
plaatsvindt (75 van de 87 gevallen in de log) wordt de doorlooptijd van 10 weken als doel gesteld. Uit 
de onderstaande tabel is af te lezen dat alle varianten hier niet aan voldoen. 
De case manager variant is significant beter dan het origineel model. Want de gemiddelde doorlooptijd 
is gedaald en de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de case manager ligt lager dan 
de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het originele model. 
De extra resource variant presteert significant beter dan · het origineel model. Ook is hier de 
gemiddelde doorlooptijd gedaald, maar minder dan bij de case manager. 
De Knock out variant presteert minder goed dan verwacht. De doorlooptijd is niet significant beter. 
Want de gemiddelde doorlooptijd is weinig gedaald en er zit een overap in de 95%
betrouwbaarheidsintervallen. 
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De best presterende herontwerpvariant is de combinatie tussen de case manager en de extra resource 
variant. Deze is ook significant beter dan alle andere herontwerpmodellen met de kleinste gemiddelde 
doorlooptijd. 

Origineel Case Extra Knock 
model manager Resources Out Combi 

Aantal 180 180 180 180 180 
Gemiddelde doorlooptijd 230194 156993 169199 219688 125648 
90% betrouwbaarheids halve lengte 32005 9650 4177 9850 2701 
95% betrouwbaarheids halve lengte 38811 11611 5119 11853 3333 
Standaard deviatie 78038 35510 8057 35307 4660 
Ondergrens 95% betr. interval 191384 145382 164080 207835 122315 
Bovengrens 95% betr. interval 269005 168604 174318 231541 128981 

Tabel 7-8: Totaaloverzicht simulatierapporten van de beste varianten per herontwerpvariant 
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8. Conclusies en Aanbevelingen 

8. 1. Conclusies 
8.1.1. Huidig situatie 

In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de meeste problemen met betrekking tot de post terug te 
leiden zijn naar twee hoofdproblemen. Ten eerste dat post niet op tijd wordt behandeld en ten tweede 
dat er post verdwijnt. Deze hoofdproblemen hadden meerdere oorzaken. De hoofdoorzaken waren 
terug te leiden bij de heersende cultuur, de methodes, materialen en machines. 

8.1.2. Conclusies bij de prestatiemetingen post 
Er zijn verschillende metingen met betrekking tot de post uitgevoerd. De eerste meting was om een 
beeld te krijgen hoeveel poststukken er nu gemiddeld op een dag moeten worden verwerkt en wat de 
verdeling is tussen deze groepen (analoog dat ingeboekt moet worden, analoog dat niet ingeboekt 
moet worden en digitaal). 
Daarna zijn er 2 analyses gemaakt met behulp van de achterstandslijsten en lijsten die ingevuld zijn 
door de teams zelf om de percentages onbekende post en verkeerd bezorgde post in kaart te brengen. 
Deze bleken hoger te zijn dan gewenst, namelijk 8% in plaats van 5%. 
Ook zijn bepaalde doorlooptijden van poststukken langer dan verwacht (deze staan na 6 weken nog 
steeds op de achterstandslijsten). Redenen daarvoor zijn in hoofdstuk twee besproken. 
Na een bespreking met de begeleiders is besloten om verder te gaan met de bedrijfsprocessen en niet 
met het postproces omdat er niet genoeg tijd is dit gedeelte ook mee te nemen in de opdracht en het 
gedeelte van de bedrijfsprocessen belangrijker wordt geacht. 

8.1.3. Conclusies bij de prestatiemetingen bedrijfsprocessen 
Uit de analyses in hoofdstuk 5 is gebleken dat een aantal bedrijfsprocessen niet aan de target voldoen, 
zie Tabel 8-1. Dit zijn vooral de processen facturen en verhuizingen. 

Proces Totaal avg Past Slow Normal target Tijdseenheid 
aantal 25% 25% 50% 
cases 

Bezwaar 5 1040,41 119,79 2017,5 1021,59 - Uren 
Facturen 850 97,75 63,99 119,4 103,83 14 Dagen 
GBA 585 3,78 0,21 12,03 1,46 2 Dagen 
Informatieaanvraag 2546 48,08 2,17 141,85 24,11 48 Uren 
Verhuizingen 713 13,53 2,39 32,25 9,75 2 Dagen 
WOZBezwaar 2 133,2 112,25 154, 15 0 - Dagen 
Tabel 8-1: totaaloverzicht resultaten prestatiemetingen bedrijfsprocessen 

Vervolgens is besloten om de volgende processen beter te onderzoeken: 
• Het proces facturen: omdat er van dit proces maar weinig onderzoek naar gedaan is binnen de 

gemeente Heusden. Daarbij kwam de uitkomst van het ProM onderzoek van de totale 
doorlooptijd uit op een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden in plaats van de 14 dagen wat de 
target is om een factuur af te handelen. 

• Het proces verhuizingen: omdat deze ook de tijdslimiet overschrijdt. De tijdslimiet staat op 2 
dagen maar uit onderzoek bleek dat het proces nu ongeveer 14 dagen duurt. 

• Het proces afhandeling van bezwaren: omdat men verwacht dat de doorlooptijden te lang zijn. 
Helaas is dat met de voorgaande log-file niet aangetoond omdat deze een te korte tijd in beslag 
nam en er zodoende te weinig volledige cases waren om een goede uitspraak te kunnen doen. 
Hiervoor zal in het vervolg een andere log-file worden gebruikt. 
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8.1.4. Conclusies processen Verhuizingen, Facturen en Bezwaren 
In dit hoofdstuk blijkt dat de processen Verhuizingen en Facturen beter verlopen dan van tevoren werd 
verwacht en achteraf toch voldoen aan de wensen van de gemeente Heusden. 
Het verschil tussen de doorlooptijd en de target van de verhuizingen is te wijten aan omstandigheden 
buiten de gemeente. Bijvoorbeeld de verhuizingen die doorgegeven maar in de toekomst pas 
plaatsvinden. Deze kunnen pas worden verwerkt op het moment dat de daadwerkelijke verhuizing 
heeft plaatsgevonden en blijven tot die tijd in het systeem staan. Ook moet er soms gewacht worden op 
data van andere gemeenten. Dit is het geval als er verhuisd wordt van een andere gemeente naar de 
gemeente Heusden. Of de stap controle, hierin zijn de verhuizingen al verwerkt maar moeten ze nog 
gecontroleerd worden. 
De betaling van facturen komt uiteindelijk neer op 11,5 dagen. Daarom kunnen deze processen 
ongewijzigd blijven, dit in tegenstelling tot het proces afhandeling van bezwaren. 
In Tabel 8-2 is af te lezen dat het proces bezwaren de toegestane termijn ruim overschrijdt. Daarom is 
dit proces verder onderzocht in hoofdstuk 7 en is er bekeken of hier door middel van een herontwerp 
een verbetering mogelijk is. 

Proces Doorlooptijd Target 
Verhuizingen 13,5 dagen 2 dagen 
Facturen 11,5 dagen 14 dagen 
Bezwaren 21,2 weken 6 of 10 weken 
Tabel 8-2: Overzicht doorlooptijden en target 

8.1.5. Conclusies herontwerp bezwaren 
De doelstelling is. om bezwaren die geen hoorzitting hebben binnen 6 weken af te handelen en met een 
hoorzitting binnen 10 weken. Omdat er in de meeste gevallen een hoorzitting plaatsvindt (75 van de 
87 gevallen in de log) wordt de doorlooptijd van 10 weken als doel gesteld. 
Uit Tabel 8-3 is af te lezen dat geen van de herontwerpvarianten voldoen aan deze target, maar er is 
wel in 3 van de 4 herontwerpen een significante winst geboekt. 
De case manager variant is namelijk significant beter dan het origineel model. Daarbij is ook de 
gemiddelde doorlooptijd gedaald. 
De extra resource variant presteert significant beter dan het origineel model. Ook is hier de 
gemiddelde doorlooptijd gedaald, maar minder dan bij de case manager. 
De Knock out variant presteert minder goed dan verwacht. De doorlooptijd is niet significant beter. 
Want de gemiddelde doorlooptijd is weinig gedaald en er zit een overap in de 95%
betrouwbaarheidsintervallen van de Knock out variant en van het originele model. 
De best presterende herontwerpvariant is de combinatie tussen de case manager en de extra resource 
variant. Deze is ook significant beter dan alle andere herontwerpmodellen met de kleinste gemiddelde 
doorlooptijd. 

Origineel Case Extra Knock 
model manager Resources Out Combi 

Aantal 180 180 180 180 180 
Gemiddelde doorlooptijd 230194 156993 169199 219688 125648 
90% betrouwbaarheids halve 
lengte 32005 9650 4177 9850 2701 
95% betrouwbaarheids halve 
lengte 38811 11611 5119 11853 3333 
Standaard deviatie 78038 35510 8057 35307 4660 
Ondergrens 95% betr. 
interval 191384 145382 164080 207835 122315 
Bovengrens 95% betr. 
interval 269005 168604 174318 231541 128981 

Tabel 8-3: Totaaloverzicht simulatierapporten van de beste varianten per herontwerpvariant 
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8.2. Aanbevelingen 
8.2.1. Aanbevelingen m.b.t. het postproces 

Om de percentages verkeerd bezorgde post terug te brengen wordt aanbevolen om te zorgen voor een 
betere communicatie. Regels moeten beter worden nageleefd. Denk hierbij aan de regel dat verkeerd 
bezorgde post via de postkamer weer moet worden herverdeeld of dat er een melding moet worden 
gemaakt om zo deze fout verder te voorkomen. Dit voorkomt ook dat stukken kwijt raken. 
Geregistreerde stukken staan dan zeker bij het goede team. 
Ook de communicatie van veranderingen in processen, bijvoorbeeld dat verhuizingen onder een ander 
team gaat vallen, moeten door worden gegeven naar de afdeling post. Na de herindeling kwam men 
erachter dat sommige verschuivingen niet positief waren en zijn ze teruggedraaid door de teams zelf. 
Dit moet ook aan de rest van de organisatie, in dit geval de postkamer, worden doorgegeven om 
misverstanden te voorkomen waar de processen worden af gehandeld. 
Een andere oplossing voor de problemen van achterstandslijsten en voortgangsbewaking is alles 
digitaliseren. Door dit te doen wordt op het gebied materialen ingegrepen, er is dan nog maar een 
registratiesysteem nodig. Maar ook op het gebied methodes levert dit verbetering. Post kan zo niet 
meer verdwijnen omdat het in het systeem is ingevoerd en de regel dat verkeerd bezorgde post via het 
team post moet worden kan niet worden gebroken. Dit omdat het alleen mogelijk is in het systeem om 
het digitaal terug te sturen naar de afdeling post die het vervolgens in de map kan zetten van de juiste 
afdeling. 

8.2.2. Aanbevelingen m.b.t. het bedrijfsproces Bezwaren 
Om de doorlooptijden terug te verlagen naar de wettelijk toegestane tijden wordt aangeraden om de 
spreiding van de doorlooptijden terug te dringen. De medewerkers die de ingediende bezwaren 
afhandelen moeten beter opletten dat er geen extreme gevallen meer tussen zitten. Dit zal de 
gemiddelde doorlooptijden verminderen. 
Om dit te bereiken wordt voorgesteld een case manager in te stellen om de processen te monitoren met 
in het bijzonder te letten op de spreiding van de doorlooptijden. Ook wordt hij/zij verantwoordelijk 
gehouden als de afhandeling de target overschrijdt. Daarnaast kan worden overwogen om een extra 
resource in te zetten om de doorlooptijden extra te verlagen. 
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Bijlage 1: Schematische weergaves postproces 

Hieronder staat een uitleg over hoe het petrinet gelezen moet worden. 

Object Uitleg 
Een Toestand is een plaats waarbij een poststuk wacht op een activiteit 

• Toestand 
om te gebeuren. Het is als het ware een soort van opslagplaats. Ook de 
toestand van de case wordt hiermee beschreven. 

Een Activiteit is een plaats waar er ook daadwerkelijk een handeling 

lma Activiteit 

1 
plaatsvindt met de case in het proces. 

Hieronder staat een schematische weergave van het ingekomen postproces . 

• Start 

d Stickeren en 
sortern op team 

• Klaar om te scannen 

I@!__ Soo;ooa 1 

• gescande post 

d 

Toevoegen 
informatie 

• info toegevoegd 

Bodes halen 
post op 

• Post in postkamer 

Verdeling post 

• Post is gesorteerd 

• Gesorteerd 

In rode map 
stoppen 

Verdere 
verdeling post 

• Post verdeeld 

LJ Inboeken 

• Klaar 

In blauwe map 
stoppen 

T oppast of gee 
toppost 

d 

Kopie maken 

• Gecopieerd 

Ook inboeken 

• Ingeboekt 

l 
In groene map 
stoppen 
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Hieronder staat een schematische weergave van het uitgaande postproces . 

• Start 

c:::J Verdelen post 

Klaarmaken ..,_ _________ verdeeld ---------, 

voor versturen L__l 
Verdelen WFM 
of AS400 

• ~laar voor versturen! ._c::J ___ R_e_g_is-tr_a_tie----'141 ,----• Keuze gemaakt 

c:::J Versturen 

c:::J Stickeren 

• Gestickerd 

~ 
• Gescand 

Toevoegen 
informatie 

• Informatie toegevoegd 

l 
• ◄~-i n_d _________________________ ---ilLc:::J_rn_L_; ---'-~n_la_~_t:_~_n __ _. 
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Bijlage Il: lshikawa diagrammen 

Uitleg Ishikawa diagram: 
Het Ishikawa diagram, ook bekend als het visgraat of oorzaak-gevolg diagram, is een diagram dat de 
oorzaken van een proces weergeeft. 
Deze methode maakt onderscheid tussen symptomen en oorzaken. De vorm van een dergelijk diagram 
is te vinden in figuur 11.1 
Het kemsymptoom staat helemaal rechts weergegeven, de belangrijkste oorzaken van dat symptoom 
staan bij de hoofdgraten. Per oorzaak worden weer suboorzaken aangegeven en dit proces kan een 
aantal malen herhaald worden. Het visgraatdiagram suggereert een eenvoudig en lineair verband 
tussen het symptoom en de oorzaken (Van Aken et al., 2001). 

Oorzaak 2 Oorzaak 1 

Suboorzaak 1 a 

Suboorzaak 2a Suboorzaak 1 b 
Suboorzaak 2b 

Symptoom 

Suboorzaak 3a 
Suboorzaak 4a 

Oorzaak 3 Oorzaak 4 

Basisvorm van een visgraat- of Ishikawadiagram (naar Ishikawa, 1990) 

Hieronder is staat het oorzaakgevolg diagram van Post wordt niet op tijd beantwoord. 

Mensen 

Twee 
Registratiesystemen 

Materialen 

Methodes 

Verantwoordelijkhei 
bij een personeel zelf 

Afhankelijk heid 

Machines 

Hieronder is staat het oorzaakgevolg diagram van Post die verdwijnt. 

Post niet op tijd 
beantwoord 
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Mensen 

Registratiesysteem 

Materialen 

Methode 

Proces vs 
teamgericht 

netwerk 

Machines 

Post verdwijnt 
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Bijlage 111: Tabel aantallen poststukken 

Hieronder is de tabel met de getelde aantallen weergegeven. 

analooq :1ereq. wtm tot 
ma 242 68 ~23 533 
di 91 46 170 307 
WO 115 41 169 325 
do 93 23 148 264 
vr 110 20 122 252 
ma 129 28 114 271 
di 167 28 133 328 
wo 111 47 148 306 
do 134 49 152 335 
vr 124 22 122 268 
ma 94 38 139 271 
ai 90 38 154 282 
wo 112 25 151 288 
ma 200 52 ~90 542 
di 110 24 199 328 
wo 106 31 171 308 
~o 106 12 121 239 
vr 110 22 107 ~34 
~i 111 29 144 ~84 
'/NO 112 36 139 ~87 
~o 110 19 111 ~40 
~r 116 31 147 ~94 
ma 97 20 182 ~99 
~i 100 22 114 ~36 
wo 118 21 148 ~87 
~o 82 16 137 ~35 
vr 85 27 91 ~03 
ma 103 31 113 ~47 
di 107 19 128 ~54 
wo 120 26 172 ~18 
ao a4 20 92 196 
vr as 19 141 ~45 
ma 99 20 120 ~39 
ai 100 21 161 ~82 
wo 110 20 106 ~36 
do 125 24 146 ~95 
vr 100 37 101 ~38 
Gemiddeld 114 29 144 1238 
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Bijlage IV: Voorbeeld Logfile 

- f.{ , ' ~cM Y 

2006-01 -01- IN04 IN04 Behandelen Nieuwe 
14.02.06.14 Behandelen BO BO 11 0 05364ESWM427270 informatieaanvraag 

2006-01-01 - IN04 IN04 Behandelen Nieuwe 
17.05.02. 79 Behandelen BO BO 11 0 05363ESWM426729 informatieaanvraaq 

2006-01-01- IN04 IN04 Behandelen 
18.05.39.76 Behandelen BO BO 11 0 05364ESWM427502 45181263INFO0001 

2006-01-01- IN04 IN04 Behandelen Nieuwe 
18.05.42.39 Behandelen BO BO 11 0 05363ESWM426777 informatieaanvraag 

2006-01 -02- IN04 IN04 Behandelen 
09.15.03.71 Behandelen BO BO 11 0 05364ESWM427502 45181263INFO0001 

2006-01-02- Nieuwe 
10.04.16. 75 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427564 informatieaanvraag .. 

2006-01-02- IN04 Behandelen Nieuwe 
10.04.17.01 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427564 informatieaanvraag 

2006-01 -02- IN04 IN04 Behandelen 
10.15.03.40 Behandelen BO BO 11 0 05364ESWM427502 45181263INFO0001 

2006-01-02-
10.20.34.00 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427584 58335481 INFO0001 

2006-01 -02- IN04 Behandelen 
10.20.34.29 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427584 58335481 INFO0001 

2006-01-02-
10.24.42.04 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427590 67116292INFO0001 

2006-01-02- IN04 Behandelen 
10.24.42. 76 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427590 67116292INFO0001 

2006-01-02-
10.33.55.28 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427599 58352053INFO0001 

2006-01-02- IN04 Behandelen 
10.33.55.53 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427599 58352053INFO0001 

2006-01-02- IN04 IN04 Behandelen 
10.36.17.10 Behandelen BO BO 11 0 06002ESWM427599 58352053INFO0001 

2006-01-02- Nieuwe 
10.37.05.53 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427606 informatieaanvraag 

2006-01-02- IN04 Behandelen Nieuwe 
10.37.05.79 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427606 informatieaanvraag __ 

2006-01-02- IN04 Behandelen 
10.51.32.53 IN06 Wachten BO 11 0 05363ESWM426902 66788493INFO0001 

2006-01-02- IN04 
10.51.59.65 Behandelen BO IN08 Antwoord 11 0 05363ESWM426902 66788493 IN FO000 1 

2006-01-02- IN04 
10.55.05.85 Behandelen BO IN08 Antwoord 11 0 05364ESWM427270 2INFO 

2006-01-02- Nieuwe 
11.11.19.67 Domain: heus1 IN02 Verdelen 18 0 06002ESWM427702 informatieaanvraag 

2006-01 -02- IN04 Behandelen Nieuwe 
11.11.19.92 IN02 Verdelen BO 11 0 06002ESWM427702 informatieaanvraag 

2006-01-02- IN04 
11.12.17.01 Behandelen BO IN08 Antwoord 11 0 05363ESWM426777 2INFO 

2006-01-02- IN04 
11 .26.57.87 Behandelen BO IN02 Verdelen 11 0 06002ESWM427564 80074431 INFO0001 
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Bijlage V: Tabellen en petrinetten processen 

Proces Bezwaar 

aantal cases Doorlooptijd (uren) 
Avg 5 1040,41 
mm. 5 119,79 
Max 5 2017,5 
Stdev 5 802,15 
fast 25,00% 1 119,79 
slow 25% 1 2017,5 
normal 50% 3 1021,59 

Tabel: gegevens proces bezwaar 

Proces Facturen 

Figuur: Proces facturen 

aantal 
cases Doorlooptijd (uren) 

Avg 850 2345,94 
mm. 850 22,46 
Max 850 3460,43 
Stdev 850 544,47 
fast 25,00% 213 1535,77 
slow 25% 213 2865,72 
normal 50% 424 2491,82 

Tabel: gegevens proces facturen 

Proces GBA 

Figuur: proces GBA 

(dagen) 
97,75 
0,94 
144,18 
22,69 
63,99 
119,4 
103,83 
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aantal 
cases 

Avg 585 
mm. 585 
Max 585 
Stdev 585 
fast 25,00% 146 
slow 25% 146 
normal 50% 293 

Tabel :gegevens proces GBA 

Proces verhuizingen 

Doorlooptijd (uren) 
90,75 
0,19 
1943,01 
221,19 
4,92 
288,61 
34,92 

0.00 

Figuur: gegevens proces verhuizingen 

aantal 
cases 

Avg 713 
min. 713 
Max 713 
Stdev 713 
fast 25,00% 178 
slow 25% 178 
normal 50% 357 

Tabel: gegevens Verhuizingen 

Proces WOZ Bezwaar 

aantal 
cases 

Avg 2 
mm. 2 
Max 2 
Stdev 2 
fast 25,00% 1 
slow 25% 1 
normal 50% 0 

Doorlooptijd (uren) 
324,66 
1,12 
2759,68 
327,72 
57,27 
773,95 
233,97 

Doorlooptiid(dagen) 
133,2 

112,25 
154,15 
29,62 

112,25 
154,15 

0 
Tabel: gegevens proces WOZBezwaar 

(dagen) 
3,78 
0,00797 
80,96 
9,22 
0,21 
12,03 
1,46 

(dagen) 
13,53 
0,05 
114,99 
13,66 
2,39 
32,25 
9,75 
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Bijlage VI: Patronen Verhuizingen en Facturen 

Hieronder staat de tabel met de patronen van het proces verhuizingen. 

Patroonnummer Patroon 
patroon 0 Domain: heusl - VH02 Voorbereiden - VH20 Controle 
patroon 1 Domain: heusl - VH02 Voorbereiden - VH12 Wachten PL - VH20 Controle 
patroon 2 Domain: heusl - VH02 Voorbereiden - VH04 Opslag - VH02 Voorbereiden - VH20 Controle 
patroon 3 Domain: heusl - VH02 Voorbereiden - VH04 Opslag - VH02 Voorbereiden - VH 12 Wachten PL - VH20 Controle 
patroon 4 Domain: heusl - VH02 Voorbereiden - VH04 Opslag - VH02 Voorbereiden - VH04 Opslag - VH02 Voorbereiden VH20 Controle 
patroon 5 Domain: heus 1 - VH02 Voorbereiden - VH06 Wachten - VH02 Voorbereiden VH20 Controle 

Hieronder staat de tabel met de patronen van het proces facturen 

Patroonnummer Patroon 
patroon 0 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAlO Controle 
patroon 1 Domain: heus 1 - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAlO Controle 
patroon 2 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A08 Fiatteren - FAl0 Controle 
patroon 3 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F AOS Geg. Leverancier - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAlO Controle 
patroon 4 Domain: heus 1 - F A04 Onderzoek - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FA 10 Controle 
patroon 5 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAlO Controle 
patroon 6 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - F A04 Onderzoek - FAlO Controle 
patroon 7 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - FAlO Controle 
patroon 8 Domain: heusl - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - FA03 Wacht 2006 - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAl0 Controle 
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patroon 9 Domain: heus 1 - F A02 Voorbereiden - F A03 Wacht 2006 - FA02 Voorbereiden - FA06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FA 10 Controle 
patroon 10 Domain: heus l - F A02 Voorbereiden - F A03 Wacht 2006 - F A02 Voorbereiden - F A06 Verolichting - F A03 Wacht 2006 - F A02 Voorbereiden - F A06 Verplichting - F A04 Onderzoek - F A08 Fiatteren - FAlO Controle 
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Bijlage VII: Best Practices 

1 Customer 

1.1 Control relocation: 'move controls towards the customer' 
Different checks and reconciliation operations that are part of a business process may be moved 
towards the customer. Klein [35] gives the example of Pacific Bell that moved its billing controls 
towards its customers eliminating in this way the bulk of its billing errors. It also improved customer's 
satisfaction. A disadvantage of moving a control towards a customer is higher probability of fraud, 
resulting in less yield. 
This best practice is named by Klein [35]. 

1.2 Contact reduction: 'reduce the number of contacts with customers and third parties' 
The exchange of information with a customer or third party is always time-consuming. specially when 
information exchanges take place by regular mail, substantial wait times ay be involved. Also, each 
contact introduces the possibility of intruding an error. Hammer and Champy [6] describe a case 
where the multitude of bills, invoices and receipts creates a heavy reconciliation burden. Reducing the 
number of contacts may therefore decrease throughput time and boost quality. Note that it is not 
always necessary to skip certain information exchanges, but that it is possible to combine them with 
limited extra cost. A disadvantage of a smaller number of contacts might be the loss of essential 
information, which is a quality issue. Combining contacts may result in the delivery or receipt of too 
much data, which involves cost. 
This best practice is mentioned by Hammer and Champy [6]. Buzacott [7] has investigated this best 
practice quantitatively. 

1.3. Integration: 'consider the integration with a business process of the customer or a supplier' 
This best practice can be seen as exploiting the supply-chain concept known in production [37]. The 
actual application of this best practice may take on different forms. For example, when two parties 
have to agree upon a product they jointly produce, it may be more efficient to perform several 
intermediate reviews than performing one large review after both parties have completed their part. In 
general, integrated business processes should render a more efficient execution, both from a time and 
cost perspective. The drawback of integration is that mutual dependence grows and, therefore, 
lexibility may decrease. 
Both Klein [35] and Peppard and Rowland [32] mention this best practice (Fig. 1). 

1.4. Evaluation 
Using the evaluation framework as introduced in Section 3, a summary of the general effects of the 
three customer best practices can be seen in Fig. 2. 

lntemal procelIB 

1 2 3 

1 2 3 

ctienYsupplier 

Figure 1: Integration 
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Figure 2: Evaluation of customer best practice 

The gray square represents a neutral effect on all four distinguished dimensions. The effects of a best 
practice are represented by the other polygons. A positive (negative) effect of a best practice on a 
specific dimension is signified by its corner extending beyond (staying within) the neutral square. Por 
example, the integration best practice has positive effects on the cost and time dimensions (i.e. it 
reduces cost and time), a negative effect on the lexibility (i.e. it reduces lexibility) and a neutral effect 
on the quality. All depicted effects are scored on a relative scale. 

2. Business process operation 

2.1. Order types: 'determine whether tasks are related to the same type of order and, if necessary, 
distinguish new business processes ' 
Especially Berg and Pottjewijd [38] convincingly wam for parts of business processes that are not 
specific for the business process they are part of. Ignoring this phenomenon 
may result in a less effective management of this 'sub low' and a lower efficiency. Applying this best 
practice may yield faster processing times and less cost. Also, distinguishing common sublows of 
many different 1 ows may yield efficiency gains. Y et, it may also result in more coordination problems 
between the business process (quality) and less possibilities for rearranging the business process as a 
whole (flexibility). 
This best practice has been mentioned in one form or another by Hammer and Champy [6], Rupp and 
Russen [39], Peppard and Rowland [32] and Berg and 
Pottjewijd [38]. 

2.2. Task elimination: 'eliminate unnecessary tasksfrom a business process' 
A common way of regarding a task as unnecessary is when it adds no value from a customer' s point of 
view. Typically, control tasks in a business process do not do this; they are incorporated in the model 
to Dx problems created ( or not elevated) in earlier steps. Control tasks are often identified by 
iterations. Tasks redundancy can also be considered as a specific case of task elimination (Fig. 3). In 
order to identify redundant tasks, Castano et al. [40] have developed entity-based similarity 
coefficients. They help automatically checking the degree of similarities between tasks (or activities). 
The aims of this best practice are to increase the speed of processing and to reduce the cost of handling 
an order. An important drawback may be that the quality of the service 
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deteriorates. 
This best practice is widespread in literature, for example, see Peppard and Rowland [32] Berg and 
Pottjewijd [38] and Van der Aalst and Van Hee [41]. Buzacott [36] illustrates the quantitative effects 
of eliminating iterations with a simple 
model. 

1 3 

Figure 3: Task elimination 

2.3. Order-based work: 'consider removing batch-processing and periodic activities from a business 
process' 
Some notable examples of disturbances in handling a single order are:(a) its piling up in a batch and 
(b) periodic activities, e.g. because processing depends on a computer system that is only available at 
specific times. Getting rid of these constraints may significantly speed up the handling of individual 
orders. On the other hand, efficiencies of scale can be reached by batch processing. Also, the cost of 
making information systems permanently available may be costly. 
This best practice results from our own reengineering experience. 

2.4. Triage: 'consider the division of a genera/ task into two or more alternative tasks' or 'consider 
the integration of two or more alternative tasks into one genera/ task' 
When applying this best practice in its first and most popular form, it is possible to design tasks that 
are better aligned with the capabilities of resources and the characteristics of the orders being 
processed (Fig. 4). Both interpretations improve upon the quality of the business process. 
Distinguishing alternative tasks also facilitates a better utilization of resources, with obvious cost and 
time advantages. On the other hand, too much specialization can make processes become less lexible, 
less efficient, and cause monotonous work with repercussions for quality. 
An alternative form of the triage best practice is to divide a task into similar instead of alternative tasks 
for different subcategories of the orders being processed. For example, a special cash desk may be set 
up for customers with an expected low processing time. 
Note that this best practice is in some sense similar to the order types best practice we mentioned in 
this section. The main interpretation of the triage concept can be seen as a translation of the order type 
best practice on a task level. The triage concept is mentioned by Klein [35], Berg and Pottjewijd [38] 
and Van der Aalst and Van Hee [41]. Zapf and Heinzl [42] show the positive effects of triage within 
the setting of a call center. Dewan et al. [ 43] study the impact of the triage on the organization in terms 
of cycle-time reduction. 

3 

Figure 4: Triage 

2.5. Task composition: 'combine small tasks into composite tasks and divide large tasks into workable 
smaller tasks' 
Combining tasks should result in the reduction of setup times, i.e., the time that is spent by a resource 
to become familiar with the specifics of a order. By executing a large task which used to consist of 
several smaller ones, some positive effect may also be expected on the quality of the delivered work. 
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On the other hand, making tasks too large may result in (a) smaller run-time lexibility and (b) lower 
quality as tasks become unworkable. Both effects are exactly countered by dividing tasks into smaller 
ones. Obviously, smaller tasks may also result in Jonger setup times (Fig. 5). 
This best practice is related to the triage best practice in the sense that they both are concemed with 
the division and combination of tasks. 
It is probably the most cited best practice, mentioned by Hammer and Champy [6], Rupp and Russen 
[39], Peppard and Rowland [32], Berg and Pottjewijd [38], Seidmann and Sundararajan [25), Reijers 
and Goverde [44), Van der Aalst [45) and Van der Aalst and Van Hee [41). Some of these authors 
only consider one part of this best practice, e.g. combining smaller tasks into one. Buzacott [36), 
Seidmann and Sundararajan [25) and Van der Aalst [45) provide quantitative support for the 
optimality of this best practice for simple models. 

Figure 5: Task composition 
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Figure 6: Evaluation of business process operation best practices ( I) 
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Figure 7: Evaluation of business process operation best practices ( II) 

2.6. Evaluation 
The assessment of the best practices that aim at the business process operation is summarized in Figs. 
6 and 7. 
The meaning of the shapes in these figures is similar to that of the shapes in Fig. 2. 

3. Business process behavior 

3.1. Resequencing: 'move tasks to more appropriate places' 
In existing business processes, actual tasks orderings do not reveal the necessary dependencies 
between tasks (Fig. 8). Sometimes it is better to postpone a task if it is not required for immediately 
following tasks, so that perhaps its execution may prove to become superfluous. This saves cost. Also, 
a task may be moved into the proximity 
of a similar task, in this way diminishing setup times. 
The resequencing best practice is mentioned as such by Klein [35]. It is also known as 'process order 
optimization'. 

3 1 2 

Figure 8: Resequencing 

3.2. Knock-out: 'order knock-outs in a decreasing order of effort and in an increasing order of 
termination probability' 
A typical part of a business process is the checking of various conditions that must be satisfied to 
deliver a positive end result. Any condition that is not met may lead toa termination of that part of the 
business process: the knock-out (Fig. 9). If there is freedom in choosing the order in which the various 
conditions are checked, the condition that has 
the most favorable ratio of expected knock-out probability versus the expected effort to check the 
condition should be pursued. Next, the second best condition, etc. This way of ordering checks yields 
on average the least costly business process execution. There is no obvious drawback on this best 
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practice, although it may not always be possible to freely order these kinds of checks. Also, 
implementing this best practice may result in a (part of a) business process that takes a longer 
throughput time than a full parallel checking of all conditions. 
The knock-out best practice is a specific form of the resequencing best practice. Van der Aalst [45] 
mentions this best practice and also gives quantitative support for its optimality. 

1 2 3 

Figure 9: Knock-out 

3.3. Parallelism: 'consider whether tasks may be executed in parallel' 
The obvious effect of putting tasks in parallel is that the throughput time may be considerably reduced 
(Fig. 10). The applicability of this best practice in business process redesign is large. In practical 
experiences we have had with analyzing existing business process, tasks were mostly ordered 
sequentially without the existence of hard logical restrictions prescribing such an order. 
A drawback of introducing more parallelism in a business process that incorporates possibilities of 
knock-outs is that the cost of business process execution may increase. Also, the management of 
business processes with concurrent behavior can become more complex, which may introduce errors 
(quality) or restrict run-time adaptations (flexibility). 
The parallelism best practice is a specific form of the resequencing best practice we mentioned at the 
start of this section. lt is mentioned by Rupp and Russell [39], Buzacott [36], Berg and Pottjewijd [38] 
and Van der Aalst and Van Hee [41]. Van der Aalst [45] provides quantitative support for this best 
practice. 

2 .. 
--1.___ __ 3 __ ___.~ 

Figure 10: Paralellism 

3.4. Exception: 'design business processes for typical orders and isolate exceptional orders from 
normalflow' 
Exceptions may seriously disturb normal operations. An exception will require workers to get 
acquainted with the specifics of the exception, although they may not be able to handle it. Setup times 
are then wasted. Isolating exceptions, for example by a triage, will make the handling of normal orders 
more efficient. Isolating exceptions may possibly increase the overall performance as specific 
expertise can build up by workers working on the exceptions. The price paid is that the business 
process will become more complex, possibly decreasing its lexibility. Also, if no special knowledge is 
developed to handle the exceptions (which is costly) no major improvements are likely to occur. 
This best practice is mentioned by Poyssick and Hannaford [46] and Hammer and Champy [6]. 
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Figure 11: Evaluation of business process behaviour best practices 

3.5. Evaluation 
The assessment of the best practices that target the behavior of the business process can be seen in Fig. 
11. 
The meaning of the shapes in these Dgures is similar to that of the shapes in Fig. 2. 

4. Organization 

4.1. Structure 
4.1.1. Order assignment: 'let workers perform as many steps as possible Jor single orders' (see Fig. 
12). 
By using order assignment in the most extreme form, for each task execution the resource is selected 
from the ones capable of performing it that has worked on the order before-if 
any. The obvious advantage of this best practice is that this person will get acquainted with the case 
and will need less setup time. An additional benefit may be that the quality of service is increased. On 
the negative side, the flexibility of resource allocation is seriously reduced. The execution of an order 
may experience substantial queue time when the person to whom it is assigned is not available. 
The order assignment best practice is described by Rupp and Russell [39], Hammer and Champy [6], 
Reijers and Goverde [44] and Van der Aalst and Van Hee [41]. 

1 2 3 

Figure 12: Order assignment 

4.1.2. Flexible assignment: 'assign resources in such a way that maxima/ flexibility is preserved for 
the near future'. 
For example, if a task can be executed by either of two available resources, assign it to the most 
specialized resource. In this way, the possibilities to have the free, more genera] resource execute 
another task are maximal. 
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The advantage of this best practice is that the overall queue time is reduced: it is less probable that the 
execution of an order has to await the availability of a specific resource. 
Another advantage is that the workers with the highest specialization can be expected to take on most 
of the work, which may result in a higher quality. The disadvantages of this best practice can be 
diverse. Por example, work load may become unbalanced resulting in less job satisfaction. Also, 
possibilities for specialists to evolve into generalists are reduced. 
This best practice is mentioned by Van der Aalst and Van Hee [ 41]. 

4.1.3. Centralization: 'treat geographically dispersed 
resources as if they are centralized'. 
This best practice is explicitly aimed at exploiting the benefits of a Worklow Management System or 
WfMS for short [23]. After all, when a WfMS takes care of assigning work to resources it has become 
less relevant where these resources are located 
geographically. In this sense, this best practice is a special form of the integral technology best 
practice (see Section 6). The speciDc advantage of this measure is that resources can be comrnitted 
more lexibly, which gives a better utilization and possibly a better throughput time. The disadvantages 
are sirnilar to that of the integral technology best practice. 
This best practice is mentioned by Van der Aalst and Van Hee [ 41]. 

4.1.4. Split responsibilities: 'avoid assignment of task responsibilities 
to people from different functional units' ( see Fig. 13 ). 
The idea bebind this best practice is that tasks for which different departments share responsibility are 
more likely to be a source of neglect and conlict. Reducing the overlap in responsibilities should lead 
to a better quality of task execution. Also, a higher responsiveness to available work may be developed 
so that customers are served quicker. On the other hand, reducing the effective number of resources 
that is available for a work item may have a negative effect on its throughput time, as more queuing 
may occur. 
This specific best practice is mentioned by Rupp and Russen [39] and Berg and Pottjewijd [38]. 

1 2 3 

Figure 13: Split resonsebilities 

4.1.5. Customer teams: 'consider assigning teams out of different departmental workers that will take 
care of the complete handling of specific sorts of orders' . 
This best practice is a variation of the order assignment best practice. Depending on its exact desired 
form, the customer team best practice may be implemented by the order assignment best practice. 
Also, a customer team may involve more workers with the same qualifications, in this way relaxing 
the strict requirements of the order assignment best practice. 
Advantages and disadvantages are sirnilar to those of the order assignment best practices. In addition, 
work as a team may improve the attractiveness of the work and a better understanding, which are both 
quality aspects. 
This best practice is mentioned by Peppard and Rowland [32], Hammer and Champy [6] and Berg and 
Pottjewijd [38]. 

4.1 .6. Numerical involvement: 'minimize the number of departments, groups and persons involved in a 
business process' ( see Fig. 14 ). 

80 



Applying this best practice should lead to less coordination problems. Less time spent of coordination 
makes more time available for the processing of orders. Reducing the number of departments may lead 
to less split responsibilities, with similar pros and cons as the split responsibilities best practice. In 
addition, smaller numbers of specialized units may prohibit the build of expertise (a quality issue) and 
routine (a cost issue). 
This best practice is described by Hammer and Champy [6], Rupp and Russell [39] and Berg and 
Pottjewijd [38). 

1 2 3 

Figure 14: Numerical involvement 

4.1.7. Case manager: 'appoint one person as responsible for the handling of each type of order, the 
case manager'. 
The case manager is responsible for a specific order or customer, but he or she is not necessarily the 
(only) resource that will work on it. The difference with the order assignment practice is that the 
emphasis is on management of the process and not on its execution. 
The most important aim of the best practice is to improve upon the extemal quality of a business 
process. The business process will become more transparent from the viewpoint 
of a customer as the case manager provides a single point of contact. This positively affects customer 
satisfaction. It may also have a positive effect on the intemal quality of the business process, as 
someone is accountable for correcting mistakes. Obviously, the assignment of a case manager has 
financial consequences as capacity must be devoted to this job. 
This best practice is mentioned by Hammer and Champy [ 6) and Van der Aalst and Van Hee [ 41]. 
Buzacott [36] has provided some quantitative support fora specific interpretation of this best practice. 

4.1.8. Evaluation. 
The assessment of the best practices for the structure of the organization is depicted in Figs. 15 and 16. 
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Figure 15: Evaluation of organization structure best practices ( !) 
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Figure 16: Evaluation of organization structure best practices ( Il) 

4.2. Population 
4.2.1 Extra resources: 'ij capacity is not sufficient, consider increasing the number of resources' (see 
Fig. 17). 
This straightforward best practice speaks for itself. The obvious effect of extra resources is that there 
is more capacity for handling orders, in this way reducing queue time. It may also help to implement a 
more lexible assignment policy. Of course, hiring or buying extra resources bas its cost. Note the 
contrast of this best practice with the numerical involvement best practice. 
This best practice is mentioned by Berg and Pottjewijd [38]. Van Hee et al. [47] discuss the optimality 
of several strategies to optimally allocate additional resources in a business process. 
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Figure 17: Extra resources 

4.2.2. Specialist-generalist: 'consider to make resources more specialized or more generalist' (see 
Fig. 18). 
Resources may be tumed from specialists into generalists or the other way round. A specialist resource 
can be trained for other qualifications; a generalist may be assigned to the same type of work for a 
longer period of time, so that his other qualifications become obsolete. When the redesign of a new 
business process is considered, application of this best practice comes down to considering the 
specialist-generalist ratio of new hires. 
A specialist builds up routine more quickly and may have a more profound knowledge than a 
generalist. As a result he or she works quicker and delivers higher quality. On the other hand, the 
availability of generalists adds more flexibility to the business process and can lead to a better 
utilization of resources. Depending on the degree of specialization or generalization, either type of 
resource may be more costly. 
Note that this best practice differs from the triage concept in the sense that the focus is not on the 
division of tasks. 
Poyssick and Hannaford [4] and Berg and Pottjewijd [38] stress the advantages of generalists. Rupp 
and Russen [39], Seidmann and Sundararajan [25] mention both specialists and generalists. 

.. .. - l .. &.l·AI.. . . • 1 rm. 
Figure 18: Specialist-generalist 

4.2.3. Empower: 'give workers most of the decision making authority and reduce middle 
management'. 
In traditional business processes, substantial time may be spent on authorizing work that has been 
done by others. When workers are empowered to take decisions independently, it may result in 
smoother operations with lower throughput times. The reduction of middle management from the 
business process also reduces the labor cost spent on the processing of orders. A drawback may be that 
the quality of the decisions is lower and that obvious errors are no longer found. If bad decisions or 
errors result in rework, the cost of handling a order may actually increase compared to the original 
situation (Fig. 19). 
This best practice is named by Hammer and Champy [6], Rupp and Russell [39], Seidmann and 
Sundarajan [25] and Poyssick and Hannaford [4]. Buzacott [36] shows with a simple quantitative 
model that this best practice may indeed increase performance. 

Figure 19: Empower 
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4.2.4. Evaluation. 
The assessment of the best practices for the organization population is given in Fig. 20. 
Note that only one of the two interpretations of the specialist-generalist best practice is shown in Fig. 
20. 
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Figure 20: Evaluation of organization population best practices 

5. lnf ormation 

5.1. Contra! addition: 'check the completeness and correctness of incoming materials and check the 
output before it is send to customers' 
This best practice promotes the addition of controls to a business process. It may lead to a higher 
quality of the business process execution and, as a result, to less required rework (Fig. 21). Obviously, 
an additional control will require time and will absorb resources. Note the contrast of the intent of this 
best practice with that of the task elimination best practice, which is a business process operation best 
practice (see Section 2). 
This best practice is mentioned by Poyssick and Hannaford[4], Hammer and Champy [6] and Buzacott 
[36]. 
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Figure 21: Contra! addition 

5.2. Buffering: 'instead of requesting information from an external source, buffer it by subscribing to 
updates' 
Obtaining information from other parties is a major time-consuming part in many business process 
(Fig. 22). 
By having information directly available when it is required, throughput times may be substantially 
reduced. This best practice can be compared to the caching principle microprocessors apply. Of 
course, the subscription fee for information updates may be rather costly. This is especially so when 
we consider information sources that contain far 

84 



more information than is ever used. Substantial cost may also be involved with storing all the 
information. 
Note that this best practice is a weak form of the integration best practice (see Section 1). Instead of 
direct access to the original source of information-which the integration with a third party may come 
down to-a copy is maintained. 
This best practice follows from our own reengineering experience . 

.... ·· ► .... 

Figure 22: Buffering 

5.2.1. Evaluation. 
A summary of the effects of the information best practices is given in Fig. 23. 
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Figure 23: Evaluation of information best practices 

6. Technology 

6.1. Task automation: 'consider automating tasks' 

Time 

A particular positive result of automating tasks may be that tasks can be executed faster, with less cost, 
and with a better result. An obvious disadvantage is that the development of a system that performs a 
task may be very costly. 
Generally speaking, a system performing a task is also less flexible in handling variations than a 
human resource. Instead of fully automating a task, an automated support of the resource executing the 
task may also be considered. A significant application of the task automation best practice is the 
business process perspective of e-commerce: As cited by Gunasekaran et al. [48] and defined by 
Kalakota and Whinston [ 49) e-commerce can be seen as the application of technology towards the 
automation of business transactions and worklows. 
This best practice is speciDcally mentioned as a redesign measure by Peppard and Rowland [32], 
Hammer and Champy [6] and Berg and Pottjewijd [38]. 
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6.2. Integral technology: 'try to elevate physical constraints in a business process by applying new 
technology' 
In general, new technology can offer all kinds of positive effects. For example, the application of a 
WfMS may result in less time that is spend on logistical tasks. A Document Management System will 
open up the information available on orders to all participants, which may result in a better quality of 
service. New technology can also change the traditional way of doing business by giving participants 
completely new possibilities. 
The purchase, development, implementation, training and maintenance efforts related to technology 
are obviously costly. In addition, new technology may arouse fear with workers or may result in other 
subjective effects; this may decrease the quality of the business process. 
This best practice is mentioned by Klein [35], Peppard and Rowland [32], Berg and Pottjewijd [38] 
and Van der Aalst and Van Hee [41]. 

4.6.3. Evaluation 
The discussed effects of both technology best practices can be seen in Fig. 24. 
Note that to give an idea of the diverse effects of the best practice, the effects of a WfMS have been 
depicted as an example. 
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Figure 24: Evaluation of technology best practices 

7. External environment 

Time 

4.7.1. Trusted party: 'instead of determining information oneself, use results of a trusted party' 
Some decisions or assessments that are made within business process are not specific for the business 
process they are part of. Other parties may have deterrnined the same information in another context, 
which-if it were known ---could replace the decision or assessment. An example is the 
creditworthiness of a customer that bank A wants to establish. If a customer can present a recent 
creditworthiness certificate of bank B, then bank A will accept it. Obviously, the trusted party best 
practice reduces cost and may even cut back throughput time. On the other hand, the quality of the 
business process becomes dependent upon the quality of some other party's work. Some coordination 
effort with trusted parties is also likely to be required, which dirninishes flexibility. 
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This best practice is different from the buffering best practice (see Section 5), because the business 
process owner is not the one obtaining the information. 
This best practice results from our own reengineering experience. 

7.2. Outsourcing: 'consider outsourcing a business process in whole or parts of it ' 
Another party may be more efficient in performing the same work, so it might as well perform it for 
one's own business process. 
The obvious aim of outsourcing work is that it wil! generate less cost. A drawback may be that quality 
decreases. Outsourcing also requires more coordination efforts and will make the business process 
more complex. 
Note that this best practice differs from the trusted party best practice. When outsourcing, a task is 
executed at run time by another party. The trusted party best practice allows for the use of a result in 
the (recent) past. 
This best practice is mentioned by Klein [35], Hammer and Champy [6] and Poyssick and Hannaford 
[4] . 

4.7.3. Interfacing: 'consider a standardized interface with customers and partners' 
The idea bebind this best practice is that a standardized interface will diminish the probability of 
mistakes, incomplete applications, unintelligible communications, etc. (Fig. 25). A standardized 
interface may result in less errors (quality), faster processing (time) and less rework (cost). 
The interfacing best practice can be seen a specific interpretation of the integration best practice, 
although it is not specifically aimed at customers. 
This best practice is mentioned by Hammer and Champy [6] and Poyssick and Hannaford [4]. 

Figure 25: Interfacing 

4. 7.4. Evaluation 

La, .. 
JI!: 

The discussed effects of the external party best practices can be seen in Fig. 26. 
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Figure 26: Evaluation of external party best practice 
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Bijlage VIII: Origineel gecorrigeerd model 

Hieronder is de tabel te zien die gebruikt is om het aantal replicaties te berekenen. De 
standaarddeviatie is links bij S ingevuld. de absolute fout is het percentage van het gemiddelde (avg). 
De absolute fout wordt vervolgens met de tabel vergeleken en vanuit de tabel wordt het aantal 
relicaties (i) afgelezen. In dit geval is er gekozen voor een absolute fout van 3%. De bijbehorende 
waarde die bij deze absolute fout hoort is 12 want 6834,37 is de eerst gevonden kleinere waarde dan 
6905,83. 

s 
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I avg 

Absolute fout 
1% 
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13811,66 
16113,60 
18415,55 
20717,49 
23019,43 

i i-1 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 7 
9 8 
10 9 
11 10 
12 TMl;r 
13 12 
14 13 
15 14 
16 15 
17 16 
18 17 
19 18 
20 19 
21 20 
22 21 
23 22 
24 23 
25 24 
26 25 
27 26 
28 27 
29 28 
30 29 
31 30 
32 31 
33 32 
34 33 
35 34 
36 35 
37 36 
38 37 
39 38 
40 39 
41 40 

t- waarde t-waarde x 
waarde wortel wortel wortel 
12,706 57850642,66 7605,96 96641,34 
4,303 38567095,10 6210,24 26722,67 
3,182 28925321 ,33 5378,23 17113,52 
2,776 23140257,06 4810,43 13353,76 
2,571 19283547,55 4391,30 11290,04 
2,447 16528755,04 4065,56 9948,42 
2,365 14462660,66 3802,98 8994,05 
2,306 12855698,37 3585,48 8268,13 
2,2626 11570128,53 3401,49 7696,21 
2,228 10518298,66 3243,19 7225,83 

1!~Pl - 1 \3,lP5;l2 6834,37. 
2,179 8900098,87 2983,30 6500,62 
2,16 8264377,52 2874,78 6209,53 
2,145 7713419,02 2777,30 5957,32 
2,131 7231330,33 2689,11 5730,50 
2,12 6805957,96 2608,82 5530,70 
2,11 6427849,18 2535,32 5349,53 
2,101 6089541,33 2467,70 5184,64 
2,093 5785064,27 2405,22 5034,12 
2,086 0,24 0,49 1,02 
2,08 5259149,33 2293,28 4770,03 
2,074 5030490,67 2242,88 4651 ,72 
2,069 4820886,89 2195,65 4542,80 
2,064 4628051,41 2151,29 4440,26 
2,06 4450049,44 2109,51 4345,60 
2,056 4285232,79 2070,08 4256,09 
2,052 4132188,76 2032,78 4171,26 
2,048 3989699,49 1997,42 4090,72 
2,045 3856709,51 1963,85 4016,07 
2,042 3732299,53 1931,92 3944,97 
2,04 3615665,17 1901,49 3879,04 
2,037 3506099,55 1872,46 3814,20 
2,035 3402978,98 1844,72 3754,00 
2,032 3305751,01 1818,17 3694,53 
2,03 3213924,59 1792,74 3639,27 
2,028 3127061,77 1768,35 3586,21 
2,026 3044770,67 1744,93 3535,22 
2,024 2966699,62 1722,41 3486,16 
2,023 2892532,13 1700,74 3440,61 
2,021 2821982,57 1679,88 3395,03 
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Dit is de hoofdpagina van het CPN-model. 

CPN'Replications.nreplications 5 

Domain_heusl_complete_ 

l!il] 1D . h 1 1 t CASEJDxSTART - füHll'ltijgi=a=m ~e=us~c=om=p=e=e ~ 

CASE_IDxSTART _ TIME 

BZ08Jnhoud2 

IB208 Inhoud 1 

IBZ09 Secretaris 1 

CASE_IDxS ART_TIME 

~ 

CASE_IDxSTA T_ TIME 

1 BZ14_Voorstel 1 111-----J BZ16_Wacht_Besluit 1 

CASEJDxSTART _ TIME 
IBZ14 Voorstel 1 =Isz=1~6 =w-ac~ht~Be~s~lu~1t 1 
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Hieronder is een subpagina van het model te zien. Op deze manier zijn alle transities op ed 
hoofdpagina gemodelleerd. Eerst een schedule, daarna een start en op het einde een complete-transitie. 

( c, t, minedRole2 )@+ round( normal(248. 53, 1252295. 7916 775348)) 

( c, t)@+round ( normal(372.01, 586 789. 6225989686 )* 1.0) 
(c,t,minedRole2) 

(c,t) 
Q,l----BZ02_ Verdelen_schedulel----M f------,~BZ02_ Verdelen_start1----1.i 

(c,t) 
l----BZ02_Verdelen_completet----,'{p 

CASE_IDxSTART_ TIME 
CASE_IDxSTART_TIME 

CASE_IDxSTART_TIMExMINEDROLE CASE_IDxSTART _TIME 

minedRole2 minedRole2 

Resources 

! esourtes 
RESOURCE 

Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 

700000 

600000 
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C\I c.o r--
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(X) 
r--

0) 0 
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I.{) 

c.o c.o 
(X) 
(X) 

0) 
0) 

1-+-Series 1 1 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\CPN_ori_gecorrigeerd_2.cpn 
Number of replications: 18 

BI Avrg il 
90% Half 1195% Half Length Il StD il Min Il Max 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

:?U.?t:::iidJ I 180.000000 11 ?:()()()()00 110.000000 110.000000 JI 180 J li8o_ 
····-·· ~·····---···· 

max_iid 769609 .888889 11 182560.560608 Il 221380.909703 11445137.277~ ~3 11341037 Ji 2146547 

lmin_iid 1 53008.833333 113405.091687 114129.162907 118302.632490 1141130 !l 76217 

sum_iid Il 41434982.722222 115760907.406325 !16985927 .946751 Il 14046816.182070 1129977980 !l 90396494 

Il avrg_iid 11230194.348457 JI 32005.041146 1138810:,110815 _J l.78037.867678 11166544.333333 11502202.744444 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
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Bijlage IX: Case manager model 

Hieronder is de tabel te zien die gebruikt is om het aantal replicaties te berekenen bij de doorlooptijd 
van 10 weken .. De standaarddeviatie is links bij S ingevuld. de absolute fout is het percentage van het 
gemiddelde (avg). De absolute fout wordt vervolgens met de tabel vergeleken en vanuit de tabel wordt 
het aantal relicaties (i) afgelezen. In dit geval is er gekozen voor een absolute fout van 4%. De 
bijbehorende waarde die bij deze absolute fout hoort is 39 want 7476 is de eerst gevonden kleinere 
waarde dan 7514,19. 

C ase mana2er 10 k we en 
t- t-waarde x 

s 23.066 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 532060166,9 2 1 13 266030083 16310 207240 
n 5 3 2 4 177353389 13317 57305 

4 3 3 133015042 11533 36699 
avq 187879,70 5 4 3 106412033 10316 28636 

6 5 3 88676694 9417 24211 
Absolute fout 7 6 2 76008595 8718 21334 

1% 1878,80 8 7 2 66507521 8155 19287 
1,5% 2818,20 9 8 2 59117796 7689 17730 

2% 3757,59 10 9 3 53206017 7294 19155 
3% 5636,39 11 10 2 48369106 6955 15495 

II UI/i V l~I 'iIIr::: '"' : . J 15, 19 12 11 2 44338347 6659 14656 
5% 9393,98 13 12 2 40927705 6397 13940 
6% 11272,78 14 13 2 38004298 6165 13316 
7% 13151,58 15 14 2 35470678 5956 12775 
8% 15030,38 16 15 2 33253760 5767 12289 
9% 16909,17 17 16 2 31297657 5594 11860 

10% 18787,97 18 17 2 29558898 5437 11472 
19 18 2 28003167 5292 11118 
20 19 2 26603008 5158 10795 
21 20 2 0 0 1 
22 21 2 24184553 4918 10229 
23 22 2 23133051 4810 9975 
24 23 2 22169174 4708 9742 
25 24 2 21282407 4613 9522 
26 25 2 20463853 4524 9319 
27 26 2 19705932 4439 9127 
28 27 2 19002149 4359 8945 
29 28 2 18346902 4283 8772 
30 29 2 17735339 4211 8612 
31 30 2 17163231 4143 8460 
32 31 2 16626880 4078 8318 
33 32 2 16123035 4015 8179 
34 33 2 15648828 3956 8050 
35 34 2 15201719 3899 7923 
36 35 2 14779449 3844 7804 
37 36 2 14380005 3792 7690 
38 37 2 14001583 3742 7581 ~ ;-;rn ,,,,,,,,m,w ·.':;r2 Il· ::. 1"R '"" - ><-'" -

2 13301504 3647 7378 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 

(j) 
0 

.... ('I') 
C\I ('I') 

t-- (j) 
U') co 

1-+-Series 1 1 

.... 
co 

Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Case-managervariant_2_10wkn.cpn 
Number of replications: 39 

BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength Il StD Il Min 

11 
Max 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid Il t 80.000000 110.000000 Il 0.000000 Il 0.000000 11180 il 180 

l max_iid 11592516.589744 1[~~5.295555 1183563.520049 11255560.242627 11 293289 il 1376983 

l min_iid 1127052.846154 112047.625646 Il 2463.907819 Il 7535.308227 1113462 il 39962 

1 sum_iid Il 28258741.794872 111736910.987155 112090024.888491 116391871.324795 ll 21430115 1154702765 

1 avrg_iid 111 56993.009972 119649.505484 Il 11611.249381 1135510.396249 11119056.194444 11303904.250000 

1 

1 

1 
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Case manager 9 weken 

t- waarde t-waarde x 
s 26.701 i i-1 waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 712946071, 1 2 1 13 356473036 18880 239896 
n 5 3 2 4 237648690 15416 66334 

4 3 3 178236518 13351 42481 
avq 153758,00 5 4 3 142589214 11941 33148 

6 5 3 118824345 10901 28026 
Absolute fout 7 6 2 101849439 10092 24695 

1% 1537,58 8 7 2 89118259 9440 22326 
1 ,5% 2306,37 9 8 2 79216230 8900 20524 

2% 3075,16 10 9 2 71294607 8444 19105 
3% 4612,74 11 10 2 64813279 8051 17937 
4% 6150,32 12 11 2 59412173 7708 16965 
5% 7687,90 13 12 2 54842005 7406 16137 

·. •;: 6.o/o ,:,,k, 9225,48\ 14 13 2 50924719 7136 15414 
7% 10763,06 15 14 2 47529738 6894 14788 
8% 12300,64 16 15 2 44559129 6675 14225 
9% 13838,22 17 16 2 41938004 6476 13729 

10% 15375,80 18 17 2 39608115 6293 13279 
19 18 2 37523477 6126 12870 
20 19 2 35647304 5971 12496 
21 20 2 33949813 5827 12154 
22 21 2 32406640 5693 11841 
23 22 2 30997655 5568 11547 
24 23 2 29706086 5450 11277 
25 24 2 28517843 5340 11022 
26 25 2 27421003 5237 10787 
27 26 2 26405410 5139 10565 
28 27 2 25462360 5046 10354 
29 28 2 24584347 4958 10155 
30 29 2 23764869 4875 9969 
31 30 2 22998260 4796 9793 
32 31 2 22279565 4720 9629 
33 32 2 21604426 4648 9468 
34 33 2 20969002 4579 9319 

,,., ,.,.,, -m1111 ll~~~illlhll 'i! ■lfl~àifä'èfTä0 tl45fät %fü-i:titii, ::::::;.,,,,:,:,,, .• •1iil1

illli::;1(\;]f1a.1•• .,,,,. .;,_,. ,:;j,,,, ;i;,, 1L., . . C ~ " --~J:i 

36 35 2 19804058 4450 9034 
37 36 2 19268813 4390 8902 
38 37 2 18761739 4331 8776 
39 38 2 18280668 4276 8654 
40 39 2 17823652 4222 8541 
41 40 2 17388929 4170 8428 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\casemanager_9wkn_2.cpn 
Number of replications: 35 

Name Il Avrg Il 
90% Half 

95% HalfLength Il StD Il Min 
Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid 11180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 11180 

1 max_iid 11666102.114286 Il 103299.148726 1124299.859575 11360121.393865 Il 286556 

l min_iid 1124442.200000 112074.054130 1 2495.709213 117230.565533 119323 

1 sum_iid Il 29297231.885714 112231047.630129 112684619.481865 117777876.122416 Il 20760665 

1-+- Series 1 1 

ll Max 

11180 

!I 1643853 

1139391 

Il 50205944 

1 avrg_iid Il 162762.399365 1112394.709056 1114914.552677 1143210.422902 Il 115337.027778 !l 278921 .911111 

1 

1 

1 

1 

1 
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Case manager 8 weken 

t- t-waarde x 
s 17:970 i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 322922337,6 2 1 13 161461169 12707 161452 
n 5 3 2 4 107640779 10375 44644 

4 3 3 80730584 8985 28590 
avg 149333,30 5 4 3 64584468 8036 22309 

6 5 3 53820390 7336 18861 
Absolute fout 7 6 2 46131763 6792 16620 

1% 1493,33 8 7 2 40365292 6353 15026 
1,5% 2240,00 9 8 2 35880260 5990 13813 

2% 2986,67 10 9 2 32292234 5683 12858 
3% 4480,00 11 10 2 29356576 5418 12072 

12 11 2 26910195 5188 11418 
13 12 2 24840180 4984 10860 

6% 8960,00 14 13 2 23065881 4803 10374 
7% 10453,33 15 14 2 21528156 4640 9952 
8% 11946,66 16 15 2 20182646 4493 9574 
9% 13440,00 17 16 2 18995432 4358 9240 

10% 14933,33 18 17 2 17940130 4236 8937 
19 18 2 16995913 4123 8662 
20 19 2 16146117 4018 8410 
21 20 2 15377254 3921 8180 
22 21 2 14678288 3831 7969 
23 22 2 14040102 3747 7771 
24 23 2 13455097 3668 7589 .,, .. ,.,))' ' " iiii:i:!! "2"' Iiiifil!" 12s16'81'i4 ' l,11;. ~G59~''. ',::!;iiJiii/ifl: ; >• titTWni' f,; ,iaii' 
26 25 2 12420090 3524 7260 
27 26 2 11960087 3458 7110 
28 27 2 11532941 3396 6969 
29 28 2 11135253 3337 6834 
30 29 2 10764078 3281 6709 
31 30 2 10416850 3228 6591 
32 31 2 10091323 3177 6480 
33 32 2 9785525 3128 6372 
34 33 2 9497716 3082 6272 
35 34 2 9226353 3037 6172 
36 35 2 8970065 2995 6080 
37 36 2 8727631 2954 5991 
38 37 2 8497956 2915 5906 
39 38 2 8280060 2878 5824 
40 39 2 8073058 2841 5748 
41 40 2 7876155 2806 5672 
61 60 2 5293809 2301 4602 

101 100 2 3197251 1788 3548 
1001 1000 2 322600 568 1114 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\CM_8wkn_2.cpn 
Number of replications: 25 

EJI Avrg Il 
90% Half !195% HalfLength Il StD Il Min 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid 11180.000000 110.000000 110.000000 __ JI 0.000000 11180 

1 max_iid 11794866.960000 11146500.083774 11176724.823442 11428112.459889 il 308794 

min_iid 1122787.640000 112767.175759 113338.077596 118086.428285 114443 

1 sum_iid Il 31403071.240000 113974398.637992 114794365.160032 1111614256.686124 Il 21075401 

avrg_iid Il 174461.506889 il 22079.992433 1126635.362000 1164523.648256 ll 117085.561111 

1-+-Series 1 1 

1 

Max l 
11180 1 

112059923 1 

Il 36819 1 

il 67845638 

11376920.211111 
1 
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Case manager 5 weken 

t- t-waarde x 
s 16.387 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 268532785,8 2 1 13 134266393 11587 147229 
n 5 3 2 4 89510929 9461 40711 

4 3 3 67133196 8193 26072 
avg 122490,00 5 4 3 53706557 7328 20344 

6 5 3 44755464 6690 17200 
Absolute fout 7 6 2 38361827 6194 15156 

1% 1224,90 8 7 2 33566598 5794 13702 
1,5% 1837,35 9 8 2 29836976 5462 12596 

2% 2449,80 10 9 2 26853279 5182 11725 
3% 3674,70 11 10 2 24412071 4941 11008 
4% 4899,60 12 11 2 22377732 4731 10412 

~''~®!% r t! . 5<>/Ji;' i':~:·• ik ;;;; "" ' 13 12 2 20656368 4545 9903 
6% 7349,40 14 13 2 19180913 4380 9460 
7% 8574,30 15 14 2 17902186 4231 9076 
8% 9799,20 16 15 2 16783299 4097 8730 
9% 11024, 10 17 16 2 15796046 3974 8426 

10% 12249,00 18 17 2 14918488 3862 8150 
19 18 2 14133305 3759 7899 
20 19 2 13426639 3664 7669 
21 20 2 12787276 3576 7459 
22 21 2 12206036 3494 7267 
23 22 2 11675339 3417 7087 
24 23 2 11188866 3345 6921 
25 24 2 10741311 3277 6765 
26 25 2 10328184 3214 6620 
27 26 2 9945659 3154 6484 
28 27 2 9590457 3097 6355 
29 28 2 9259751 3043 6232 - llibD +!1)W ii 2 ' 1·$ * +; -- - ··'""'"' @ O~OJJ ... _, 2 rnmn 1 811s~:m~1èi: 
31 30 2 8662348 2943 6010 
32 31 2 8391650 2897 5910 
33 32 2 8137357 2853 5811 
34 33 2 7898023 2810 5719 
35 34 2 7672365 2770 5628 
36 35 2 7459244 2731 5544 
37 36 2 7257643 2694 5463 
38 37 2 7066652 2658 5386 
39 38 2 6885456 2624 5311 
40 39 2 6713320 2591 5242 
41 40 2 6549580 2559 5172 
61 60 2 4402177 2098 4196 

101 100 2 2658740 1631 3235 
1001 1000 2 268265 518 1016 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\CM_5wkn_2.cpn 
Number of replications: 30 

BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength Il StD !I 

Min 
Length 

1 Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid 11180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 !l 180 

j max_iid 11642841.633333 11107902.883519 li 129877.220009 11347856.641101 11330354 

l min_iid 1112416.200000 Il 1643.915608 111978.697716 115299.644857 11° 

1 sum_iid Il 25174963.166667 112678357.401636 113223802.758297 118634471.841891 1117881262 

1 avrg_iid 11139860.906481 1114879.763342 1117910.015324 1147969.288011 1199340.344444 

[--+-Series1 [ 

1 

Max 
1 

il 180 

111849867 
1 

!l 20795 
1 

1161306596 
1 

1 l 340592.200000 
1 
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Case manager O weken 

t- t-waarde x 
s 30.348 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 920975241,6 2 1 13 460487621 21459 272658 
n 5 3 2 4 306991747 17521 75394 

4 3 3 230243810 15174 48283 
avq 170149,21 5 4 3 184195048 13572 37675 

6 5 3 153495874 12389 31853 
Absolute fout 7 6 2 131567892 11470 28068 

1% 1701,49 8 7 2 115121905 10729 25375 
2% 3402,98 9 8 2 102330582 10116 23327 
3% 5104,48 10 9 3 92097524 9597 25201 
4% 6805,97 11 10 2 83725022 9150 20387 
5% 8507,46 12 11 2 76747937 8761 19282 

r=~='····· 1lm,;, "' s0x , ,. .i\i\ .. ..... o"· : ....... :::::l'.::!:'1·b2öäi:s~III!' 13 12 2 70844249 8417 18340 
7% 11910,44 14 13 2 65783946 8111 17519 
8% 13611,94 15 14 2 61398349 7836 16808 
9% 15313,43 16 15 2 57560953 7587 16168 

10% 17014,92 17 16 2 54175014 7360 15604 
18 17 2 51165291 7153 15093 
19 18 2 48472381 6962 14628 
20 19 2 46048762 6786 14203 
21 20 2 0 0 1 
22 21 2 41862511 6470 13458 
23 22 2 40042402 6328 13124 
24 23 2 38373968 6195 12817 
25 24 2 36839010 6070 12527 
26 25 2 35422125 5952 12260 
27 26 2 34110194 5840 12008 
28 27 2 32891973 5735 11769 
29 28 2 31757767 5635 11541 
30 29 2 30699175 5541 11331 
31 30 2 29708879 5451 11130 
32 31 2 28780476 5365 10944 
33 32 2 27908341 5283 10761 
34 33 2 27087507 5205 10591 
35 34 2 26313578 5130 10424 
36 35 2 25582646 5058 10268 
37\ ::1:13~~ - iifäiiiiilil:: 4989 rn > '0e ;,f'..fthtal 
38 37 2 24236191 4923 9974 
39 38 2 23614750 4860 9836 
40 39 2 23024381 4798 9707 
41 40 2 22462811 4739 9579 
61 60 2 15097955 3886 7771 

101 100 2 9118567 3020 5991 
1001 1000 2 920055 959 1882 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 

1--+- Series 1 1 

Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Case-managervariant_2_0.cpn 
Number of replications: 37 

1 
Name Il Avrg Il 

90% Half 1195% HalfLength 1 StD Il Min Il Max 
Length 

1 Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid Il 180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 il 180 Il 180 

1 max_iid 11491480.648649 Il 64785.784835 1177956.731074 1 232219.531225 Jl 248529 Il 1517752 

lmin_iid 111250.162162 11383.9 11487 11461.960670 111376.100419 11° il 5129 

1 sum_iid 1119604145.756757 111665186.739178 112003719.105127 115968730.408379 il 13459036 1146545196 

1 avrg_iid 11108911.920871 Il 9251.037440 Il 11131.772806 1133159.613380 1174772.422222 11258584.422222 

1 

1 

1 

1 

1 
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Bijlage X: Extra resources 

Extra resources 1 

t- t-waarde x 
s 7853,938397 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 61684348,34 2 1 13 30842174 5554 70564 
n 5 3 2 4 20561449 4534 19512 

4 3 3 15421087 3927 12496 
avq 173625,09 5 4 3 12336870 3512 9750 

6 5 3 10280725 3206 8244 
Absolute fout 7 6 2 8812050 2969 7264 

1% 1736,25 8 7 2 7710544 2777 6567 
1,5% 2604,38 9 8 2 6853816 2618 6037 

l>\:ói:w <in ,, "' :;;;, !/ ,> 26/o · l 'M!• 
!!HU H .U 

kT 10 9 2 6168435 2484 5618 
3% 5208,75 11 10 2 5607668 2368 5276 
4% 6945,00 12 11 2 5140362 2267 4990 
5% 8681,25 13 12 2 4744950 2178 4746 
6% 10417,51 14 13 2 4406025 2099 4534 
7% 12153,76 15 14 2 4112290 2028 4350 
8% 13890,01 16 15 2 3855272 1963 4184 
9% 15626,26 17 16 2 3628491 1905 4038 

10% 17362,51 18 17 2 3426908 1851 3906 
19 18 2 3246545 1802 3786 
20 19 2 3084217 1756 3676 
21 20 2 2937350 1714 3575 
22 21 2 2803834 1674 3483 - ■ lll!g'' •,, . • .,,,,. '}1\ 

!iii1iiill'it:1f sia.-... ,,,,. 

24 23 2 2570181 1603 3317 
25 24 2 2467374 1571 3242 
26 25 2 2372475 1540 3173 
27 26 2 2284605 1511 3108 
28 27 2 2203012 1484 3046 
29 28 2 2127046 1458 2987 
30 29 2 2056145 1434 2932 
31 30 2 1989818 1411 2880 
32 31 2 1927636 1388 2832 
33 32 2 1869223 1367 2785 
34 33 2 1814246 1347 2741 
35 34 2 1762410 1328 2698 
36 35 2 1713454 1309 2657 
37 36 2 1667145 1291 2619 
38 37 2 1623272 1274 2581 
39 38 2 1581650 1258 2545 
40 39 2 1542109 1242 2512 
41 40 2 1504496 1227 2479 
61 60 2 1011219 1006 2011 

101 100 2 610736 781 1550 
1001 1000 2 61623 248 487 

103 



Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2_ 41.cpn 
Number of replications: 23 

B I Avrg Il 
90% Half ll 95% HalfLength ll StD Il Min 

Length 

1 Throughput_Time_Monitor 

1 count_iid 11180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 11180 

1 max_iid 1~ ~038.608696 1136866.913158 1144532.310943 11102974.667612 11 354072 

lmin_iid 1146476.565217 Il 1058.728247 111278.859863 112957.182471 Il 37782 

1 sum_iid 1131497017.782609 li 1170339.049286 111413676.871415 113268927.725992 Il 28076193 

avrg_iid Il 114983.432126 116501 .883607 117853.760397 Il 18160.709589 11155978.850000 

Il Max 

!I 180 

Il 844133 

Il 51235 

1143238893 

! l 240216.072222 

1 

1 

1 

1 

1 
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Extra resources 2 

t- t-waarde x 
s 5570,561914 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 31031160,04 2 1 13 15515580 3939 50049 
n 5 3 2 4 10343720 3216 13839 

4 3 3 7757790 2785 8863 
avg 166809,64 5 4 3 6206232 2491 6916 

6 5 3 5171860 2274 5847 
Absolute fout 7 6 2 4433023 2105 5152 

1% 8 7 2 3878895 1969 4658 
1,5% 9 8 2 3447907 1857 4282 

2°/2 10 9 2 3103116 1762 3985 
3% 5004,29 11 10 2 2821015 1680 3742 
4% 6672,39 12 11 2 2585930 1608 3539 
5% 8340,48 
6% 10008,58 

13 12 2 2387012 1545 3367 

1111 - 2': 6ti J <••• 2216511< wWWw ijtt><, \/ :@~--(:,;;.,,_ . r') C:::C: 

7% 11676,67 15 14 2 2068744 1438 3085 
8% 13344,77 16 15 2 1939448 1393 2968 
9% 15012,87 17 16 2 1825362 1351 2864 

10% 16680,96 18 17 2 1723953 1313 2770 
19 18 2 1633219 1278 2685 
20 19 2 1551558 1246 2607 
21 20 2 1477674 1216 2536 
22 21 2 1410507 1188 2470 
23 22 2 1349181 1162 2409 
24 23 2 1292965 1137 2353 
25 24 2 1241246 1114 2300 
26 25 2 1193506 1092 2251 
27 26 2 1149302 1072 2204 
28 27 2 1108256 1053 2160 
29 28 2 1070040 1034 2119 
30 29 2 1034372 1017 2080 
31 30 2 1001005 1001 2043 
32 31 2 969724 985 2009 
33 32 2 940338 970 1975 
34 33 2 912681 955 1944 
35 34 2 886605 942 1913 
36 35 2 861977 928 1885 
37 36 2 838680 916 1857 
38 37 2 816609 904 1831 
39 38 2 795671 892 1805 
40 39 2 775779 881 1782 
41 40 2 756858 870 1758 
61 60 2 508708 713 1426 

101 100 2 307239 554 1100 
1001 1000 2 31000 176 345 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2_ 42.cpn 
Number of replications: 14 

BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength Il StD il Min Length 

1 Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid l[ 180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 11180 

1 max_iid 11 415844.642857 1122923.042348 1127958.086658 1148430.361789 11323135 

l min_iid 1144888.714286 112000.512873 112439.925356 114226.557745 Il 37147 

1 sum_iid !l 30122959.000000 11425522.984634 11518989.072168 11899018.192377 ll 28113838 

1 avrg_iid 11 167349.772222 112364.016581 ll 2883.272623 114994.545513 ll 156187.988889 

1 
Max 

1 

Il 180 1 

il 534524 
1 

:154531 
1 

113 1229823 
1 

il 173499.016667 1 
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Extra resources 3 

t- t-waarde x 
s 4251,584622 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 18075971 ,8 2 1 13 9037986 3006 38198 
n 5 3 2 4 6025324 2455 10562 

4 3 3 4518993 2126 6764 
1 avg 164502, 11 5 4 3 3615194 1901 5278 

6 5 3 3012662 1736 4462 
Absolute fout 7 6 2 2582282 1607 3932 

1% 8 7 2 2259496 1503 3555 
1,5% ~ ,,,;, m,,,o , 2 200844t ~ H:"i? O'~=''' 

2% 10 9 2 1807597 1344 3041 
3% 4935,06 11 10 2 1643270 1282 2856 
4% 6580,08 12 11 2 1506331 1227 2701 
5% 8225, 11 13 12 2 1390459 1179 2569 
6% 9870, 13 14 13 2 1291141 1136 2454 
7% 11515,15 15 14 2 1205065 1098 2355 
8% 13160,17 16 15 2 1129748 1063 2265 
9% 14805, 19 17 16 2 1063292 1031 2186 

10% 16450,21 18 17 2 1004221 1002 2114 
19 18 2 951367 975 2049 
20 19 2 903799 951 1990 
21 20 2 860761 928 1935 
22 21 2 821635 906 1885 
23 22 2 785912 887 1839 
24 23 2 753165 868 1796 
25 24 2 723039 850 1755 
26 25 2 695230 834 1718 
27 26 2 669480 818 1682 
28 27 2 645570 803 1649 
29 28 2 623309 789 1617 
30 29 2 602532 776 1587 
31 30 2 583096 764 1559 
32 31 2 564874 752 1533 
33 32 2 547757 740 1508 
34 33 2 531646 729 1484 
35 34 2 516456 719 1460 
36 35 2 502110 709 1438 
37 36 2 488540 699 1417 
38 37 2 475683 690 1397 
39 38 2 463486 681 1378 
40 39 2 451899 672 1360 
41 40 2 440877 664 1342 
61 60 2 296327 544 1089 

101 100 2 178970 423 839 
1001 1000 2 18058 134 264 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2_ 43.cpn 
Number of replications: 9 

BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength Il StD Il Min 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iictJ I 180.000000 110.000000 11 0.000000 110.000000 11180 

1 max_iid 11395458.666667 1142730.429681 !l 52976.543465 1168920.047873 
--

11314090 

l min_iid 1144764.888889 112337.095807 112897.496199 113769.509366 !136003 

1 sum_iid Il 29475725.777778 11711885.434832 11882584.845550 111148202.314245 1127936055 

1 avrg_iid 11163754.032099 Il 3954.919082 114903.249142 116378.901746 Il 155200.305556 

1 

Max 

il 180 

1547814 

149151 

13 1143088 

1173017.155556 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Extra resources S 

t- t-waarde x 
s 7474,604529 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 55869712,86 2 1 13 27934856 5285 67156 
n 5 3 2 4 18623238 4315 18569 

4 3 3 13967428 3737 11892 
avq 164398, 16 5 4 3 11173943 3343 9279 

6 5 3 9311619 3051 7845 
Absolute fout 7 6 2 7981388 2825 6913 

1% 1643,98 8 7 2 6983714 2643 6250 
1,5% 2465,97 9 8 2 6207746 2492 5745 

1 

2% ·s::iiJl;"p 328'7/;:aá< 10 9 3 5586971 2364 6207 
3% 4931,94 11 10 2 5079065 2254 5021 
4% 6575,93 12 11 2 4655809 2158 4749 
5% 8219,91 13 12 2 4297670 2073 4517 
6% 9863,89 14 13 2 3990694 1998 4315 
7% 11507,87 15 14 2 3724648 1930 4140 
8% 13151,85 16 15 2 3491857 1869 3982 
9% 14795,83 17 16 2 3286454 1813 3843 

10% 16439,82 18 17 2 3103873 1762 3717 
19 18 2 2940511 1715 3603 
20 19 2 2793486 1671 3498 
21 20 2 2660463 1631 3402 
22 21 2 2539532 1594 3315 

<••··· .... lllffl - - WMfükc: %1 ',Ji&;,;:Cl' 
;; • -'C 

• - v,-+ ?Dx 

24 23 2 2327905 1526 3157 
25 24 2 2234789 1495 3086 
26 25 2 2148835 1466 3020 
27 26 2 2069249 1438 2958 
28 27 2 1995347 1413 2899 
29 28 2 1926542 1388 2843 
30 29 2 1862324 1365 2791 
31 30 2 1802249 1342 2741 
32 31 2 1745929 1321 2696 
33 32 2 1693022 1301 2650 
34 33 2 1643227 1282 2609 
35 34 2 1596278 1263 2567 
36 35 2 1551936 1246 2529 
37 36 2 1509992 1229 2492 
38 37 2 1470256 1213 2457 
39 38 2 1432557 1197 2423 
40 39 2 1396743 1182 2391 
41 40 2 1362676 1167 2359 
61 60 2 915897 957 1914 

101 100 2 553165 744 1476 
1001 1000 2 55814 236 464 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2_ 45.cpn 
Number of replications: 23 

B I Avrg Il 
90% Half 1195% Half Length Il StD Il Min 

Length 

Throughput_Time_Monitor 

1 count_iid Jl 180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 11180 

lmax_iid 11393658.478261 11 i 1959.942080 1114446.662710 1133405.863275 11357879 

lmin_iid 1146018.826087 Il 1030.978682 11 1245.340586 112879.673887 1140561 

1 sum_iid Il 29322189.130435 11317737.698633 11383801.972606 11887487.752621 
.. 

] 127336784 

avrg_iid Il 162901.050725 111765.209437 Il 2132.233181 Il 4930.487515 Il 151811.022222 

1 

Max 

Il 180 

11494633 

1152043 

1130984726 ___ 

IJ 112137.366667 

1 

1 

1 

1 

J 
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Extra resources 10 

t- t-waarde x 
s 7055,888639 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 

Skwadraat 49785564,49 2 1 13 24892782 4989 63394 
n 5 3 2 4 16595188 4074 17529 

4 3 3 12446391 3528 11226 
avq 159317, 17 5 4 3 9957113 3155 8760 

6 5 3 8297594 2881 7406 
Absolute fout 7 6 2 7112223 2667 6526 

1% 1593,17 8 7 2 6223196 2495 5900 
1,5% 2389,76 9 8 2 5531729 2352 5424 

1 > () 2% J1:i!m111::s~ atr'a:i'lt '/-,-,. .._., .. . :::, 10 9 3 4978556 2231 5859 
3% 4779,51 11 10 2 4525960 2127 4740 
4% 6372,69 12 11 2 4148797 2037 4483 
5% 7965,86 13 12 2 3829659 1957 4264 
6% 9559,03 14 13 2 3556112 1886 4073 
7% 11152,20 15 14 2 3319038 1822 3908 
8% 12745,37 16 15 2 3111598 1764 3759 
9% 14338,54 17 16 2 2928563 1711 3628 

10% 15931,72 18 17 2 2765865 1663 3509 
19 18 2 2620293 1619 3401 
20 19 2 2489278 1578 3302 
21 20 2 2370741 1540 3212 

J:iI:@ 22 iiJlili!IIllI 2: - lii~ffä.ól =;:1504 "' ,t±i 31'29!11 
23 22 2 2164590 1471 3051 
24 23 2 2074399 1440 2980 
25 24 2 1991423 1411 2913 
26 25 2 1914829 1384 2851 
27 26 2 1843910 1358 2792 
28 27 2 1778056 1333 2736 
29 28 2 1716744 1310 2683 
30 29 2 1659519 1288 2634 
31 30 2 1605986 1267 2588 
32 31 2 1555799 1247 2545 
33 32 2 1508653 1228 2502 
34 33 2 1464281 1210 2463 
35 34 2 1422445 1193 2423 
36 35 2 1382932 1176 2387 
37 36 2 1345556 1160 2352 
38 37 2 1310146 1145 2319 
39 38 2 1276553 1130 2287 
40 39 2 1244639 1116 2257 
41 40 2 1214282 1102 2227 
61 60 2 816157 903 1807 

101 100 2 492926 702 1393 
1001 1000 2 49736 223 438 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\ TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2_50.cpn 
Number of replications: 22 

EJI Avrg Il 
90% Half 1195% Half Length Il StD Il Min Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid 11180.000000 110.000000 110.000000 110.000000 11180 

1 max_iid 11391108.000000 1117382.518446 Il 21008.505734 1147374.339608 Il 309337 

lmin_iid 1144267.136364 112160.321183 112610.963428 115887.742314 ll.~?372 

lsum_iid Il 28841578.818182 11433609.842777 11524060.704808 11118!760.860066 1125979121 

1 avrg_iid 11160230.993434 Il 2408.943571 11 2911.448360 116565.338111 11144328.450000 

1 
Max 

1180 

1551151 

149499 

131018519 

1172325.105556 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

112 



Extra resources 20 

t- t-waarde x 
s 10266,50225 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 

Skwadraat 105401068,4 2 1 13 52700534 7260 92239 
n 5 3 2 4 35133689 5927 25505 

4 3 3 26350267 5133 16334 
avg 162426,57 5 4 3 21080214 4591 12746 

6 5 3 17566845 4191 10776 
Absolute fout 7 6 2 15057295 3880 9495 

1% 1624,27 8 7 2 13175134 3630 8584 
1,5% 2436,40 9 8 2 11711230 3422 7892 

2% 3248,53 10 9 3 10540107 3247 8525 
4 

3% , ...... .i1':'!!:"iä'taç:aol .,,. 11 10 2 9581915 3095 6897 
4% 6497,06 12 11 2 8783422 2964 6523 
5% 8121,33 13 12 2 8107774 2847 6205 
6% 9745,59 14 13 2 7528648 2744 5927 
7% 11369,86 15 14 2 7026738 2651 5686 
8% 12994,13 16 15 2 6587567 2567 5469 
9% 14618,39 17 16 2 6200063 2490 5279 

10% 16242,66 18 17 2 5855615 2420 5106 
19 18 2 5547425 2355 4948 

"\ .. 26[ '!l·"'î- 61. 2296 .,,;;;c;,;.;,;·-.- ·o...,,,-,:!'.è}: 

, . .<+Q.Q,::n 

21 20 2 0 0 1 
22 21 2 4790958 2189 4553 
23 22 2 4582655 2141 4440 
24 23 2 4391711 2096 4336 
25 24 2 4216043 2053 4238 
26 25 2 4053887 2013 4148 
27 26 2 3903743 1976 4062 
28 27 2 3764324 1940 3981 
29 28 2 3634520 1906 3904 
30 29 2 3513369 1874 3833 
31 30 2 3400034 1844 3765 
32 31 2 3293783 1815 3702 
33 32 2 3193972 1787 3640 
34 33 2 3100031 1761 3583 
35 34 2 3011459 1735 3526 
36 35 2 2927807 1711 3473 
37 36 2 2848678 1688 3423 
38 37 2 2773712 1665 3374 
39 38 2 2702591 1644 3327 
40 39 2 2635027 1623 3284 
41 40 2 2570758 1603 3240 
61 60 2 1727886 1314 2629 

101 100 2 1043575 1022 2027 
1001 1000 2 105296 324 637 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Extra_resources_2.cpn 
Number of replications: 20 

'BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength il StD Il Min 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

!i:~;un;~;i~ jf180.oooooo 

_._,,_~.- ·nw,.~,.~.-,.-,.~_.,-.,_._.,,,.,,. •" "'"'"'"'"·" m.""" 

110.000000 110.000000 J Jo.000000 1180 

1 max_iid 11403288.800000 1112281.150192 1114866.655495 1131765.745136 1341221 

Jmin_iid Il 45953.050000 111194.497789 111445.971008 113089.622043 139910 

1 sum_iid Il 29568716.000000 11365207.095477 11442092.799789 11944624.512843 127817467 

1-+- Series 1 1 

1 
Max 

1 

1180 1 

1450776 
1 

150700 
1 

131018856 
1 

1 avrg_iid !1164270.644444 IJ 2028:928308 J l 2456.071 l 10 __ JI 5247.913960 , ~54541.483333 J 172326.977,7,7,~ J 
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Bijlage XI: Knock out variant 

t- t-waarde x 
s 32109,29248 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 1031006664 2 1 13 515503332 22705 288486 
n 5 3 2 4 343668888 18538 79770 

4 3 3 257751666 16055 51086 
avg 215246,98 5 4 3 206201333 14360 39863 

6 5 3 171834444 13109 33702 
Absolute fout 7 6 2 147286666 12136 29697 

1% 2152,47 8 7 2 128875833 11352 26848 
1,5% 3228,70 9 8 2 114556296 10703 24681 

2% 4304,94 10 9 3 103100666 10154 26664 
3% 6457,41 11 10 2 93727879 9681 21570 
4% 8609,88 12 11 2 85917222 9269 20401 

13 12 2 79308205 8906 19405 
6% 12914,82 14 13 2 73643333 8582 18536 
7% 15067,29 15 14 2 68733778 8291 17783 
8% 17219,76 16 15 2 64437916 8027 17106 
9% 19372,23 17 16 2 60647451 7788 16510 

10% 21524,70 18 17 2 57278148 7568 15969 
19 18 2 54263509 7366 15477 
20 19 2 51550333 7180 15027 
21 20 2 49095555 7007 14616 
22 21 2 46863939 6846 14239 
23 22 2 44826377 6695 13886 
24 23 2 42958611 6554 13561 
25 24 2 41240267 6422 13255 
26 25 2 39654102 6297 12972 
27 26 2 38185432 6179 12705 
28 27 2 36821667 6068 12452 
29 28 2 35551954 5963 12211 
30 29 2 34366889 5862 11988 
31 30 2 33258279 5767 11776 
32 31 2 32218958 5676 11579 
33 32 2 31242626 5590 11386 
34 33 2 30323725 5507 11206 
35 34 2 29457333 5427 11029 
36 35 2 28639074 5352 10864 

P!,37,f l·II!!l!i!J SP!! --,,~asioas, ........,,Jf.c,'. ',':f;, . j •' ," : { "'::au5279 . : i\>J•VtJ.l;)W 

38 37 2 27131754 5209 10553 
39 38 2 26436068 5142 10407 
40 39 2 25775167 5077 10271 
41 40 2 25146504 5015 10135 
61 60 2 16901749 4111 8222 

101 100 2 10207987 3195 6339 
1001 1000 2 1029977 1015 1991 
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CPN-model van de hoofdpagina van de herontwerpvariant Knock out 
CPN'Replications.nreplications 5 

E_IDxSTART_TIME 

C E_IDxSTART_TIME 

_IDxSTART _ TIME 

BZ09_Secretaris 

BZ09 Secretans 

812 Hoorzitting 1 

E_IDxSTART_TIME 

CASE_IDxSTART _ TIME 

CASE_IDxSTART _ TIME 

~-----.il BZlO,...Agenderen 
rn:.zrn:::;x(ïeiïdeiëiï · 

CASE_IDxSTART _ TIME CASE_IDxSTART _ TIME CASE_IDxSTART _TIME 



Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\CPN-KOvariant.2_cpn.cpn 
Number of replications: 37 

BI Avrg···-"'··JL 
90% Half 1195% HalfLength Il sm _ _JI Min 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 
••m• •••P••~• 

1 count_iid 1180.000000 Il 0.000000 110.000000 110.000000 11 180 

1 
Max 

---- -=,~ s-v•~•~ 

!l 180 l 
il max_iid 1591898.3783?8 J 54255.129941 1165285.194661 11194473.230101 11 367995 Il 1326892 l 
1 

"' 

l min_iid 128022.540541 il 1551.172245 111866.525471 115560.054454 11 19014 1149858 

1 SUII1,=i~~ l 39543826.675676 JI 1773022.530616 il 2133477.9Q6~I0 JI 6355259.289691 Il 30260778 1161629009 i 

1 avrg_iid i 219687.925976 119850.125170 l [ 11852.655037. .JI 35306.996054 Il 168115.433333 11342383.383333 ! 
' 
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Bijlage XII: Combinatie Case manager en Extra resources 
Combi 1 extra resource 

t- t-waarde x 
s 1672,81 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 2798295,05 2 1 13 1399148 1183 15029 
n 5,00 3 2 4 932765 966 4156 

4 3 3 699574 836 2661 
avçi 123632,04 5 4 3 559659 748 2077 

6 5 3 466383 683 1756 
Absolute fout 7 6 2 399756 632 1547 

1% 1236,32 !c 8 7 2 349787 591 1399 
1,5% 1854,48 9 8 2 310922 558 1286 

2% 2472,64 ~ ,tn'.èw, 9 2 279830 5291 
'' ,, 

1197 '' ,,, ,,, 
3% 3708,96 11 10 2 254390 504 1124 
4% 4945,28 12 11 2 233191 483 1063 
5% 6181,60 13 12 2 215253 464 1011 
6% 7417,92 14 13 2 199878 447 966 
7% 8654,24 15 14 2 186553 432 926 
8% 9890,56 16 15 2 174893 418 891 
9% 11126,88 17 16 2 164606 406 860 

10% 12363,20 18 17 2 155461 394 832 
19 18 2 147279 384 806 
20 19 2 139915 374 783 
21 20 2 0 0 1 
22 21 2 127195 357 742 
23 22 2 121665 349 723 
24 23 2 116596 341 706 
25 24 2 111932 335 691 
26 25 2 107627 328 676 
27 26 2 103641 322 662 
28 27 2 99939 316 649 
29 28 2 96493 311 636 
30 29 2 93277 305 625 
31 30 2 90268 300 614 
32 31 2 87447 296 603 
33 32 2 84797 291 593 
34 33 2 82303 287 584 
35 34 2 79951 283 575 
36 35 2 77730 279 566 
37 36 2 75630 275 558 
38 37 2 73639 271 550 
39 38 2 71751 268 542 
40 39 2 69957 264 535 
41 40 2 68251 261 528 
61 60 2 45874 214 428 

101 100 2 27706 166 330 
1001 1000 2 2795 53 104 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\combi_1_2.cpn 
Number of replications: 10 

BI Avrg Il 
90% Half 1195% HalfLength il StD il Length 

Throughput_Time_Monitor 

1 count_iid 11 180.000000 11°-000000 __ . 110.000000 110.000000 11180 

Min 

l max_iid Il 331077.700000 1118936.260002 1123368.150641 1132668.691747 ___ jl 288668 

l min_iid l[283~LOOOOOO 113364.480263 Il 4151.911814 115804.375763 JI 14436 

1 sum_iid Il 22616642. 100000 Il 486157.921044 11599939.562139 11 838715.948189 1121600112 

J-+-Series1 1 

!I 
Max 

11180 

11410333 

1133542 

Il 24291213 

1 avrg_iid Il 125648.011667 112700.877339 113332.997567 Il 4659.533045 Jt 12oom.?55556 J 134951. 183333 
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Combi 2 extra resources 

t- t-waarde x 
s 3.840 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 14742081,43 2 1 13 7371041 2715 34496 
n 5 3 2 4 4914027 2217 9539 

4 3 3 3685520 1920 6109 
avo 119899,99 5 4 3 2948416 1717 4767 

6 5 3 2457014 1567 4030 
Absolute fout 7 6 2 2106012 1451 3551 

1% 1199,00 8 7 2 1842760 1357 3210 
1,5% 1798,501 9 8 2 1638009 1280 2951 

2% 2398,00 10 9 2 1474208 1214 2747 
3% 3597,00 11 10 2 1340189 1158 2579 
4% 4796,00 12 11 2 1228507 1108 2440 
5% 5995,00 13 12 2 1134006 1065 2320 
6% 7194,00 14 13 2 1053006 1026 2217 
7% 8393,00 15 14 2 982805 991 2126 
8% 9592,00 16 15 2 921380 960 2046 
9% 10791 ,00 17 16 2 867181 931 1974 

10% 11990,00 18 17 2 819005 905 1910 
19 18 2 775899 881 1851 
20 19 • t+ ,t;l~1!,I fl fll - "'{' i/···+>. 859' ... 

1797 
21 20 2 702004 838 1748 
22 21 2 670095 819 1703 
23 22 2 640960 801 1660 
24 23 2 614253 784 1622 
25 24 2 589683 768 1585 
26 25 2 567003 753 1551 
27 26 2 546003 739 1519 
28 27 2 526503 726 1489 
29 28 2 508348 713 1460 
30 29 2 491403 701 1434 
31 30 2 475551 690 1408 
32 31 2 460690 679 1385 
33 32 2 446730 668 1361 
34 33 2 433591 658 1340 
35 34 2 421202 649 1319 
36 35 2 409502 640 1299 
37 36 2 398435 631 1280 
38 37 2 387950 623 1262 
39 38 2 378002 615 1244 
40 39 2 368552 607 1228 
41 40 2 359563 600 1212 
61 60 2 241673 492 983 

101 100 2 145961 382 758 
1001 1000 2 14727 121 238 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 
~ M ~ ~ m ~ M ~ ~ m ~ M ~ ~ m ~ M 

~ N M ~ ~ ~ 00 m O N M ~ ~ ~ 00 m 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\combi_2.cpn 
Number of replications: 5 

E ll Avrg 

count_iid ![ 1;~:~0000 

1 max_iid I[ 377212.600000 

1 min_iid !133117.600000 

1 sum_iid Il 22253767.600000 

1 avrg__iid 11123632.042222 

Il 
90% Half 

Length 

11 ?:?()()()()() 

1136162.610016 

Il 2448.688513 

11287092.240983 

Il 1594.956894 

1195% Half Length Il StD 

Throughput_ Time_Monitor 

l [?-?()()()00 110.000000 

1147086.025049 1137927.792795 

113188.348645 1~ ~~8.214808 --

11373812.411337 11301105.894302 

112076.735619 111672.810524 

11 
Min 

11180 

11345781 

1129236 
"j 

Il 21862442 

1t 1214"58:011111 

1--+-Series 1 1 

1 
Max 

J l.180 """ 

11441113 

1135933 
-" 

1122674604 

11~_25970.022222 
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Combi 5 extra resources 

t- t-waarde x 
s 3.283 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 10775095, 73 2 1 13 5387548 2321 29492 
n 5 3 2 4 3591699 1895 8155 

4 3 3 2693774 1641 5223 
avg 119498,20 5 4 3 2155019 1468 4075 

6 5 3 1795849 1340 3445 
Absolute fout 7 6 2 1539299 1241 3036 

1% 1194,98 8 7 2 1346887 1161 2745 
1,5% 1792,47 9 8 2 1197233 1094 2523 

2% 2389,96 10 9 2 1077510 1038 2349 
3% 3584,95 11 10 2 979554 990 2205 
4% 4779,93 12 11 2 897925 948 2086 
5% 5974,91 13 12 2 828854 910 1984 
6% 7169,89 14 13 2 769650 877 1895 
7% 8364,87 15 14 2 718340 848 1818 
8% 9559,86 16 15 2 673443 821 1749 
9% 10754,84 17 16 2 633829 796 1688 

10% 11949,82 18 17 2 598616 774 1633 
19 18 2 567110 753 1582 
20 19 2 538755 734 1536 
21 20 2 513100 716 1494 
22 21 2 489777 700 1456 
23 22 2 468482 684 1420 
24 23 2 448962 670 1386 
25 24 2 431004 657 1355 
26 25 2 414427 644 1326 
27 26 2 399078 632 1299 
28 27 2 384825 620 1273 
29 28 2 371555 610 1248 
30 29 2 359170 599 1226 
31 30 2 347584 590 1204 

'" Altia::a ., , 3i::, !iiiiii:;,r,;s 2 336722 1llr:i1îlt111rmi 580 ,rl!l!1!1; , 1184 
33 32 2 326518 571 1164 
34 33 2 316915 563 1146 
35 34 2 307860 555 1127 
36 35 2 299308 547 1111 
37 36 2 291219 540 1094 
38 37 2 283555 532 1079 
39 38 2 276285 526 1064 
40 39 2 269377 519 1050 
41 40 2 262807 513 1036 
61 60 2 176641 420 841 

101 100 2 106684 327 648 
1001 1000 2 10764 104 204 
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Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Combi5_2.cpn 
Number of replications: 32 

EJI Avrg Il 
90% Half 1195% Half Length Il StD Il Min 

Length 

Throughput_ Time_Monitor 

1 count_iid ![ 180.000000 lto.000000 110.000000 
... .,., .. , .. ~-~ "J 1 0.000000 11180 

1 max_iid 1322100.093750 1112818.778736 1115424.835698 1142730.679414 11 264094 

lmin_iid 127729.875000 112181.711947 112625.253857 117272.614318 11 10707 

1 sum_iid l 21374338.500000 11245882.7 19914 11 295870.662383 11819636.245740 1119951847 

.: 1-+- Series 1 I 

Il Max 

11180 

11441201 

1135811 

1122832070 

1 avrg_iid l 118746.325000 Il 1366.015111 Il 1643.725902 114553.534699 11110843.594444 11126844.833333 
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Combi 10 extra resources 

t- t-waarde x 
s 2.338 i i-1 waarde waarde wortel wortel wortel 
Skwadraat 5465895,008 2 1 13 2732948 1653 21005 
n 5 3 2 4 1821965 1350 5808 

4 3 3 1366474 1169 3720 
avq 119103,05 5 4 3 1093179 1046 2902 

6 5 3 910983 954 2454 
Absolute fout 7 6 2 780842 884 2162 

<c: 1% 1191,03 8 7 2 683237 827 1955 
1,5% 1786,55 9 8 2 607322 779 1797 

2% 2382,06 10 9 2 546590 739 1673 
3% 3573,09 11 10 2 496900 705 1571 
4% 4764,12 12 11 2 455491 675 1485 
5% 5955,15 13 12 2 420453 648 1413 
6% 7146, 18 14 13 2 390421 625 1350 
7% 8337,21 15 14 2 364393 604 1295 
8% 9528,24 16 15 2 341618 584 1246 
9% 10719,27 17 16 2 321523 567 1202 

10% 11910,31 18 174\ 11,·;; 2 . 4Hll303661 551 . JiÎ1163 
19 18 2 287679 536 1127 
20 19 2 273295 523 1094 
21 20 2 260281 510 1064 
22 21 2 248450 498 1037 
23 22 2 237648 487 1011 
24 23 2 227746 477 987 
25 24 2 218636 468 965 
26 25 2 210227 459 945 
27 26 2 202441 450 925 
28 27 2 195211 442 907 
29 28 2 188479 434 889 
30 29 2 182197 427 873 
31 30 2 176319 420 857 
32 31 2 170809 413 843 
33 32 2 165633 407 829 
34 33 2 160762 401 816 
35 34 2 156168 395 803 
36 35 2 151830 390 791 
37 36 2 147727 384 779 
38 37 2 143839 379 768 
39 38 2 140151 374 758 
40 39 2 136647 370 748 
41 40 2 133315 365 738 
61 60 2 89605 299 599 

101 100 2 54118 233 462 
1001 1000 2 5460 74 145 

124 



Hieronder is een grafiek te zien van een run van 200 cases. Voor de zekerheid zijn de eerste 10 cases 
en de laatste 10 cases niet meegenomen in het uiteindelijke model om er zeker van te zijn dat de 
opwarmperiode en de cool down periode niet worden meegenomen. 
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Tenslotte het simulatierapport van het model: 

CPN Tools Performance Report 
Net: C:\Documents and Settings\TM-CURSUS\Desktop\Combi10_2.cpn 
Number of replications: 18 

~~~,~---~-~m,·,u-,ll. 

EJI Avrg IL .. ~~:n::1r 1195% HalfLength Il StD Il Min 

Throughput_ Time_Monitor 

1f; 80.000000 

• ,. . .,, ,., ., .,, w .,,,, 

· f[o.000000 1 count_iid 11 0.000000 110.000000 11180 

l max_iid ll 319358.777778 119872.407635 1111971.712706 1124071.884087 11 276533 

l min_iid 129062.611111 112721.751111 113300.514278 116636.443680 115741 

1 sum_iid l 21386141.666667 Il 304585.112949 11369353.211680 Il 742669.651086 1120448070 

1-+-Series 1 1 

Il Max • 

11 180 

11363195 

1135610 

Il 23340815 

1 avrg_iid 1118811.898148 111.~92.139516 11 2051.962287 114125.942506 11 m600.388889 _J I 129671.194444 
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