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Management samenvatting 
Deze opdracht wordt uitgevoerd als afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze opdracht vindt plaats in samenwerking met 
Westland Utrecht Effectenbank N.V. (WUE) te Amsterdam. 

Onderzoeksmethode 
Het onderzoek en verslag zijn opgebouwd uit drie stappen : 

• Orientatie 
• Analyse 
• Ontwerp 

Doelstellingen 
De doelstellingen van het projecten luiden als volgt: 

1. Analyseer de belangrijkste veranderprog ramma's om te bepalen welk 
veranderprogramma het meest geschikt is voor de organisatie Westland Utrecht 
Effectenbank N.V. 

2. Voer een verbeteranalyse uit en ontwerp procesverbeteringen, die van toepassing 
zijn bij Westland Utrecht Effectenbank N.V. 

Selectie veranderprogramma 
In de literatuur zijn vele management veranderprogramma's beschreven om organisaties met 
veranderende omstandigheden om te kunnen laten gaan . In dit onderzoek zijn er vier 
management veranderprogramma's nader onderzocht: 

• Business Process Reengineering (BPR): Verbeteren van prestatie van processen. 
• Lean Management: Eliminatie van waste binnen bestaand proces. 
• Total Quality Management (TQM): Management kwaliteitsverbeteringsprogramma .. 
• Six Sigma: Variatie reductie binnen bestaand proces . 

In de literatuur is er tot op heden weinig beschreven hoe organisaties kunnen kiezen uit de 
bestaande veranderprogramma's. In dit verslag wordt hiertoe een aanzet gegeven. Er wordt 
middels het 3D-model van Pettigrew gepoogd organisatietyperingen te geven, die passen bij een 
van de vier beschreven management veranderprogramma's. Er kan worden geconcludeerd dat 
bij de organisatie van WUE Lean Management en BPR het meest van toepassing zijn. BPR krijgt 
echter de voorkeur vanwege de grote focus op IT als hulpmiddel tot verbetering, gericht op 
crossfunctionaliteit en de grotere focus op het denken in termen van "should-be" i.p.v. "as-is". 

Diepgaande bedrijfsanalyse 
BPR is sterk gericht op crossfunctionele procesverbetering. Bij een BPR project is het van belang 
om inzicht te hebben in de klantwensen , om zodoende te kunnen presteren naar de wensen van 
de klant. Er kunnen bij de diepere analyse van de organisatie twee soorten klanten worden 
onderscheiden : 

• Eindklant 
• lntermediair 

Als de klantwens van de eindklant wordt vergeleken met de wens van de intermediair, dan gaat 
het bij de eindklant vooral om kwaliteit en bij de intermediair om snelheid. De eindklant wil zijn 
vermogen belegd hebben met een zeker rendement. De intermediair wil zo veel mogelijk 
productie draaien met zo weinig mogelijk problemen . De organisatie WUE dient dan ook rekening 
te houden met de wens en van beide klanttypes. Vier belangrijke process en binnen WUE zijn, die 
gekoppeld zijn aan klanten zijn: 

• Aanvraagproces 
• Fundation Orderproces 
• Europort Orderproces 
• Betalingsproces -
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Bovenstaande processen zijn op dit moment gefragmenteerd in beeld gebracht binnen WUE. Als 
eerste belangrijke stap in dit onderzoek zijn deze processen crossfunctioneel in kaart gebracht. 
Dit is gedaan middels de modelleringstechniek van Petrinetten. Het programma wat hiervoor is 
gebruikt is Protoss 5.0. Het voordeel een dergelijk programma is dat de beschreven modellen 
getoetst kunnen worden op correctheid . Daarnaast kunnen de modellen mogelijk in een later 
stadium gebruikt worden in een workflow management systeem (WFMS). Een WFMS kan 
worden ingezet, als de logistiek van de informatie geautomatiseerd dient te worden. 

Herontwerpvoorstel len 
Nadat de processen zijn beschreven kan er structureel worden nagegaan of er 
verbetermogelijkheden zijn binnen de processen. Uit de klantwensen valt af te leiden dat kwaliteit 
en doorlooptijd de belangrijkste prestatie-indicatoren zijn. Bij het herontwerp wordt daarmee 
vooral rekening gehouden met deze prestatie indicatoren. 

Als de herontwerpvoorstellen over de verschillende processen heen nader bekeken worden, 
kunnen er verschillende hoofdherontwerpen worden onderscheiden: 

Hoofdherontwerpen 

8 ,...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

~ 

7 

6 

5 

c 4 ca 
c( 3 

2 

0 
WFMS Elektronisch Interface Taak Fundation Overig 

Archief elimnatie rrodule 

Herontwerp 

Figuur 0.1: Hoofdherontwerp 

Hierin is zichtbaar dat WFMS het vaakst terugkomt bij de vier verschillende processen. Dit wordt 
op de voet gevolgd door het elektronische archief. 

Validatie herontwerp 
Om te toetsen of de besproken herontwerpen zinvol zijn alvorens deze te gaan implementeren, 
heeft er een validatiestap plaatsgevonden. Vanwege tijdgebrek konden niet alle herontworpen 
processen worden gevalideerd. Binnen dit onderzoek is er gekozen voor het aanvraagproces om 
te gaan valideren. 

Uit dit validatieonderzoek van het herontworpen proces blijkt dat de doorlooptijd aanzienlijk 
verkort kan worden (met 56%) t.o.v. het bestaande proces. De grootste invloed lijkt bij dit 
herontwerp af te komen van het eerder beschikbaar stellen van het aankoop/beheerformulier, 
waardoor dit niet meer in een later stadium hoeft worden opgestuurd en er hierdoor taken kunnen 
worden geelimineerd. 

Conclusies 
De invoer van een WFMS vormt een grote aanbeveling binnen dit afstudeer onderzoek. Wat in de 
praktijk een goede oplossing kan vormen is het informatiepakket Protos activate. De 
investeringskosten van een dergelijk systeem zijn niet exorbitant hoog en sluiten goed aan bij de 
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omschreven Protos modellen. Protos Activate is een afgeslankt WFM systeem dat gebruik kan 
maken van de ontworpen Protos modellen om zo te zorgen voor de (logistieke-) beheersing van 
de af te handelen cases. Voor de organisatie heeft het de volgende voordelen, wat allemaal ten 
goede komt voor de kwaliteit: 

• Doorlooptijd kan worden verkort. 
• Er raakt geen werk kwijt: het systeem zorgt voor de distributie van de 

informatie/documenten, waardoor dit altijd te traceren is . 
• Juiste documenten worden gebruikt: er kan geen onduidelijkheid bestaan of het juiste 

document voorhanden is. 
• Het systeem kan rekening houden met deadlines 
• Zorgt voor inzichten in werkvoorraad 
• De status kan eenvoudig worden achterhaald 

Om dit systeem goed te kunnen laten functioneren moeten documenten die gedistribueerd 
moeten worden digitaal aangeleverd worden. Dit kan door de papieren documenten te 
digitaliseren m.b.v. een elektronisch archief. Het scannen van de documenten is echter wel een 
extra activiteit die dan plaats moet gaan vinden. Het bestaande uitpuilende fysieke archief kan op 
deze manier op een andere fysieke locatie worden opgeslagen i.p.v. het relatief dure kantoor op 
de dam. 

Daarnaast is het zo dat in het aanvraagproces het waarschijnlijk tot een grote doorlooptijd 
reductie zal leiden (56% reductie), als het aanvraag-/beheer formulier eerder wordt aangeboden 
in het proces. 

Als laatste kan met behulp van een matrix-analysetool kunnen makkelijk prioriteiten toegekend 
worden aan de verschillende herontwerpen. In deze matrix wordt per herontwerp bepaald wat de 
impact is vs de effort die genomen moet worden voor het herontwerp. 

Aanbevelingen: 
Een aanbeveling is om een uitgebreid gegevens onderzoek op te zetten om een 
computersimulatie uit te kunnen voeren . Op deze manier kan er met grotere zekerheid worden 
gesteld of de herontwerpen zinvol zijn . Voor een dergelijk onderzoek kunnen de beschreven 
Protos modellen uitstekend als input dienen van de simulaties. Een dergelijk onderzoek zou 
kunnen worden uitgevoerd in bijvoorbeeld de vorm van een afstudeeronderzoek. Wat daarnaast 
interessant is in een dergelijk onderzoek, is het opzetten van een kosten-batenanalyse voor de 
invoer van een WFM systeem in combinatie met een elektronisch archief specifiek voor de 
situatie bij WUE. 

Binnen de organisatie wordt relatief weinig gemeten. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen voor 
de organisatie om resource- en procesprestatie bepalingen te doen . Het verdient de 
aanbevelingen om op grotere schaal te gaan meten binnen de organisatie om in staat te zijn de 
prestaties in kaart te brengen . Als men een uitspraak kan doen over prestaties kan er immers ook 
bepaald worden of er iets verbeterd kan of moet worden . Het WFMS draagt bij aan deze 
aanbeveling: er kunnen rapporten worden uitgedraaid voor verscheidene prestatie indicatoren op 
de processen. 

Als laatste kan er worden gesteld dat dit onderzoek sterk gericht was op de interne processen. Bij 
het aanvraagproces is in 20% van de gevallen de aanvraag niet compleet. Als een dossier niet 
compleet is, blijkt het zo te zijn dat de in de bestaande situatie de doorlooptijd voor 25% bepaald 
wordt door een extern procesgedeelte (het opnieuw toesturen van de juiste documenten door de 
klant). Hiermee wordt duidelijk dat als er interne veranderingen worden doorgevoerd, dat dit ook 
altijd moet worden afgezet tegen eventuele externe activiteiten. Een proces kan intern nog zo 
soepel verlopen , maar als externe onderdelen van dat proces relatief veel meer tijd kosten , dan is 
de interne optimalisatie bijna verspilde moeite. Een belangrijk advies is dan ook om nog meer 
effort te steken in het terugdringen van de niet-complete aanvragen . Hierbij zou centraal moeten 
staan om de procedures van beschikbaarstelling van de in te vullen documenten zeer 
overzichtelijk zal moeten zijn , waardoor verwarring wordt uitgesloten. 

- iii 
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Voorwoord 
Het verslag vormt de afronding van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. De afgelopen 7 maanden waren voor mij bijzonder leerzaam, boeiend en 
uitdagend. Niet alleen heb ik veel vakinhoudelijke kennis opgedaan, maar ook veel ervaring met 
de toepassing hiervan in de praktijk. Veel mensen hebben mij geholpen bij het omzeilen van 
obstakels en het succesvol afronden van dit project. lk wil hen hiervoor hartelijk bedanken. 

Ten eerste wil ik al mijn collega's van Westland Utrecht Effectenbank N.V. bedanken voor hun 
enthousiasme en hulpvaardigheid. Daarnaast wil ik de afdeling IT bedanken voor het bieden van 
een erg gezellige werkplek gedurende dit project. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn 
bedrijfsbegeleider dhr. Daniel Marks: bedankt voor je inzet en de ruimte die je mij hebt geboden 
om mijn eigen standpunten te ontwikkelen. 

Vervolgens wil ik mijn TU/e begeleiders Hajo Reijers en Ton Weijters bedanken. Hajo en Ton 
jullie zijn voor mij mentoren geweest door mij uit te dagen verder te kijken op de momenten dat ik 
dacht dat ik er al was, maar ook door mij de helpende hand te bieden op de momenten dat ik het 
zelf niet meer zag. 

Tenslotte wil ik mijn ouders en de familie Van Nifterik bedanken voor de altijd aanwezige 
ondersteuning en goede zorgen. 

Rest mij nog een iemand te bedanken die waarschijnlijk even blij zal zijn met de afronding als ik. 
Marije, sinds dat ik je ken stand je altijd voor me klaar, had je vertrouwen in mij, of het nou mee
of tegenzat. Hier wil ik je hartelijk voor danken! 
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lnleiding 
Elke organisatie heeft een continue drang om zichzelf te verbeteren en om de concurrentie een 
stap vooruit te blijven. Gedurende de afgelopen 100 jaar, zijn er vele methodes en strategieen 
ontwikkeld om organisaties en de onderliggende processen te verbeteren. De grote vraag voor 
organisaties is welk veranderprogramma het meest geschikt is voor haar eigen organisatie , gelet 
op diverse vormen van prestatieverbetering. Centraal lijkt hierbij te zijn , een focus op de 
processen. In dit rapport worden bijbehorende afwegingen behandeld en keuzes gemaakt voor 
Westland Utrecht Effectenbank N.V. 

De opbouw van het verslag komt overeen met de opbouw van het onderzoek. Op basis van 
Kempen en Keizer [12) worden de volgende fases gehanteerd bij dit wetenschappelijk onderzoek: 
orientatie, analyse, ontwerp en implementatie. De implementatie valt vanwege tijdgebrek buiten 
de scope van dit afstudeerproject. In figuur 0.2 is de indeling van de hoofdstukken weergegeven. 

De orientatie begint met een algemene beschrijving van Westland Utrecht Effectenbank N.V (zie 
hoofdstuk 1 ). Vervolgens wordt de opdracht besproken met bijbehorende onderzoeksdoelen (zie 
hoofdstuk 2). Het afstudeerproject wordt uitgevoerd onder invloed van een gekozen 
veranderprogramma , dat in hoofdstuk 3 wordt gerntroduceerd. 

De analyse bestaat uit het analyseren van de bestaande veranderprogramma's, gericht op het 
kiezen van een geschikt veranderprogramma voor de organisatie van Westland Utrecht 
Effectenbankbank (zie hoofdstuk 3). Verder zal er een diepgaande proces analyse plaatsvinden 
(zie hoofdstuk 5). 

Bij het ontwerp worden keuzes gemaakt over het te herontwerpen proces of processen. Hier 
zullen vervolgens de (her)ontwerpen worden besproken (zie hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt 
gekeken in hoeverre de herontwerpen in de praktijk kunnen leiden tot verbetering door een 
validatiestap toe te passen. Hoofdstuk 8 vormt een algemene terugblik waarin de conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek worden weergegeven . 

Orientatie Analyse 

H4. Selectie 
prog rarrrna 

Figuur 0.2: Opbouw van verslag 

Ontwerp 

H6. Ontwerp proces 
verbetering 

H7. Valida tie 
herontwerp 

aanbevelingen 
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Orientatie Ana lyse Ontwerp 

Hoofdstuk 1: Organisatiebeschrijving 
1.1 lnleiding 
Het afstudeerproject is een crossfunctioneel onderzoek dat bij Westland Utrecht Effectenbank 
N.V. (WUE) wordt uitgevoerd. In het hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van WUE 
gegeven. 

1.2 Historie Westland Utrecht Effectenbank 
Westland Utrecht Groep is een in hypotheken en vermogensvorming gespecialiseerde bank. 
Westland Utrecht bestaat uit twee organisaties: 

• Westland Utrecht Hypotheekbank N.V. 

• Westland Utrecht Effectenbank N.V. 

Westland Utrecht Hypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, is in 1969 ontstaan uit een fusie 
van de Westlandsche Hypotheekbank N.V. en de Utrechtsche Hypotheekbank N.V., beide 
opgericht aan het eind van de 19e eeuw. Sinds 1982 maakt de bank deel uit van de 
Nationale-Nederlanden Groep. Vanaf 1991 is zij een onderdeel van ING Groep geworden. 
Westland Utrecht Hypotheekbank richt zich vanaf 1 september 2002 volledig op de particuliere 
markt voor woonhuisfinanciering. 

WUE is een gespecialiseerde effectenbank die zich richt op beleggingsadvies, vermogensbeheer 
en effectenadministratie . WUE is ontstaan uit Amstgeld Effectenbank in 1938 en is sindsdien een 
volledige dochtermaatschappij van Westland Utrecht Hypotheekbank N.V. 

WUE had tot 2001 haar eigen research team dat de Nederlandse markt dekte door 76 aandelen 
actief te volgen. Dit hield in dat over deze fondsen periodiek een rapport werd geschreven, per 
aandeel een koersdoel en een koop-/verkoop- of houdaanbeveling afgegeven . De 
beleggingsadviseur stelde met deze gegevens en zijn eigen kennis van sectorverdelingen 
(gebaseerd op de benchmarks AEX, Eurotop 100 en Dow Jones index) een effectenportefeuille 
samen. Vooraf bepaalde de beleggingsadviseur aan de hand van het risicoprofiel van de klant de 
asset allocatie, zijnde de verdeling tussen aandelen en obligaties. Dit beleggingsbeleid was 
vooral afgestemd op de institutionele klant. 

Halverwege 2000 is een team analisten opgestapt. Tot mei 2001 is een poging gedaan om de 
situatie te handhaven. Het werd echter duidelijk dat de bestaande situatie niet langer te 
handhaven was en daardoor is WUE dan ook gestopt met eigen research . Vervolgens heeft WUE 
haar aanbevelingen gebaseerd op de consensus van de markt. In concreto werd per fonds het 
aantal koop-/verkoop- en houdaanbevelingen bekeken en volgde daaruit het WUE Advies . Waar 
er tot september 2002 werd gericht op de institutionele belegger, verschoof de focus naar de 
particuliere client via het intermediaire kanaal. 

Om aan de hedendaagse eisen te kunnen voldoen werd een gestructureerd beleggingsproces 
van een steeds groter belang. Een gestructureerd proces speelt een belangrijke rol in het 
vervullen van de zorgplicht en is tevens belangrijk uit oogpunt van efficiency. Door middel van 
een betere diversificatie en het minimaliseren van afwijkingen in het advies van de 
beleggingsadviseurs wordt ernaar gestreefd om de beleggingsresultaten van clienten te 
verhogen . 
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Een belangrijk onderdeel van het gewijzigde beleggingsbeleid is de nieuwe kosten- en 
beloningsstructuur voor de intermediair. De klant betaalt een instapfee die geheel wordt 
doorgeschoven naar het aanbrengende intermediair. Desgewenst kan het intermediair aangeven 
van de instapfee af te zien (dan wordt deze ook niet aan de klant doorberekend). Tevens betaalt 
de klant, naast transactiekosten , een jaarlijkse doorlopende adviesfee, waarvan de helft wordt 
uitgekeerd aan het intermediair. 

Een en ander heeft alles te maken met het toetreden van WUE tot de Divisie lntermediair van 
ING. Teneinde de relatie met het intermediair te verstevigen heeft WUE vijf account managers 
Bancair beleggen aangesteld , die Amstfund, Expertfund, Persoonlijk Effecten Advies (PEA), en 
Persoonlijk Effecten Beheer (PEB) verkopen . 

Daarnaast heeft er een belangrijke organisatorische herstructurering plaatsgevonden per mei 
2005. Er is toen een functionele scheiding gekomen van de administratie van de relaties en de 
frontoffice. Hiervoor was de servicedesk en de administratie een geheel onder de naam 
Midoffice. Deze verandering is doorgevoerd vanwege een toenemende drukte op de afdelingen , 
waardoor teveel activiteiten door elkaar gingen lopen en het overzicht moeilijk te bewaren was. 

1.4 Relaties tot andere partijen 
De relaties van WUE tot de lntermediair, klant en Westland Utrecht Hypotheekbank, zijn in figuur 
1.1 overzichtelijk weergegeven. 

Klan! · -----------------------------------------------------------------1 

~~ln-te_rm~e-di-air~•-------------------- -GH 
r 

i GJ i [______ ___ _________ WUE ------------------------- ---------: 

-- Primair contact 

- - - Secundair contact 

Figuur 1.1: relaties tot andere partijen 

In figuur 1.2 zijn de belangrijkste relaties van WUE weergegeven . Zij zijn gerelateerd aan het 
primaire proces van WUE: het aangaan van relaties tot beheer en advies voor 
effectenportefeuilles en vervolgens het adviseren en beheren van deze portefeuilles voor de 
kl ant. 

Westland Utrecht heeft zelf geen eigen retail netwerk en werkt daarmee volledig met 
intermediairs. Deze intermediairs leveren klanten aan voor effectenadvies of effectenbeheer. 
Daarnaast kan een klant via een intermediair een hypotheek willen . Dit wordt dan verzorgd door 
Westland Utrecht Hypotheekbank. Tegenwoordig is het ook mogelijk/gebruikelijk om een 
beleggingshypotheek te nemen . Deze beleggingsvorm wordt dan op verzoek van de Westland 
Utrecht Hypotheekbank verzorgd door WUE. Het grootste deel (85%) van de productie van WUE 
wordt aangeleverd door Westland Utrecht Hypotheekbank. Hiermee zijn de relaties tot de 
belangrijkste partijen beschreven . 
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1.4 Organisatie structuur 
In het volgende overzicht is de formele organisatie structuur te zien van WUE met het aantal 
medewerkers per afdeling. 

I 
Raad van Commissarissen 

I (5) 

. 
I Algemeen Directeur I Algemeen Directeur 

(1) (1) 

Raad van Advies 
(2) ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Projectbureau 
(1) 

Office Management -(3) 
ICT 
(6) 

I I I 

Back Office Servicedesk Klanten admlnistratle 
(10) (6) 

Figuur 1.2: Organisatie model 

1.5 Mission Statement en strategische doelstellingen 
WUE stelt zich als doel : 

(8) 

I 

I 

Adviesdesk 
(10) 

Met beleggingsadvies en vermogensbeheer voor particulieren , het intermediair verzekeren van 
lange termijn klantbinding en continu'lteit. Het onderhouden van een open en transparante lange 
termijn relatie met particuliere klanten ten behoeve van, en mede namens, het intermediair. 

1.6 Product overzicht 
WUE heeft een aantal producten waar zij diensten voor aanbieden : 

• Rente rekening: spaarrekening met aantrekkelijke rente. 

• Bestfund: Effectenadvies in alle bedragen in duurzame fondsen. 

• Flexfund: Effectenadvies voor bedrag tussen €500 ,- tot €5.000,-

• Amstfund: Effectenadvies voor bedrag tussen €5.000,- tot €125.000,-

• Expertfund: Effectenbeheer voor bedrag tussen €5 .000,- tot €125.000,-

• Persoonlijk Effecten Advies: Persoonlijk advies voor bedrag boven de €125.000,-

• Persoonlijk Effecten Beheer: Persoonlijk advies voor bedrag boven de €125.000,-

1.7 Beleggingssystemen 
Op dit moment zijn er 2 verschillende beleggingssystemen aanwezig binnen WUE. Het nieuwe 
systeem is een Beleggers Giro Systeem ook wel bekend onder de naam Fundation . Alie nieuwe 
klanten die bedragen onder de €125.000,- willen beleggen, komen in dit systeem terecht. Dit 
systeem is ingevoerd op 1 januari 2005. Dit systeem is echter niet in staat om stukken te 
verhandelen . In de praktijk is dit systeem dus een uitgebreid administratiesysteem 

Het oudere systeem is Europort+. In Europort, worden klanten met een belegd vermogen groter 
dan €125 .000,- geplaatst. Aangezien Fundation vrij nieuw is betekent dit dater nog steeds 
bestaande 'oude' klanten met een belegd vermogen kleiner dan €125.000,- in het oude systeem 
beheerd moeten worden. WUE streeft ernaar om alle klanten met een belegd vermogen kleiner 
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dan €125.000,- om te zetten naar Fundation. Klanten met een groter belegd vermogen dan 
125.000,- blijven in Europort+. 

Het nieuwe Fundation gaat naast verscheidene administratieve verschillen op een andere manier 
om met orders van een klant. Het verschil kan het best toegelicht worden met een voorbeeld: 

Er zijn 10 klanten die elk 100 aandelen ING (met koers x) en 200 aandelen Postbank (met koers 
y) wensen. Dit zijn dan 10 orders met elk 2 gelijke orderregels. In Europort betekent dit dater 2 
orders uitgevoerd moeten worden per individuele klant. Dit betekent dat 10 x 2 = 20 handmatige 
orderhandelingen moeten plaats vinden. Er zal dan voor 10 klanten een bedrag van 1 OOx en 
200y belegd worden per klant. Gezien het feit dater sprake is van volatiliteit bij beurshandel, zal 
er nooit exact hetzelfde bedrag op de rekening van de klant aanwezig zijn dat volledig gebruikt 
kan worden om te beleggen. Er zal daardoor altijd restant geld op de rekening van de klant 
overblijven. 

In het nieuwe systeem gaat het anders. Er zijn wederom 10 orders met elk 2 gelijke orderregels. 
Het systeem telt nu de bedragen van de gelijke orderregels bij elkaar op. Dit betekent dat er voor 
I NG een bedrag van 1 0 * 1 OOx = 1 OOOx en voor Postbank een bedrag van 1 O* 200y = 2000y 
vrijkomt voor handel in de aandelen ING en Postbank. Dit kan dan vervolgens in 2 orders in zijn 
geheel worden aangekocht op de beurs. Op deze manier heeft is de klant niet zelf de fysieke 
eigenaar van de stukken , maar is voor een bepaald percentage (op basis van het ingelegde 
geldbedrag) eigenaar van de totaal aangekochte stukken . 

Dit levert een aantal voordelen op: een klant dus daadwerkelijk zijn hele geld bedrag belegd zien 
worden en er hoeven geen fracties van geldbedragen meer over te blijven op hun rekening. 
Daarnaast kunnen klanten de aankoopkosten delen waardoor de handel goedkoper en efficienter 
kan worden . Voor de organisatie die gebruik maakt van het systeem, levert het de nodige tijd- en 
kostenvoordelen voor operationele zaken. 

Een nadeel is dat dit systeem niet direct met de beurs kan communiceren. De uiteindelijke handel 
vindt dan alsnog plaats via het oudere Europort+ systeem. Op Bijlage I, pag. 53 is een 
overzichtelijk schema weergegeven hoe de systemen werken. 
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Orientatie Analyse Ontwerp 

Hoofdstuk 2: Onderzoek 
2.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk is de organisatie WUE toegelicht. In dit hoofdstuk wordt de inhoud en 
opzet van het afstudeeronderzoek toegelicht. Allereerst worden de aanleiding, vraagstellingen en 
de doelstellingen van het onderzoek besproken . Daarna wordt het gehanteerde 
onderzoeksrnodel met bijbehorende onderzoeksvragen toegelicht. 

2.2 Opdrachtformulering 

2.2.1 Aanleiding tot opdracht 
Op dit moment heeft WUE ruirn 15.900 klanten . Het kornende jaar zal het aantal klanten tors 
uitgebreid worden met ruirn 12.000 klanten . Deze nieuwe klanten zijn afkornstig van het 
Algerneen Nederlands Trust Kantoor (ANT) en worden in beheer overgenornen bij de 
productgroepen Flexfund en Bestfund. Naast de doelstelling bestaat eveneens de overtuiging dat 
deze uitbreiding gedaan rnoet kunnen worden, zonder uitbreiding van de capaciteit. Orn hiertoe in 
staat te zijn, dient er een efficientie slag plaats te vinden, gericht op het verkorten van de 
doorlooptijd en het verhogen van de kwaliteit van de processen. 

De rnoeder organisatie ING, rnaakt op dit moment bij verschillende dochterrnaatschappijen (bijv . 
Nationale Nederlanden) gebruik van een management veranderprograrnrna , genaarnd Lean 
Manufacturing, om prestatieverbetering te realiseren . WUE wil nu voor haar eigenorganisatie 
objectief beoordeeld hebben , wat het best passende veranderprograrnrna is om de uitbreiding 
zonder capaciteitsuitbreiding zo goed rnogelijk te laten verlopen. Als die strategie (of 
cornponenten van verschillende strategieen) gedefinieerd is , kan er een concrete verbeter 
analyse plaatsvinden voor de nodige verbeterprestaties. 

2.2.2 Vraagstelling 
Uit het voorgaande en interviews met rnedewerkers van WUE volgen de hoofd 
on derzoe ksvraagstellingen: 

1. Hoe moeten bestaande veranderprogramma's worden geanalyseerd en 
beoordeeld, om te bepalen welke veranderprogramma het best past bij de 
organisatie Westland Utrecht Effectenbank N.V.? 

2. Welke procesverbeteringen zijn toepasbaar bij de organisatie Westland Utrecht 
Effectenbank N.V.? 

2.2.3 Doelstellingen: 
Naar aanleiding van bovenstaande vraagstellingen kunnen de volgende doelstellingen worden 
geforrnuleerd: 

1. Analyseer de belangrijkste veranderprogramma's om te bepalen welk 
veranderprogramma het meest geschikt is voor de organisatie Westland Utrecht 
Effectenbank N.V. 

2. Voer een verbeteranalyse uit en ontwerp procesverbeteringen, die van toepassing 
zijn bij Westland Utrecht Effectenbank N.V. 
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2.3 Onderzoeksmethode 

2.3.1 Onderzoeksmodel 
Het afstudeerproject wordt uitgevoerd volgens onderstaand onderzoeksmodel (zie figuur 2.1 ). Het 
onderzoeksmodel is een visuele representatie van de uitvoer van dit project. In de figuur staat 
aangegeven in welke hoofdstukken de verschillende stappen aan de orde komen. Het 
onderzoeksmodel is gebaseerd op de methode van Verschuren & Doorewaard [25]. Volgens 
deze methode wordt eerst het doel vastgesteld. Van hieruit wordt teruggeredeneerd om de 
benodigde stappen te be pal en. 

Het doel van dit project is het ontwerpen van een verbeterd proces onder invloed van een 
veranderprogramma, om met dezelfde capaciteit de toename van het aantal klanten aan te 
kunnen. De ontwerpfase is weergegeven in drie hoofdstukken, te weten het ontwerp zelf 
(hoofdstuk 6), een validatie hiervan (hoofdstuk 7) en een algemene beschouwing in de vorm van 
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). De implementatie hiervan valt vanwege tijdgebrek 
buiten de scope van dit project. Het ontwerp is gebaseerd op de analyse fase, dat bestaat uit een 
confrontatie op het gebied van het veranderprogramma behorende bij WUE (hoofdsstuk 4) en 
diepgaande bedrijfsanalyse (hoofdstuk 5) . Vanuit deze twee invalshoeken wordt de orientatiefase 
nader geanalyseerd. De orientatie bestaat uit het algemene beeld van de organisatie (hoofdstuk 
1) en de opdrachtformulering (hoofdstuk 2). Als laatste biedt de theoretische achtergrond 
(hoofdstuk 3) een orienterend kader van het project, waarbinnen oplossingen gevonden kunnen 
worden. 

Orientatie 

Organisatie 
beschrijving 

H1 

Onderzoek 
H2 

Observatie 
& interview 

Analyse 

Theoretische 
achtergrond 

verander 
programma 's 

H3 

Selectie 
programma 

WUE 
H4 

Diepgaande 
bedrijfsanalyse 

- Proces 
modellering 

H5 

Figuur 2.1: Onderzoeksmodel 

2.3.2 Onderzoekstype 

Ontwerp 

Ontwerp 
proces 

verbetering 
H6 

Validatie 
herontwerp 

H7 

Conclusies en 
aanbevelingen 

H8 

Bij elk onderzoek is het van belang om te weten wat voor onderzoek het is. Verschuren en 
Doorewaard beschrijven op basis van de onderzoeksdoelen, een tweetal onderzoekstypes [25]. 
De eerste is een theoretisch georienteerd onderzoek, wat zich richt op het ontwikkelen van een 
nieuwe theorie en/of verdere verfijning van bestaande theorieen. Het tweede type onderzoek is 
een praktijkgeorienteerde onderzoek. De doelstelling van een praktijkgericht onderzoek is niet 
alleen kennisacquisitie, maar ook bijdrage leveren aan de verandering van een bestaande 
praktijksituatie. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke procesverbetering op basis van een 
veranderprogramma . Dit onderzoek wordt toegepast bij WUE Hierdoor kunnen we dit onderzoek 
beschrijven als een praktijk georienteerde onderzoek. 

- 7 



0 WestlandUtrecht 
Maatwetk in hypotheken"" ettecten TU/e 

2.3.3 Hoofdonderzoeksvragen 
Op basis van het onderzoeksmodel zijn onderzoeksvragen geformuleerd. Elke onderzoeksvraag 
heeft betrekking op een deel van het onderzoeksmodel , zoals hieronder is aangegeven. Het 
beantwoorden van onderstaande onderzoeksvragen in de verschillende hoofdstukken leidt tot het 
volbrengen van de opdracht: 

T bel 2 1 H fd d k a .. oo on erzoe svragen 
Vm orllntatie nw wlvse: 

1. Welke veranderprogramma's zijn beschreven in de literatuur? 
2. Welke veranderprogramma kan van toepassing zijn op de situatie van Westland 

Utrecht Effectenbank N.V.? 
v .. analvse naar . - , .... 

3. Welke procesverbetering kan worden ontworpen? 
4. Hoe kan er worden aangetoond dat het verbetervoorstel effectief is, alvorens over 

te gaan tot implementatie? 
5. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen? 

2.3.3 Deelonderzoeksvragen 
lndien de hoofdonderzoeksvraag meer helderheid moet verkrijgen , kunnen er vanuit deze 
hoofdonderzoeksvragen deelvragen worden geformuleerd: 

1 a. Wat zijn de belangrijkste veranderprogramma's? 
1 b. Wat zijn de kansen en bedreigingen van de veranderprogramma 's? 
1 c. Welke criteria spelen een rol bij de keuze van een veranderprogramma? 

3a. Wat zijn de wensen van de klant en wat zijn de opdrachten van een klant? 
3b. Wat zijn de primaire processen die binnen Westland zich afspelen? 
3c. Wat zijn de processen die in aanmerking komen voor verder onderzoek en 

verbetering? 
3d. Hoe kunnen deze processen gemodelleerd worden? 

3e. Op welke manier(en) kunnen de geselecteerde processen verbeterd worden? 
4a. Wat zijn prestatie indicatoren? 
4b. Hoe presteert het systeem? 
4c. Presteert het systeem daadwerkelijk beter bij de verbeteringen? 

- 8 
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Orientatie Analyse Ontwerp 

Hoofdstuk 3: Verander programma's 
3.1 lnleiding 
Organisaties kunnen op allerlei verschillende manieren veranderen . Eerst zal in dit hoofdstuk 
beschreven warden welke typologieen van organisatieverandering er zijn en welke van 
toepassing is in dit onderzoek. Vervolgens warden enkele management verander programma's 
belicht. Als laatste warden deze programma's met elkaar vergeleken. 

3.2 Organ isatieverandering 
Uit de literatuur kan warden afgeleid dat er vier typologieen organisatieverandering te benoemen 
zijn [2]. Deze zijn : 

• Type 1: Spontane, convergente veranderingen die ontstaan doordat de organisatieleden 
op grand van ervaringen leren om beter te werken : leerverandering 

• Type 2: Spontane grensverleggende veranderingen, meestal naar aanleiding van een 
crisis . Als een dergelijke verandering niet gestuurd wordt kunnen er in de organisatie 
paniekreacties ontstaan . Er kan hier spontaan een goede reactie op komen binnen een 
organisatie: crisis-respondentieverandering. 

• Type 3: gestuurde, convergente veranderingen: relatief kleine veranderingen binnen de 
bestaande hoofdlijnen van strategie en structuur, vaak op ad-hoc basis uitgevoerd: 
operationele verandering. 

• Type 4: gestuurde, grensverleggende veranderingen die vaak projectmatig doorgevoerd 
warden: strategische verandering. 

Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.1 . 

Tabel 3.1: verander typoloaieen [2] 
Convergent Gransverleggend 

Spontun Type 1: Type 2: 
Leerverandering Crisis-respondentie 

verandering 
Gestuun:I Type 3: Type 4: 

Operationele verandering Strategische verandering 

Vanwege het feit dat er een impuls vanuit de organisatie van WUE is gekomen voor de start van 
dit onderzoek, kan er gesteld warden dat het in dit onderzoek om een gestuurde verandering 
gaat. Daarnaast is het zo dat dit onderzoek niet per definitie binnen de gestelde hoofdlijnen dient 
plaats te vinden. Hiermee kan er geconcludeerd warden dat het in dit onderzoek gaat om een 
type Ill of een type IV verandering oftewel een operationele- of een strategische verandering. 

3.3 Veranderprogramma's 
In de jaren na WOii zijn er nogal wat veranderingen opgetreden in de markten, die een grate 
invloed hebben uitgeoefend op het bedrijfsleven. De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt 
warden samengevat: 

• Van producentenmarkt naar consumentenmarkt [13] 

• Verhoging kwaliteitseisen [13] 
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• Afnemende groei van de markt [13) 

• Concurrentie van het Verre Costen [13) 

• Automatisering [13) 

Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden zijn er verscheidene management 
veranderprogramma's ontwikkeld. De literatuur spreekt over een spectrum van bestaande 
veranderprogramma's, metals uitersten Total Quality Management en Business Process 
Redesign [10). Program ma's die minder v.aak worden meegenomen in dit vergelijk zijn Lean 
manufacturing en Six Sigma [3]. Lean manufacturing is een verander programma , dat bij de 
moeder organisatie van Westland Utrecht Effecten N.V. , wordt toegepast. Six Sigma wordt vaak 
in combinatie met Lean toegepast. 

In de komende subparagrafen worden daarom de volgende verander programma's 
achtereenvolgens onder de loep genomen: Total Quality Management, Lean Manufacturing, Six 
Sigma en als laatste Business Process Reengineering 

3.3.1 Total Quality Management 
De wortels van TOM kunnen worden herleid tot 1949 [16), toen de Unie van Japanse 
Wetenschappers en lngenieurs een comite samenstelde om de Japanse productiviteit te 
verbeteren . Total Quality Management, ook wel TOM , wordt gezien als een totaalorganisatie 
kwaliteitsverbeteringsprogramma en wordt inmiddels toegepast in productie, service en publieke 
omgevingen [8] . Het is een strategie met een breed scala aan organ isatorische aspecten [8] , [15): 

• Klantgericht (kwaliteit) , intern en extern. 

• Proces analyse en proces verbetering 

• Variatie analyse en variatie vermindering 

• Leiderschap van management 

• Empowerment 

• Teamwork 

• Continue holistische verbeter benadering 

Het belangrijkste aspect in elke discussie over kwaliteit is het concept van de klant. Klanteisen 
moeten volledig worden geanalyseerd en begrepen en alle interne operaties zouden 
gefocusseerd moeten zijn op het creeren van waarde voor de klanten . Daarbij kan klantfeedback 
gebruikt worden voor proces verbetering. Klanttevredenheid kan daarmee een bepalende 
indicator worden voor de kwaliteit prestaties van een organisatie. 

De manier om kwaliteit te verbeteren is door te focussen op de processen binnen de organisatie . 
Dit vergt kennis en kunde om sleutelprocessen te definieren in termen van klanten , 
toeleveranciers , resources, omgeving, en transformaties. Op het moment dat sleutelprocessen 
zijn gedefinieerd, kan data worden geanalyseerd . lndien actie nodig is, kan dit ingezet worden . 
De aanpak van probleemoplossing volgt een 'wetenschappelijke lijn' met de zogenaamde Plan 
(hypothetiseren) Do (Testen) Analyze (analyse) en ACT (reageren op resultaat), ook wel PDSA 
genaamd [8]. 

Samengevat, begint TOM met klantgerichtheid. Dit leidt tot gebruik van PDSA om processen te 
verbeteren . Bij procesverbetering speelt data analyse een belangrijke rol. Continue proces 
verbetering kan alleen maar plaatsvinden in een verzorgende omgeving, getypeerd door de 
werknemers empowerment, faciliterend management en adaptieve organisatie cultuur. 

3.3.2 Lean Manufacturing 
De term 'lean' betekent 'mager'. Voor deze term was gekozen om de reductie van 'waste' oftewel 
'verspill ing' metaforisch uit te drukken. 'Waste' is gedefinieerd als de prestatie indicator voor het 
productie systeem. Evenals niet voldoen aan de unieke specificaties van de klant , kunnen 
(doorloop)tijd en voorraad , beide een vorm van 'waste' zijn. Door het steeds verder gaan met het 
verlagen van waste en verhogen van perfectie, verschoof de aandacht naar het aflever systeem. - 10 
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In het kort komt het erop neer dat Lean manufacturing bestaat uit 4 belangrijke elementen [17], 
[26] : 

• ldentificeer waarde keten : De organisatie moet zich richten op waarde creatie en zoveel 
mogelijk waste operaties (muda) verwijderen van het proces . 

• Flow: Flow is het concept dat productie materiaal door het proces zou moeten stromen. 

• Pull: Pull refereert naar klanten die met hun vraag aan de productie 'trekken'. Hiermee 
wordt er vervolgens ook aan alle voorgaande processen getrokken. 

• Streven naar Excellentie : Dit refereert naar de ook eerder genoemde continue verbeter 
attitude van dit programma om steeds slanker te worden en zodoende steeds "leaner" 
wordt. 

3.3.3 Six Sigma 
Six Sigma is een kwantitatief verbeterprogramma dat oorzaken van fouten of defecten in het 
bedrijfsproces probeert op te sporen en deze elimineert door te focussen op het verlagen van 
variatie in de proces output. De processen dienen direct gekoppeld te zijn aan de klantenwensen . 
Daarnaast richt Six Sigma zich ook op het verbeteren van doorlooptijd, productiviteit, proces 
yields, productie snelheid en proces downtime [23]. Het directe resultaat hiervan is dat 
procesprestatie wordt verhoogd, klanttevredenheid stijgt, de kosten worden verlaagd en de 
inkomsten stijgen. 

Om tot dit soort prestaties te komen , is het nodig dater aan volgende fundamenten van Six 
Sigma wordt voldaan: 

• Hierarchisch ingedeeld: De Six Sigma aanpak is sterk hierarchisch van aard en heeft een 
duidelijke topdown benadering [23], [27]. 

• Sterke projectaanpak: Six Sigma werkt sterk met verbeter projecten binnen een 
organisatie. Deze projecten zouden een duur moeten hebben van 4 - 6 maanden [23]. 

• Statistische methoden : Statistische methoden en data analyse is een van de 
belangrijkste fundamenten van Six Sigma [23]. Sterker nog, de naam is zelfs gebaseerd 
op een statistische variabele Sigma (8) . Dit is de maat voor de standaard afwijking van 
het gemiddelde. De grenzen van een product, proces of systeem, worden bepaald door 
de specificatie limitieten : upper specification limit (USL) en lower specification limit (LSL) . 
Het resultaat van het proces, het product of het systeem, moet binnen deze grenzen 
vallen , om te voldoen aan de harde eis van bijvoorbeeld de klant. Reductie van fouten en 
verlagen van variatie is daardoor een centraal aspect binnen six sigma . 

3.3.4 Business process Reengineering 

3.3.4.1 Definitie Business process Reengineering 
Business Process Reengineering, ook wel BPR, is het fundamenteel herwaarderen en radicaal 
herinrichten van primaire bedrijfsprocessen, om dramatische verbeteringen te realiseren in 
klantgerelateerde prestatie indicatoren zoals, kosten , kwaliteit , service en snelheid [11 ]. De vier 
centrale begrippen die hierin terugkomen zijn: 

• Fundamenteel [11]: Reengineering negeert het bestaande en concentreert zich op wat 
zou moeten zijn. Hierdoor heeft reengineering een fundamentele analyse dat aangeeft 
wat de doelen zijn van elke methode en elke stap in een proces. 

• Radicaal [11] : Reengineering betekent dat er geen oppervlakkige veranderingen 
doorgevoerd worden, maar dater plaatsgemaakt wordt voor een radicaal herontwerp en 
niet uitgaat van de bestaande situatie, maar een volledig nieuwe manier van werken 
creeert. 

• Processen [11]: Van oudsher wordt er binnen organisaties in functionele eenheden 
gedacht. Deze traditionele op hierarchie gebaseerde visie wordt niet langer gedeeld 
binnen BPR. BPR gaat uit van de processen zelf en niet van de functies die bestaan 
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binnen een organisatie. Het proces doorkruist de organisatie en functies op een manier, 
zoals is aangegeven in figuur 3.2. 

Figuur 3.2: Crossfunctioneel proces 

• Dramatisch: Reengineering gaat niet uit van het creeren van marginale en/of 
incrementele verbeteringen , maar gaat uit grote sprongen voorwaarts. 

Het gaat bij reengineering dus om een systematische en integrale veranderingsaanpak van de 
primaire processen , gericht op verbetering op prestatie indicatoren tijd, kwaliteit, kosten en/of 
flexibiliteit [20] . Bovendien betekent reengineering niet stukje bij beetje veranderen, maar 
uitvinden van een nieuwe manier van werken volgens de huidige stand van de techniek. Men 
hanteert een 'clean sheet' aanpak, waar er vanuit een nieuwe situatie wordt begonnen. Aan de 
basis van elke organisatie liggen de normen, waarden, aannamen en motieven, waarop de 
bedrijfsprocessen zijn gebaseerd. Als deze basis zijn geldigheid heeft verloren door 
veranderende marktomstandigheden, komen ook de hieraan gerelateerde processen in een 
ander licht te staan. Een fundamentele heroverweging is dan ook noodzakelijk om verder te 
komen. Dit verklaart ook het geringe succes van louter automatisering en invoer van op Japanse 
veranderprogramma's, die uitgaan van de bestaande processen. Als de bedrijfsprocessen zelf 
niet meer voldoen, helpen veranderingen gebaseerd op deze processen niet of nauwelijks, ook al 
zijn de toegepaste informatie systemen nog zo geavanceerd. 

3.3.4.2 Recente literatuur 
In recente literatuur [21] wordt er een framework gepresenteerd waarin de belangrijkste 
elementen zijn gerelateerd, waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen van 
BPR. Het framework en haar toelichting zijn weergegeven in Bijlage II , pag. 54. 

Bij elk van de elementen, die gedefinieerd zijn in het framework, kunnen verbeterheuristieken 
worden geclassificeerd. Deze verbeter heuristieken kunnen worden toegepast om bestaande 
processen te verbeteren. Hoewel dit in tegenspraak is met de 'clean sheet' aanpak, die eerder 
besproken is, is het in de praktijk dikwijls zo dat bestaande processen toch als uitgangspunt 
worden genomen [21]. 

De beste verbeter heuristieken zijn samengevat in de zogenaamde 'best practices' [21]. Het 
eerder genoemde framework wordt dan ook gebruikt om de 'best practices' weer te geven om tot 
een gestructureerde BPR te komen [21 ]. In Bijlage Ill, pag.55, is een overzicht gegeven van deze 
best practices. Elke verbeterheuristiek heeft gevolgen voor de organisatie op het moment dat ze 
wordt toegepast. Om te beoordelen hoe een heuristiek presteert, kan ze worden getoetst op de 
reeds eerder genoemde prestatie indicatoren: tijd, kwaliteit, flexibiliteit en kosten [20]. Hoe elke 
heuristiek scoort op deze vier beoordelingscriteria, is eveneens in tabel 111.1 op Bijlage Ill , pag. 55 
visueel weergegeven. 

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de ene verbeter heuristiek succesvoller is dan de 
andere [22]. In dat onderzoek is aan elke verbeterheuristiek een relatieve score index (RSI) 
toegekend, zodat duidelijk wordt, hoe succesvol de heuristiek is ten opzichte van andere 
heuristieken . Deze RSI is ook opgenomen in tabel 111.1 , Bijlage Ill , pag. 55. Om de mate van 
succes per individuele heuristiek prestatie nog duidelijker weer te geven , is een grafisch overzicht 
gegeven op Bijlage IV, pag 57. Hierin is in afnemende RSI elke heuristiek weergegeven. Op - 12 
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basis hiervan kunnen organisaties snel inzicht krijgen met welke heuristiek, het meest 
waarschijnlijk, de beste resultaten behaald kunnen worden [22) binnen een BPR project. 

3.4 Vergelijkingsanalyse 
In de voorgaande paragrafen hebben we kunnen zien hoe de ontwikkeling is geweest van 
verscheidene veranderprogramma's. Elk programma heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. In 
deze paragraaf zal er een vergelijk worden gemaakt. Eerst zal worden ingegaan op een relatief 
hard beoordelingscriterium: de veranderfrequentie. Daarna zullen andere beoordelingscriteria ter 
sprake komen. 

3.4.1 Veranderfrequentie 
Van de vele veranderprogramma's worden vaak BPR en TQM als uitersten gezien van het 
spectrum [10). TQM is gebaseerd op continue verbetering om verandering op constante en 
progressieve wijze te ondersteunen. BPR daarentegen, beschrijft radicale veranderstappen, 
gebruikmakende van structureel proces herontwerp en fundamentele heroverweging van de 
bedrijfsprocessen. Bij deze vergelijking geldt de frequentie van veranderstappen als 
beoordelingscriterium. Dit is een vrij hard criterium waar programma's op beoordeeld kunnen 
worden . Lean hanteert ook een incrementele veranderaanpak. Six Sigma hanteert een duidelijke 
projectmatige aanpak, dat zich per project richt op de middellange termijn. Six Sigma heeft 
daarmee ook een meer stapsgewijze aanpak. Het grote verschil tussen Six Sigma en BPR is 
daarentegen dat het niet een fundamentele, radicale verandering teweegbrengt, maar binnen een 
bestaand proces een verbetering doorvoert. 

Om tot een zinvol vergelijk te komen, is het niet wenselijk om alleen naar de veranderfrequentie 
te kijken. De veranderfrequentie bepaalt immers niet de kern van een programma. 

3.4.2 Overeenkomsten programma's 
Als de programma's naast elkaar gelegd worden, kunnen er een aantal zaken geconcludeerd 
worden over de gelijkenissen: 

1. Elk program ma zegt van zichzelf dat het een holistische kijk op verandermanagement 
toepast. Hiermee wordt bedoeld dat de gehele organisatie onder de aandacht valt en dat 
een cultuur verandering nodig is om succesvol te zijn [6) . 

2. Elk program ma zegt van zichzelf dat ze de organisatie drijft tot verbetering op belangrijke 
prestatie indicatoren waarin de klant centraal staat: minder kosten , snellere 
doorlooptijden, hogere kwaliteit [10), [18). 

3. Elk programma hanteert in eerste instantie een topdown aanpak. 

4. Elk programma is met name ontwikkeld vanuit management consultancy [6). 

Uit punt 2 kunnen we met name afleiden dat de programma's, alien dezelfde secundaire 
doelstelling hebben: de organisatie verbeteren op een aantal dezelfde prestatie criteria . Hier 
wordt ook op teruggekomen in de volgende paragraaf. 

3.4.3 Verschillen programma's 
Naast deze overeenkomstige aspecten zijn er ook verschillen te noemen. Davenport heeft in zijn 
boek een aantal beoordelingscriteria geselecteerd [7]. Op deze beoordelingscriteria zijn 
vervolgens BPR en TQM met elkaar vergeleken. Deze beoordelingscriteria dienden als inspiratie 
voor de vergelijking van de programma's. 

De beoordelingscriteria voor Six Sigma en Lean production zijn in dit onderzoek aangevuld vanuit 
de literatuur. In tabel V.1 op Bijlage V, pag. 58 worden de aangepaste beoordelingscriteria 
getoond en per programma beschreven. 

Een andere belangrijke aanvulling op de tabel is de beschrijving van de primaire en de 
secundaire doelstelling en daarnaast de differentierende kernpunten van elk programma. Deze 
aanvullingen zijn eveneens zichtbaar in tabel V.1 op Bijlage V, pag. 58. Uit die tabel komt naar 
voren dat elk program ma een andere focus heeft in de primaire doelstelling [10],[18). Dit vormt 
dan ook, naast de veranderfrequentie een belangrijk vergelijkingscriterium. Het verschil in 
primaire doelstelling is in onderstaande tabel 3.1 samengevat: 
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Lean 
Six Si ma 
BPR 

Verbeteren van product, service en 
mana ement kwaliteit 
Eliminatie waste 

Als dus programma's met elkaar vergeleken worden , zijn de bovengenoemde aspecten erg 
belangrijk. Concluderend kan gesteld worden dat elk programma hetzelfde wil bereiken, echter 
doen ze dat op verschillende wijzen en vooral met verschillende tools . 

Een kritische vraag die bij dit soort verander programma's gesteld moet worden, is de mate 
waarin de programma's daadwerkelijk gaan bijdragen aan verbetering binnen een organisatie . 
Een gevaar hierbij is namelijk dat als men een programma gaat toepassen , dater een visie 
ontstaat, waarbij er alleen nog maar gelet wordt op aspecten, waar in het verander programma 
aandacht voor is. In de literatuur wordt er ook wel eens gesproken over het gevaar van 'tunnel
vision' dat zou kunnen optreden i.p.v. 'strategic' vision [6]. 

Om dit soort moeilijkheden te overkomen, wordt er ook vanuit de literatuur beargumenteerd dat 
de verschillende programma's elkaar zouden moeten kunnen aanvullen. Er is hier dan ook 
onderzoek naar gedaan. De wijze hoe TOM en BPR elkaar aanvullen is in de literatuur het meest 
uitgebreid omschreven [1 OJ. In de praktijk wordt er ook dikwijls een link gelegd tussen Six Sigma 
en Lean production onder de noemer Lean Six Sigma [3J. De beste aspecten van beide 
programma's worden met elkaar gecombineerd en het gevaar van 'tunnel-vision' wordt eveneens 
gereduceerd. Dit zou tot betere resultaten kunnen leiden dan afzonderlijk gebruik van de 
programma's. Op Bijlage VI , pag 59 is weergegeven hoe de veranderfrequentie van de 
verschillende programma's gerelateerd is tot de bereikte verandering. Wat de werkelijke effecten 
zijn , moet nog verder onderzocht worden, maar het ziet er naar uit dat deze effecten 
realiseerbaar zijn [1 OJ . 
Nu de vergelijkingsanalyse is gemaakt ontstaat er echter een kritische onduidelijkheid bij de 
toepassing van de programma's in de praktijk. De programma's zijn anders gelabeld, maar 
inhoudelijk lijken ze nogal sterk op elkaar. Hoe weet een organisatie nu hoe zij een keuze moet 
maken uit de programma's. Kan een organisatie willekeurig een program ma kiezen of moet de 
organisatie nog op bepaalde aspecten letten? Zou ja, wat zijn deze aspecten? Dit zal aan de orde 
komen in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4: Selectie management verander programma 
4.1 lnleiding 
Als een organisatie verbetering wil op bepaalde aspecten, dan is verandering noodzakelijk. We 
hebben eerder kunnen zien dater meerdere verander programma's te benoemen zijn . Uit de 
gemaakte vergelijkingsanalyse blijkt, dat deze programma's veel op elkaar lijken. Deze 
veranderprogramma's hadden allen als secundaire doelstelling: het verbeteren van de 
organisatie op de prestatie indicatoren tijd, kosten, kwaliteit en flexibiliteit. Zoals ook eerder 
beschreven, zit het verschil tussen de programma's in de gereedschappen , die worden gebruikt, 
om deze verandering te realiseren. Als deze indicatoren echter wat dieper worden benaderd, 
blijkt dater andere dimensies een grote rol gaan spelen. Wat deze dimensies zijn, zal als eerste 
worden besproken in dit hoofdstuk. Vervolgens komt aan de orde wat selectiecriteria zijn voor 
organisaties om een keuze te kunnen maken uit de beschikbare veranderprogramma's. Als 
laatste zal de selectie van een veranderprogramma voor WUE worden belicht. 

4.2 Beoordelingsdimensies 
We kunnen een organisatie projecteren als een ijsrots , waarvan de bovenste top alleen zichtbaar 
is [24). Zie ook figuur 4.1. Deze ijsberg bestaat twee niveaus : "Above Sea/See Level" en "Below 
Sea/See level". 

Flexibiliteit 

Cultuur 

Politiek 

? 

Figuur 4.1: The Management Iceberg 

Het gedeelte boven Sea/See level representeert de zichtbare aspecten als (doorloop-)tijd, 
kwaliteit, flexibiliteit en kosten binnen de organisatie. Echter, om deze aspecten te kunnen 
verbeteren, moet er ook rekening worden gehouden met de "minder zichtbare" en 
onderwaterliggende aspecten als bijvoorbeeld processen, cultuur, structuur, politiek en omgeving. 

Pettigrew en Whip beschrijven een model met 3 dimensies, waarin er rekening wordt gehouden 
met de 'onderwaterliggende' aspecten, die eveneens noodzakelijk zijn ter overweging bij 
verandermanagement [9], [19) . Ze beschrijven dat strategische verandering een continue 
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wisselwerking tussen en het in balans zijn van de context van verandering , het proces van 
verandering en de inhoud van de verandering [19). 

Het driedimensionale model is in figuur 4.2 weergegeven . 

- Verander managers 
- Modellen van 
verandering 
- Planning 

Proces 

lnhoud 

. . . . . 

- Beoordeling en keuze 
van producten en 
markten 
- Doelen en aannames 
- Evaluatie 

. . 
Extern 
Economisch 
Sociaal 
Politiek 

. . . . . . . . . . 

Intern 
Resources 
Capabilities 
Cultuur 
Politiek 

Figuur 4.2: 3-dimensies bij verandermanagement 

Context 

De 'context' wordt gedefinieerd als het "waarom en wanneer" van de verandering [9] , [19) . Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een interne en een externe context. De externe context 
refereert naar feiten als bestaande economische omstandigheden en sociale en politieke 
omgevingen. De interne context refereert naar interne invloeden als de (human) resources, 
capabilities, structuur, cultuur en politiek. 

De 'inhoud' wordt gedefinieerd als het 'wat' veranderd gaat worden en betreft daarmee de 
gebieden onderhevig aan transformatie [9] , [19). 

'Proces' wordt beschreven als het 'hoe' van de verandering en refereert daarmee aan de acties 
benodigd voor en van de verandering [9] , [19). 

De bovengenoemde dimensies vormen daarmee een richtlijn voor organisaties waar rekening 
mee moet worden gehouden in geval van organisatie verandermanagement. 

4.3 Selectie van management veranderprogramma 
Een belangrijke vraag is nu: hoe kan een organisatie nu kiezen uit de bestaande programma's? 
De programma's hanteren alien dezelfde prestatie indicatoren. Keuzecriteria op dat gebied zijn 
er dus niet werkelijk te maken . Het is dan ook misleidend om te spreken welk programma beter is 
dan de ander [4]. Er zal meer gedacht moeten worden in termen van: welk programma is het 
beste voor welke organisatie. 

Noch in de literatuur noch in de veranderprogramma's zelf, wordt een handreiking gedaan om 
aan te geven in welke omstandigheden voor welk programma kan worden gekozen. Kan het zijn 
dat een programma beter past bij de ene organisatie dan bij een ander? In dit onderzoek zal er 
een voorstel worden gedaan om tot een dergelijke keuze te komen. Een kritische opmerking 
hierbij is dat dit voorstel niet gevalideerd kan worden binnen de scope van dit onderzoek. Een 
aanbeveling is dan ook dat dit in vervolgonderzoek verder uitgediept zal kunnen worden en 
gevalideerd. Dit issue komt ook terug in de conclusies en aanbevelingen. 
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Om nu te kunnen beoordelen welk programma het best past bij een organisatie, moet er eerst 
worden bepaald op welke aspecten gelet moet worden van de organisatie . Hiervoor kan het 
eerder genoemde drie dimensionale model van Pettigrew worden toegepast. Het model benoemd 
immers de dimensies waar rekening mee moet worden gehouden bij verandermanagement. Als 
in de praktijk een organisatie deze dimensies benoemd heeft, dan kan op basis van deze 
dimensies een keuze worden gemaakt uit de beschikbare programma's, die het best past bij die 
organisatie. 

Concluderend kan worden gesteld dat elke organisatie dat voor een programma kiest, de 
volgende dimensies in kaart dient te brengen : 

lnhoud: 
• het doel van de verandering (wat moet er veranderd worden). 

Context: 
• Externe context: 

o economische omstandigheden van de organisatie 
• lnterne context: 

o Cultuur van organisatie 
o Structuur van de organisatie 
o Mensen en systemen binnen de organisatie 

Proces: 
• Op het moment dat de bovenstaande dimensies zijn benoemd, dan kan het 'hoe' worden 

bepaald door het selecteren van het veranderprogramma. Op dat moment zijn de 
dimensies met elkaar in balans en zullen de kansen op een succesvolle invoer van de 
beoogde verandering het grootst zijn. 

Naast deze dimensies is het ook van belang om een individuele afweging te maken van deze 
dimensies per organisatie per gegeven omstandigheid. Deze benadering staat dan ook wel 
bekend als het zogenaamde 'contingency' model van verandering ' [4]. Het gaat niet uit van een 
beschikbare keuze uit bestaande programma's, maar denkt in termen van de eerder gestelde 
vraag: welk programma is het beste voor welke organisatie, in een gegeven situatie. Hier geldt 
niet het principe van " One best way for all" , maar juist "One best way for each" [4]. 

4.4 Management verander programma selectie WUE 
Er is in het vorige hoofdstuk gesproken over de drijfveren voor organisaties om te veranderen. 
Type IV oftewel strategische veranderingen hadden hierbij de focus . Om deze verandering te 
kunnen bewerkstelligen is er een verscheidenheid aan programma's door de decennia heen 
ontwikkeld . Een vergelijkingsanalyse van deze programma's gaf de belangrijkste verschillen en 
overeenkomsten weer. Als laatste kwam de vraag , waar organisaties op moeten letten bij de 
keuze van een dergelijk programma, aan de orde . Hiermee komen we uit bij wat relevant is voor 
de organisatie van Westland Utrecht Effecten N.V. binnen dit afstudeer onderzoek: de selectie 
van een verander programma om vervolgens aan de onderzoeksdoelstelling te kunnen voldoen . 

In het voorgaande is geconcludeerd dat het contingency principe van belang is bij de selectie van 
een dergelijk programma. Er kwam naar voren dat de drie dimensies van inhoud, context en 
proces in balans moesten zijn door eerst de inhoud en context te benoemen en het proces 
hiervan at te leiden. 

Dit zal dan ook worden gedaan bij de organisatie WUE. Om invulling te kunnen geven aan de 
beschreven dimensies, is er uitgebreid overlegd - zowel formeel als informeel - met 
medewerkers van de organisatie. Daarnaast zijn er dagelijkse activiteiten uitgevoerd door de 
onderzoeker gedurende een aantal weken. Op deze manier is er op een zeer interactieve manier 
'gevoel' gecreeerd voor de beschreven dimensies. Als laatste zijn beschreven documenten over 
WUE, die beschikbaar zijn binnen WUE, ter hand genomen om ook op een formele manier 
kennis te nemen van de organisatie . 

Hiermee konden de dimensies inhoud en de context van de organisatie WUE als eerste worden 
beschreven. 

- 17 



0 WestlandUtrecht 
MaafWf!l'k wt hypotheken ft' •ff«U!n TU/e 

Verandermanagement bij WUE: 

lnhoud: 
• Doel: Behouden van capaciteit bij extra 12.000 klanten door overname. 

Context: 
• Externe context: 

o Economisch gezond. Verbeteren op prestatie indicatoren als tijd en kosten . 
• lnterne context: 

o De cultuur van de organisatie is open en toegankelijk doch prestatiegericht. De 
organisatie is gericht op de mensen die het proces uitvoeren. Middelbaar tot 
hoogopgeleid personeel 

o Structuur: platte , functionele organisatie structuur met korte communicatie lijnen. 
o Systemen : Aanwezigheid van veel IT, toch veel handwerk. Veel document 

handling. Beperkte schaal analyse. Geen monitoring tools . 

4.5 Dimensies gerelateerd aan programma 
Nu de dimensies beschreven zijn, kan er afgeleid worden welk programma het meest geschikt is 
voor verandering binnen de organisatie van Westland. Er zal nu voor elk programma beschreven 
worden , hoe het past bij de beschreven dimensies. 

4.5.1 Six Sigma 
Six sigma richt zich met name op het verlagen van variatie binnen processen, waardoor de output 
voorspelbaarder wordt en het proces dus beter beheerst is. Data analyse is binnen six sigma een 
belangrijk concept. Op het moment dater een hoogopgeleide cultuur heerst waar er veel 
analytische studies plaatsvinden, veel relaties worden gelegd tussen bepaalde data en veel 
diagrammen worden gebruikt, dan is Six Sigma een geschikt programma [18) . Hieruit afgeleid 
kunnen de 3 dimensies beschreven worden dat een organisatie typeert waar het programma six 
sigma de grootste kans van slagen heeft. 

30-model voor "Six sigma organisatie" 

• Doel: 
o Variatie reductie binnen bestaand proces 

• Intern: 
o Cultuur: Hoog opgeleide cultuur 
o Structuur: sterk hierarchisch 
o Systemen : analyse systemen aanwezig 

De enorme focus op statistische analyse, variatie reductie , komen niet echt overeen met de 
beschreven dimensies. Daarnaast lijkt Six sigma minder van toepassing omdat er binnen six 
sigma niet een belangrijke focus is op proces optimalisatie, maar eerder standaardisatie . 

4.5.2 TQM 
TQM is een management programma, dat zich sterk richt op continue verbetering van het 
product, service en kwaliteit van het management. Ook binnen TQM is er aandacht voor 
processen . Deze processen dienen (statistisch) onder controle te zijn , eveneens uitgaande van 
de bestaande processen. Daarnaast is er een belangrijke focus om de kwaliteit van het 
management te verhogen . Het culturele aspect binnen TQM is daarmee groot en gericht op 
management en continue verbetering . TQM kenmerkt zich daarnaast door een minder 
projectmatig karakter, maar met een lange termijn planning. Hieruit afgeleid kunnen de 3 
dimensies beschreven worden dat een organisatie typeert waar het programma TQM de grootste 
kans van slagen heeft. 
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30-model voor "TQM organisatie" 

• Doel: 
o Management gericht 

• Intern: 
o Cultuur: Grote betrokkenheid onder werknemers. ledereen ziet het grotere doel 

(kwaliteit) duidelijk voor ogen. Lange termijn visie. 
o Structuur: Korte communicatielijnen 
o Systemen : Minder van belang, voor de mens telt. 

De aandacht voor processen is belangrijk en komt overeen met de dimensies. De manier hoe 
daar invulling aan wordt gegeven is echter minder overeenkomstig: statistische analyse. De focus 
van TQM op het management komt niet op enige manier naar voren in de beschreven dimensies. 
Het uitgebreide culturele aspect van TQM komt ook niet naar voren in de beschrijving van de 
dimensies. 

4.5.3 Lean Manufacturing 
Lean manufacturing richt zich onder andere op optimalisatie van de bedrijfsprocessen. 
Activiteiten die geen waarde toevoegen dienen verwijderd te worden. Op deze manier kan de 
organisatie 'afgeslankt' worden . Daarnaast wordt de capaciteit op de bottlenecks verhoogd. Op 
die manier wordt er gestreefd naar eenzelfde bewerkingstijd op iedere werkplek, waardoor de 
'flow' van een product gestroomlijnd wordt. De cultuur van lean manufacturing is er eentje van 
duidelijke management tools, waarin prestaties worden gevisualiseerd. Dit kan in veel 
organisaties goed werken . Hieruit afgeleid kunnen de 3 dimensies beschreven worden dat een 
organisatie typeert waar het programma Lean manufacturing de grootste kans van slagen heeft. 

30-model voor "Lean organisatie" 

• Doel: 
o Eliminatie van waste binnen bestaand proces 

• Intern: 
o Cultuur: prestatie gericht 
o Systemen: visual management tools 
o Structuur: hierarchisch van aard (top down) 

De focus op de flow van de processen is een aspect wat ook terugkomt in de beschreven 
dimensies. Lean richt zich dan ook op procesverbetering door middel van visuele management 
tools. Lean gaat uit van het balanceren van het bestaande proces. Er kan worden gesteld dat 
Lean Manufacturing een potentieel interessante kandidaat kan zijn voor WUE. 

4.5.4 BPR 
BPR is heeft als sterkste van de vier een focus op (crossfunctionele-) procesverbetering. Hierbij 
is het gebruik IT een belangrijke enabler. Het stelt vragen bij het bestaande proces en kenmerkt 
zich dan ook door radicale veranderingen. Er zijn herontwerpregels beschreven in de context van 
BPR om zo te kunnen komen tot een veranderd proces met verbeterde prestatie indicatoren . 
BPR is daarmee in grote mate prestatie gericht. BPR houdt minder rekening met de culturele 
aspecten binnen een organisatie. Hieruit afgeleid kunnen de 3 dimensies beschreven worden dat 
een organisatie typeert waar het program ma BPR de grootste kans van slagen heeft. 

30-model voor "BPR organisatie" 

• Doel: 
o Verbeteren van prestatie van processen 

• Intern: 
o Cultuur: Grensverleggend durven denken. 
o Systemen : IT speelt een belangrijke rol. 
o Structuur: Crossfuntionaliteit staat centraal 

De procesgerichtheid, potentiele rol voor IT-systemen, mogelijk beter presteren van processen 
door crossfunctionaliteit, lijken goed overeen te komen met de beschreven dimensies. - 19 
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4.6 Conclusie 
Samenvattend konden de dimensies als volgt worden geformuleerd: het doel van dit 
onderzoeksproject is procesgericht. Daarnaast is het zo dat er meerdere IT systemen naast 
elkaar bestaan , waarin handmatige gegevens uitwisseling plaatsvindt. Handmatige transporten 
naar andere afdelingen, -overdrachten en opslag van fysieke documenten zijn orde van de dag. 
Als laatste blijkt de organisatie en de processen functioneel ingericht te zijn. 

Als we nu bekijken wat de programma's zijn, die het best passen bij de dimensies, dan zijn dit 
Lean Manufacturing en BPR. De belangrijkste factor hiervoor is dat ze beide procesgericht zijn, 
zonder overdaad aan statistische analyses. 

De manier van procesverbetering bij de programma's is wel wezenlijk anders. Lean gaat uit van 
het bestaande proces en balanceert het proces om zo de flow van het proces te verbeteren. BPR 
daarentegen bekijkt eerst of het proces wel bestaansrecht heeft, zoals het op dat moment 
bestaat. Een clean sheet aanpak (of eventueel herontwerp van processen m.b.v. 
herontwerpregels) staat bij BPR centraal om zo de processen te optimaliseren . Op deze manier 
bekijkt BPR het fundament van ieder proces. 

Als eerste argument voor BPR biedt het typische crossfunctionele karakter van BPR mogelijkheid 
tot verbetering vanwege het feit dat er veel gedacht wordt in functionele eenheden binnen WUE. 
Bij Lean Management ontbreekt dit crossfunctionele karakter. 

Daarnaast heeft BPR een grotere IT focus dan Lean Management wat mogelijk een belangrijk 
hulpmiddel vormt om processen te verbeteren binnen de organisatie van WUE, aangezien er toch 
nog aanzienlijk veel werk met de hand wordt uitgevoerd. 

Als laatste en belangrijkste argument voor BPR en tegen Lean Management, is dat BPR bekijkt 
wat de fundamenten zijn van ieder proces en uitgaat van de mogelijkheid tot een ander proces. 
Het beschouwt het proces daarom minder in termen van "as-is" zoals bij lean management, maar 
meer in termen van "should-be". Deze aspecten komen allemaal overeen met de dimensies die 
beschreven zijn. 

Uit het bovenstaande kan er worden geconcludeerd dat BPR het meest geschikte programma is 
om toe te passen binnen de organisatie van WUE 

Zoals ook al eerder is aangegeven is het moeilijk om heel harde grenzen te trekken voor het 
selecteren van een management verander programma. Zowel de literatuur als de praktijk bieden 
weinig houvast hiervoor. Het contingency principe gecombineerd met het 3 dimensionale model 
van Pettigrew, zijn een eerste aanzet voor deze selectie . Het resultaat hiervan is dat voor de 
organisatie van WUE de keuze is komen te liggen bij BPR. Een voorzetting van een 
verdergaande studie voor het selecteren van een management verander programma vormt een 
aanbeveling binnen dit onderzoek. 

In het volgende hoofdstuk zal een diepgaande analyse plaatsvinden die past bij BPR, om zo de 
beoogde veranderingen toe te kunnen passen. 
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Orientatie Analyse Ontwerp 

Hoofdstuk 5: Diepgaande bedrijfsanalyse 
5.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn een aantal management verander programma's beschreven. Na een 
uitgebreide analyse hiervan, is er geconcludeerd dat BPR het meeste geschikte programma is 
om in dit onderzoek bij WUE toe te passen. Hiermee komt de diepgaande bedrijfsanalyse aan de 
orde. In dit hoofdstuk zal eveneens stil gestaan worden bij de klantenwensen die gekoppeld 
kunnen worden aan waarde toevoegende processen. Deze processen zullen vervolgens worden 
benoemd en een selectie uit worden gemaakt. Als laatste worden deze processen gemodelleerd 
en beschreven. 

5.2.1 SA Framework 
Sinds het ontstaan van de BPR methode, zijn er vanuit verschillende hoeken methodieken 
ontwikkeld om BPR te implementeren bij organisaties [14]. Uit onderzoek blijkt dater een rode lijn 
te trekken valt door al deze methodieken [14]. Deze rode lijn kan worden samengevat in het BPR 
Project Stage - Activity Framework (SA Framework) [14]. Dit framework heeft 25 methodieken 
vergeleken en hieruit zes verschillende stadia beschreven die doorlopen dienen te worden bij het 
invoeren van een BPR project. 

Deze zes hoofdstadia zijn : 

1. Envision: dit is de fase waarin het management overtuigd raakt van BPR en visie 
ontwikkeld. Daarnaast ontdekt zij wat de mogelijkheden zijn van BPR om prestatie 
verbetering te realiseren. 

2. Initiate: In deze fase wordt een projectteam samengesteld, een planning gemaakt, klant 
wensen in kaart gebracht en prestatie doelen gesteld. 

3. Diagnose: deze fase kenmerkt zich door het vastleggen van de bestaande processen en 
verzamelen van analyse gegevens over deze processen. 

4. Redesign : er wordt een herontwerp voorgesteld voor het bestaande proces of er wordt 
een volledig nieuw proces ontwikkeld. Dit is een creatieve fase van het project. 

5. Reconstrueren: In deze fase staat verander management centraal, om de invoer van het 
nieuwe systeem te stroomlijnen. 

6. Evaluatie: De laatste fase bestaat uit het bepalen of de veranderingen de doelstellingen 
behaald heeft. 

Elk stadium heeft verscheidene activiteiten. Het volledige framework wordt weergegeven in de 
figuur 5.1. 
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Stadium 

~ 
~ 

Figuur 5.1: SA Framework 

Activiteiten 

5.2.2 Overzicht behandelde/onbehandelde SA's 
Door de gestructureerde aard van dit afstudeeronderzoek, die in de inleiding is genoemd [12), zijn 
er reeds verscheidene Stage-Activities (SA's) doorlopen. Daarnaast is het zo dat in overleg met 
het management van WUE en vakgroep Information Systems van de TUE dit afstudeer 
onderzoek niet door een team wordt volbracht maar individueel wordt uitgevoerd. 

Hiermee kan worden gesteld dat de volgende SA's reeds volbracht zijn of niet van toepassing zijn 
binnen dit onderzoek: 

Tabet 5.1: SA's niet meer aan bod ..... leecbouwlng 
Ac:tivitv 
S1A1 Commitment en visie bestaat reeds door aanvang project 
S1A2 BPR mogelijkheden besproken in hoofdstuk 3 en 4 
S1A3 IT handvatten zijn ook beschreven in hoofdstuk 4 
S~1 lnlichten stakeholders n.v.t. door overleg met management 
S2A2 Oostellen teams n.v.t. door individuele aard van afstudeeroodracht 
S~3 Project planning is reeds gedaan bij aanvang van afstudeer opdracht 
s~ De prestatie doelen ziin reeds vastgelegd in hoofdstuk 2 
Ss Stadium 6 is een evaluatie van de ingevoerde herontwerpen. Aangezien de 

herontwerpen worden ge'implementeerd in dit onderzoek, valt stadium 6 eveneens 
weg uit de beschouwing. 

De selectie van de processen wordt gedaan aan de hand van de klantwensen en de 
aanleiding/doelstelling die gesteld zijn binnen dit project. Daarom zullen eerst de klant wensen 
worden behandeld (S2A.i). Vervolgens kan worden overgegaan tot de selectie van de processen 
(S1A.i) . 
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5.3 SA Framework: Envision & Initiate 

5.3.1 Klantenwensen (S2A4) 
Zoals ook eerder gezegd zorgt WUH voor 80% van de productie van WUE. Dit wil zeggen dat 
80% van het aantal beleggingsproducten gekoppeld is aan een hypotheek die door WUH wordt 
verstrekt. De communicatie voor WUE en WUH vindt dan ook plaats met dezelfde intermediair 
(zie ook figuur 1.1) . Hiermee is gezegd dat de intermediair ook van groot belang is voor WUE en 
kan dan ook worden gezien als een klant voor WUE. Er zijn dan ook 2 soorten klanten zijn voor 
WUE: de intermediair en de eindklant. 

Uit paragrafen 3.3.4.1 en 3.4.1 kwam naar voren dat klantwensen centraal staan binnen BPR. Er 
zal dus met beide klanten rekening gehouden moeten worden in dit onderzoek. Voor beide 
klanten zal dus inzichtelijk gemaakt moeten worden welke wensen centraal staan . 

5.3.1.1 lntermediair 
leder jaar wordt er in opdracht van de hypotheekverstrekkers een klanttevredenheidsonderzoek 
verricht onder de naam "Imago blauwdruk" waarin de imago's onderzocht worden van hypotheek 
verstrekkers. Afgelopen jaar was dit een onderzoek met 553 respondenten . De methode was 
online interviews en voltrokken in augustus 2005. In de vorige paragraaf werd gesteld dat de 
intermediairs ook als klanten beschouwd dienen te worden voor WUE. Ook al is het onderzoek 
gedaan voor WUH en hebben de resultaten vooral betrekking op de hypotheekbank, kunnen 
deze toch worden geextrapoleerd naar WUE aangezien de hypotheek vaak gekoppeld is aan een 
beleggingsrekening van de WUE. Op Bijlage VII , pag . 60 wordt een overzicht getoond van de 
belangrijkste keuze motieven voor intermediairs op hypotheekvlak. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat lage rente het belangrijkste keuze motief is. Dit is een 
aspect wat buiten dit onderzoek valt. Er kan immers geen invloed worden uitgeoefend binnen dit 
onderzoek op de gekozen rentestand bij WUH. 

Delage rente wordt op de voet gevolgd door het criterium : snelheid . Dit betekent dat de snelheid 
van afhandeling van opdrachten heel belangrijk is in de perceptie van de intermediairs. Deze 
twee categorieen bepalen al voor ongeveer 50% de keuze van de intermediairs (zie ook Bijlage 
VII , pag. 60). De volgende twee motieven zijn duidelijke- en flexibele voorwaarden. Het opstellen 
van voorwaarden worden in dit onderzoek beschouwd als harde eisen waaraan moet worden . 
Risico- en procedure beheersing zijn immers geen onderwerpen die binnen de scope van dit 
onderzoek vallen. Het volgende criterium is foutloze administratie. Dit is een kwaliteitsaspect van 
de bestaande processen . Dit is natuurlijk een criterium dat onder de loep genomen kan worden in 
dit onderzoek. De overige criteria zijn soepel acceptatie beleid, goede provisie en meedenken. 
Ook het beleid en provisie zijn gegeven aspecten binnen dit onderzoek en worden daarom buiten 
beschouwing gelaten binnen dit onderzoek. Het meedenken is een zeer ruim , abstract begrip en 
vormt een zeer klein factor in de keuzemotieven . Vanwege deze redenen wordt dit buiten 
beschouwing gelaten . 

Samengevat kan worden gesteld dat voor intermediairs snelheid het belangrijkste keuzemotief is 
dat meegenomen wordt binnen dit onderzoek. Hierop volgt dat de kwaliteit van de administratie 
een volgend belangrijk aspect is waarmee binnen dit onderzoek rekening moet worden gehouden 
als klantwens voor de intermediairs. 

5.3.1.2 Eindklant 
Voor de eindklant is er geen uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek aanwezig. Vanwege het 
ontbreken van een dergelijk onderzoek zijn er semi-gestructureerde interviews gedaan met het 
management en alle medewerkers die de processen invulling geven binnen WUE. Hierbij komt 
naar voren dat de volgende eindklant wensen van belang zijn . 

1. Hoog mogelijk rendement: het behalen van een hoog rendement is belangrijk voor een 
klant, aangezien dit ook de primaire reden is van het beleggen. Het rendement wordt 
bepaald door in eerste instantie financiele omstandigheden van de markten en 
vervolgens door de keuze van de beleggingsfondsen. De keuze wordt bepaald door het 
beleggingscomite : een groep van professionals, die bepalen welke beleggingsfondsen 
gehanteerd moeten worden. 
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2. Betrouwbaar advies informatie- en documentstroom: een klant wil graag betrouwbare 
en liefst persoonlijke informatie hebben over wat er met zijn geld gebeurt en alles wat 
hieraan is gekoppeld . Openheid en duidelijkheid water gebeurd is essentieel. Naast de 
informatie stroom, is ook de eraan gerelateerde documentstroom wezenlijk. Hier geldt 
eveneens dat alle documenten geboden moeten worden met kloppende informatie. 

3. Correcte (en snelle) verwerking van aanvragen, orders en betalingen : Een klant wil 
graag een snelle en betrouwbare verwerking (lees zonder fouten) van zijn aanvraag 
order of gewenste betaling. De hieraan gekoppelde informatie- en documentstroom moet 
eveneens betrouwbaar zijn . 

Samengevat is het uitermate belangrijk dater een (persoonlijke) aanpak geldt voor een eindklant, 
met deskundigheid en betrouwbaarheid, waardoor er een kwalitatief hoogwaardig product aan de 
klant geboden kan worden. 

De eerste klantwens , die hiervoor beschreven is, betreft de inhoudelijke beleggingskeuzen, die 
worden uitgevoerd door het beleggingscomite. Dit punt kan hierdoor als een gegeven beschouwd 
worden binnen dit onderzoek en valt daarmee buiten de scope van dit onderzoek. 

Als de klantwens van de eindklant wordt vergeleken met de wens van de intermediair, dan gaat 
het bij de eindklant vooral om kwaliteit en bij de intermediair om snelheid. Wat hier de oorzaak 
van is, is tot op heden niet onderzocht, maar ligt waarschijnlijk aan de verschillende belangen die 
beide partijen hebben . De eindklant wil zijn vermogen belegd hebben, met een zeker rendement. 
De intermediair wil zo veel mogelijk productie draaien , met zo weinig mogelijk effort. 

5.3.2 Processen WUE (S1~) 

5.3.2.1 Bestaande beschreven processen 
Binnen WUE is een omschrijving gemaakt van de organisatie in de Algemene Organisatie en 
lnterne Controles (ook wel AO/IC) , om zo te voldoen aan de wettelijke verplichting gesteld vanuit 
De Nederlandse Bank. Daarnaast creeert de AO/IC een goed beeld van de administratieve 
processen en systemen binnen de organisatie . In de volgende tabel 5.2 is een overzicht gegeven 
van het aantal beschreven processen in de AO/IC, die zich afspelen binnen de verschillende 
afdelingen . 

T 52 A abel . : antal processen per a fd r emc 

BeschNven afdelinaen AOllC Aantal '" -n 
1 . Processen Directie 3 
2. Processen Office ManaQement 2 
3. Processen Projectbureau 7 
4. Processen ICT 13 
5. Process en Back Office 41 
6 . Hoofdprocessen Mid Office1 21 
7. Processen Effectenadvies 15 
8. Processen Account Management 3 
9. Processen AIQemeen 7 
Totaal 112 

Wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat de processen ingedeeld zijn per functionele 
eenheid . Een voordeel hiervan is dat iedere afdeling duidelijke verantwoordelijkheden heeft en 
dat het inzichtelijk is wat de afdelingen doen. Een nadeel hierbij is dater geen inzicht verkregen 
wordt hoe de processen over de afdelingen heen lopen . Om te weten hoe totale processen 
presteren is dit wel een noodzaak. Een eerste stap is daarom het in kaart brengen van de 
crossfunctionele processen om te kunnen beoordelen hoe de processen presteren. 

1 Mid-Office is inmiddels door reorganisat ie gesplitst in Servicedesk en Klantenadministratie - 24 
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5.3.2.2 Hoofdprocessen 
Uit de AO/IC bleek dater heel wat functionele deelprocessen te benoemen zijn binnen WUE. Na 
een nadere analyse van de beschreven processen in de AO/IC, overleg met management en 
werknemers , kan er worden geconcludeerd dat de processen over de afdelingen heen onder te 
verdelen zijn in 3 hoofdprocessen: 

1. Aanvraagproces: de klant is nieuw en doet een aanvraag voor een beleggingsproduct. 
Bij dit proces is er veel interactie (communicatie en document uitwisseling) met de 
intermediairs. 

2. Beheerproces: Op het moment dat de klant is geaccepteerd valt het onder de 
hoofdproces beheer. Klanten zitten in het bestand en worden beheerd volgens hun eigen 
gekozen profiel binnen hun eigen klantgroep (Fundation/Europort). 

3. Opzeggingsproces: de klant wenst niet langer gebruik te maken van de diensten van 
WUE. Gelden dienen te worden uitbetaald en de klant moet uitgeschreven worden. Dit 
gebeurt in de opzegging. 

5.3.2.3 Selectie van te onderzoeken processen 
Nu de hoofdprocessen zijn onderscheidden, kan er bepaald worden welke bedrijfsprocessen 
geselecteerd dienen te worden voor verder diepgaand onderzoek. 

Zoals ook eerder gezegd stelt BPR dat het wezenlijk is om de processen te koppelen aan de 
wensen van de klant [11]. Hierdoor moet er bij de selectie van de processen rekening worden 
gehouden met de klantwensen . In paragraaf 5.3.1 zijn deze klant wensen in kaart gebracht. Er 
werd onderscheid gemaakt tussen de intermediair als klant en de eindklant zelf. 

Waar daarnaast rekening mee moet worden gehouden is de aanleiding en de doelstelling van dit 
onderzoek bij de selectie van de processen. Zoals in aanleiding is genoemd komen vanaf 
volgend haar 12.000 extra nieuwe klanten in het beheer systeem van WUE naast de reguliere 
verwachte toename van klanten . Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten de processen 
dusdanig zijn, dat het mogelijk is om deze uitbreiding met de huidige capaciteit uit te kunnen 
voeren. 

Door met bovenstaande punten rekening te houden kunnen de volgende processen worden 
geselecteerd: 

1. Aanvraag account: 
Het aanvraagproces was ook al aan bod gekomen in de klantwensen van de intermediair: op het 
moment dat een klant nieuw is, dan dient een aanvraag vooral snel verwerkt te worden. 
Daarnaast is het foutloos verwerken een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden 
gehouden. Aandacht voor dit proces op de prestatie-indicatoren kwaliteit en doorlooptijd lijkt 
evident. In overleg met het management komt de focus te liggen op het aanvraagproces 
gerelateerd aan het Fundation systeem (klanten met een kleiner belegd vermogen dan 
€125.000,-), aangezien dit de bulk is van de nieuwe aanvragen. 

2. Aan- en verkoop order: 
De aan- en verkoop orders vormen de kern van de beheer processen die zich voltrekken binnen 
WUE en hebben betrekking op de eindklant. Het betreft de handel van de stukken en vormt de 
kern van de dienst die wordt aangeboden bij WUE. Bij de aan- en verkoop van orders is het voor 
de klant erg belangrijk dat deze orders correct en snel worden opgevolgd en dat de klant van 
goede informatie wordt voorzien via informatie- en documentstromen. Kwaliteit en doorlooptijd 
zijn daarom de belangrijkste prestatie maten waarop dit proces beoordeeld moet worden. De 
aan- en verkooporders vallen onder het hoofdproces beheer. Aangezien er in beide 
beleggingssystemen klanten aanwezig zijn, zal dit proces voor beide systemen bekeken worden. 

3. Betalingen: 
Betalingen zijn verzoeken van eindklanten om geld uit te betalen. Dit hoort eveneens tot een van 
de meest toegepaste processen binnen WUE. Op het moment dat een klant winst wil nemen en 
uitbetaald wil hebben, dan start dit proces . De betalingen zijn dan ook vaak het vervolg op een 
verkoop order. Op het moment dat de betalingen niet correct worden uitgevoerd, zal dit leiden tot 
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grate ontevredenheid van de klant. Aandacht voor dit proces is dan ook van belang. Deze 
aandacht wordt gedaan op de indicatoren doorlooptijd en (in mindere mate) kwaliteit. 

Samengevat zal in dit onderzoek het aanvraagproces gerelateerd aan de klantwens van de 
intermediair warden beschreven. Daarnaast is het orderproces van eindklanten geselecteerd voor 
verder onderzoek. In het verlengde hiervan ligt de betalingsopdracht van de eindklant. Ook dit 
proces is geselecteerd voor verder onderzoek. In de onderstaande tabel 5.3 zijn de 
geselecteerde nogmaals weergegeven . 

T bel 5 3 Ge lect de a .. se eer processen 

HoofdDl'oces 
AMVl'MG Proces PIHtatlemat 
1. Aanvraag Kwaliteit en doorlooptijd ..... , 
2a. Order Fundation Kwaliteit en doorlooptijd 
2b. Order Europort Kwaliteit en doorlooptijd 
3. Beta ling Kwaliteit en doorlooptijd 

Hiermee is vastgelegd dat het van belang is om juist deze processen te onderzoeken binnen 
WUE. Voordat er een uitspraak gedaan kan warden hoe deze processen presteren op de 
genoemde indicatoren , zullen eerst de processen in kaart gebracht moeten warden . 

5.4 SA Framework: Diagnose (Modellering (S3A1) en Analyze (S3A2)) 

5.4.1 Modelleringtechniek en -programma 
De modelleringen van de processen zal plaatsvinden met behulp van petrinetten. Een petrinet is 
een grafische weergave van een proces, waarbij er gebruik wordt gemaakt van toestanden en 
activiteiten [1]. De toestand van het proces wordt gemodelleerd door 'tokens' in toestanden. De 
overgang van de ene naar de andere toestand wordt gemodelleerd door activiteiten . Tokens 
representeren objecten (mensen , goederen, machines), informatie en status van objecten . 
Toestanden representeren buffers , kanalen , geografische locaties, condities of toestanden. 
Activiteiten representeren gebeurtenissen, transformaties of transportaties [1 ]. 

Een voordeel van een petrinet t.o.v. een andere techniek, is dat de gemodelleerde processen 
gebruikt kunnen warden door computers (workflow management systemen , simulatie-pakketten). 
Daarnaast zijn de modellen verifieerbaar en analyseerbaar, waarmee de correctheid van de 
modellen zijn aan te tonen. Deze voordelen vormen dan ook de belangrijkste argumenten voor 
het gebruik van de petrinetten boven andere technieken. 

Het opstellen van de petrinetten zal gedaan warden met het programma Protas 5.0. De keuze 
voor dit programma is bepaald door het feit dat het een programma is, dat zowel door de 
Technische Universiteit Eindhoven als door WUE ondersteund wordt en aan alle petrinet 
modelleringeisen voldoet. In de volgende paragraaf zal het eerst proces beschreven en 
gemodelleerd warden: het aanvraag proces. 

5.4.2 Aanvraag proces 
Het aanvraag proces beschrijft het proces van de aanvraag van een beleggingsproduct. Een 
klant gaat naar de intermediair en vraagt om een offerte voor een beleggingshypotheek of vraagt 
om een los beleggingsproduct. 

Op het moment dater een los beleggingsproduct van WUE wordt gekozen , dan gaat de 
intermediair de vereiste bescheiden downloaden van WUE via internet. Deze warden 
ingevuld/aangevuld bij en door de intermediair. Alie vereiste bescheiden dienen te warden 
opgestuurd naar WUE. Bij de WUE dient een rekening te warden geopend en geactiveerd. 

Op het moment dat een klant een offerte wil voor een beleggingshypotheek dan wordt er een 
offerte opgesteld door de intermediair. Hiervoor warden door de intermediair de juiste bescheiden 
gedownload voor de WUH. Deze bescheiden warden opgestuurd naar de WUH. WUH voert de 
gegevens in hun systeem. Er ontstaat dan een rekeningnummer dat in een later stadium 
geaccepteerd moet warden door WUE. Daarnaast gaat WUH bekijken of ze aan de offerte 
kunnen voldoen. WUH stuurt via een interface de gegevens reeds door naar WUE. Hiermee - 26 
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komen de klant gegevens in het systeem van WUE. Het rekeningnummer bestaat dan eveneens 
reeds bij WUE, maar is nog niet vrijgegeven . Op het moment dat WUH aangeeft aan de 
intermediair dat de offerte geaccepteerd is, dan gaat de intermediair formulieren downloaden van 
internet behorende bij WUE en WUH. Ze worden aangevuld totdat aan alle vereisten voldaan 
zijn . De vereiste documenten worden doorgestuurd naar WUE en WUH. Zodra WUE alle 
gegevens binnen heeft die noodzakelijk zijn, kan de rekening worden vrijgegeven. Als de 
rekening vrijgegeven is, wordt dit via een interface doorgegeven aan WUH. De eindklant krijgt 
dan een welkomstpakket opgestuurd met een aankoop/beheerformulier in verwerkt. Dit formulier 
dient te worden ingevuld door de klant zelf en worden geretourneerd aan WUE. Op het moment 
dat WUE dit document binnen heeft, is WUE gemachtigd om het (te storten) geld te beleggen. 

De bulk van alle nieuwe klanten behoren tot de volgende productcategorieen: Flexfund, 
Expertfund en Amstfund . Aanvragen voor PEB en PEA worden persoonlijk geholpen door een 
accountmanager. Hierdoor zal het aanvraagproces alleen gericht zijn op de flex-, expert- en 
Amstfund klanten. Het begin van het aanvraagproces waaronder het opstellen van de offerte , 
wijze van verstrekking/distributie van documenten aan tussenpersoon , interface met WUH 
worden op verzoek van het management als een black box beschouwd. De wens is om een 
interne focus te hebben binnen dit onderzoek. Er kan echter wel een advies worden gegeven 
over de bescheiden die WUE dient te ontvangen. 

Eerst zal het aanvraag proces schematisch worden weergegeven in onderstaande figuur 5.22
. De 

routing start bij de servicedesk. Zij beoordelen de binnengekomen post (1 )3
. Vervolgens wordt dit 

doorgestuurd naar de klantenadministratie waar alles wordt gearchiveerd en rekeningen worden 
vrijgegeven (2). Vervolgens verzend de servicedesk een welkomstset met het 
aankoop/beheerformulier (3). De eindklant retourneert vervolgens dit stuk (4) . Dit komt binnen via 
de servicedesk (5) . De klantenadministratie verwerkt dan vervolgens de documenten . Op dat 
moment mag het inmiddels gestorte of nog te storten geld belegd worden. 

SD 1/5 

2 
Intern 

4 3 
Extern 

Eindklant 

Figuur 5.2: Betrokken afdelingen aanvraag proces 

In de volgende tabel 5.4 is weergegeven welke afdelingen betrokken zijn en welke applicaties 
een rol spelen. Dit zijn direct zichtbare en meetbare aspecten van de processen proces en 
zorgen beide voor overdrachtsmomenten en vormen daarmee mogelijke verbeterpunten . 

Tabel SA: Kenmerken aanvraag proces 

Prooemaam Betrokken afdellnaen Betrokken ADnllcatl•• 
Aan'vfaag proces SD Fundation 

KA Excel 
Word 

Op Bijlage VIII , pag. 62 is het Fundation proces m.b.v. Protos in detail uitgewerkt. Om te toetsen 
of het model volledig voldoet aan de modelleringeisen die gesteld worden aan een workflow, is 

2 Het witte vak geeft aan wat de start is van het proces. De cijfers geven de volgorde van de overgangen tussen de 
verschillende afdelingen weer. Het helderblauwe vak vormt het eindstadium van het proces. Ook al gaat het proces eerst 
verder via de servicedesk, eindigt het proces in de KA op het moment dat de eindklant het aankoopformulier heeft 
opgestuurd. 
3 Dit is overeenkomstig met de overdrachtsmomenten beschreven in figuur 5.2. - 27 
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het model gevalideerd m.b.v. het programma Woflan. Woflan controleert op de volgende 
aspecten: 

1. Het model heeft 1 start en eind positie. 
2. Er zijn geen nutteloze taken of activiteiten. 
3. Zijn de activiteiten op een juiste manier met elkaar verbonden. 
4. Alie taken zijn live. 

Het model is daarmee sound (correct). 

Aansluitend bij ieder Protos model zal worden aangetoond middels een uitdraai van Woflan dat 
het model technisch in orde. Eveneens heeft er een inhoudelijke verificatie plaatsgevonden voor 
elk procesmodel door voortdurend overleg met de medewerkers en het management tijdens het 
opstellen van de modellen. Eveneens is achteraf met de medewerkers bekeken of de 
procesmodellen inhoudelijk correct zijn. 

5.4.3 Fundation beheer order 
Dit proces beschrijft het aan- of verkooporderproces bestemd voor de Fundation klanten . Als de 
klant een aanvraag/beheer formulier heeft ingediend bij WUE, verwerkt door de servicedesk (1), 
dan is WUE gemachtigd om de belegging te voltrekken volgens het overeengekomen profiel. Wei 
moet altijd gecontroleerd worden of de order daadwerkelijk uit mag worden gevoerd. Deze 
fiatteringstap gebeurt op de klantenadministratie (2). Er zijn vervolgens dan een aantal stappen te 
doorlopen in het Fundation systeem uitgevoerd door de backoffice (3). Vervolgens vindt er via 
een ander systeem de aankoop/verkoop plaats (eveneens de backoffice). De order formulieren 
worden vervolgens netjes opgeslagen in het archief bij de klantenadministratie (4). 

SD :-l.___eo _ ___J 

Figuur 5.3: Betrokken afdelingen Fundation order 

Tabel 5.5: Kenmerken Fundation beheer order 

Procemaam Benlcken atdelinaen 
Fundation Beheer order SD 

KA 
BO 

Zie voor het model Bijlage X, pag. 67. 

5.4.4 Europort beheer order 

Benldcen Annlicaties 
Vestima Applicatie 
Excel 
Word 
Europoort+ 
Kass elect 
Exact 

Dit proces beschrijft het aan- en verkoop proces bestemd voor Europort klanten. De order komt 
binnen en wordt verwerkt door de servicedesk (1 ). Vervolgens geeft de KA een fiattering van de 
order (2) . Binnenlandse orderregels worden (normaal gesproken) uitgevoerd door de adviesdesk. 
Afhankelijk van de aanwezigheid van buitenlandse orderregels, wordt het proces voortgezet op 
verschillende afdelingen. Als er geen buitenlandse orderregels aanwezig zijn, dan wordt de weg 
vervolgd naar de klantenadministratie (3a), die de ingevoerde orders checkt. Als er wel 
buitenlandse opdrachten aanwezig zijn dan wordt de weg vervolgd naar de backoffice (3b). De 
backoffice verwerkt de buitenlandse orders. Hierna worden de orders gecontroleerd bij de 
klantenadministratie en de benodigde stukken gearchiveerd bij de klanten administratie (4). Dit 
proces wordt gekenmerkt door vele handmatige handelingen. 
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SD AD 

BO 

Figuur 5.4: Betrokken afdelingen Europort order 

Tabel 5.6: Kenmerken Europort beheer order 

Procemaam Betn>kken afdelinaen Betn>kken Applicaties 
Europort beheer order 

Zie oak model Bijlage IX, pag.64. 

5.4.5 Betaling 

SD 
KA 
AD 
BO 

Vestima Applicatie 
Excel 
Word 
Europoort+ 

Een klant kan het wenselijk vinden dat er een uitbetaling moet plaats vinden als zijn/haar liquide 
saldo voldoende is. Vaak is dit een gevolg op een verkoop order, maar dit is niet noodzakelijk. 
We zullen het daarom oak beschouwen als een apart proces. De betalingsopdracht komt binnen 
via de servicedesk (1 ). Het kan echter oak binnenkomen nadat een verkooporder is uitgevoerd en 
dan start het proces gelijk bij de klantenadministratie. De klantenadministratie is hier oak weer 
verantwoordelijk voor het fiatteren van de orders. Als dit gebeurt is (2) kan de backoffice aan de 
slag met het daadwerkelijk gaan uitbetalen van de klant. Dit gebeurt in een aantal stappen 
middels een aantal systemen . Dit wordt oak uitgewerkt in het Protos model. Op het moment dat 
de uitbetalingen zijn verwerkt door de BO dan kan de KA de orderformulieren toevoegen aan de 
archieven (3). 

SD 2 BO .. 
3 

Figuur 5.5: Betrokken afdelingen betaling 

Tabel 5.7: Betaling 

Prooemaam letrokk8n afdelinaen Betrokk8n Applioaties 
Betaling SD Vestima Applicatie 

KA Excel 
BO Word 

Europoort+ 
Kass elect 
Exact 

Zie voor het model Bijlage XI, pag. 71. 

Nu de processen in kaart zijn gebracht en geanalyseerd zijn, dient het volgende stadium van het 
SA Framework (S4) zich aan: Het herontwerp van de processen . Dit zal aan de orde komen in 
het volgende hoofdstuk. 
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Orienta tie Analyse Ontwerp 

Hoofdstuk 6: Ontwerp proces verbetering 
6.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn er vier processen beschreven met de bijbehorende procesmodellen. 
Het betrof het aanvraagproces voor Fundation klanten, het order proces Europort+ klanten 
(zonder PEB en PEA klanten), het Fundation order proces en het betalingsproces. In dit 
hoofdstuk zal als eerste de methode worden beschreven die is gehanteerd om verbeterpunten op 
te sporen en hoe tot herontwerp is gekomen. Vervolgens zullen concreet en gegroepeerd de 
herontwerpen aan de orde komen. Als laatste wordt er een methode besproken om de 
herontwerpen (grafisch) op waarde te schatten. 

6.2 Methode 
Nu alle processen in kaart zijn gebracht kan er worden bepaald of het mogelijk is om verbetering 
aan te brengen in het proces. In de literatuur zijn er verscheidene redesign heuristieken 
beschreven, die als handvat kunnen fungeren bij redesign [21). Op deze manier zijn ze ook 
gehanteerd in dit onderzoek. Op basis van de ervaringen en waarnemingen van de onderzoeker, 
gecombineerd met intensief overleg met de medewerkers van de organisatie is bepaald waar en 
welke verbeterpunten te benoemen zijn in het proces. Vervolgens is structureel bekeken met 
welke heuristiek invulling gegeven kon worden aan elk verbeterpunt. Dit is gedaan voor elk van 
de beschreven processen. Op deze manier is het proces structureel verbeterd met de bestaande 
redesign tools [21),[22]. Als laatste stap zijn alle procesverbeteringen naast elkaar gezet en zijn 
de belangrijkste 'rode lijnen' eruit gefilterd. Het is namelijk zo dat een verbeterontwerp in kan 
haken op een ander proces . Deze belangrijkste herontwerpvoorstellen zullen in de volgende 
paragrafen aan de orde komen. In de Bijlage XII , pag. 73 e.v. zijn alle herontwerpvoorstellen in 
detail uitgewerkt. 

6.3 Herontwerpvoorstellen 
Zoals in de vorige paragraaf is gezegd, worden niet alle verbetervoorstellen in detail besproken. 
Hiervoor wordt verwezen naar Bijlage XII , pag. 73 e.v .. Tabel 6.1 is een samenvatting van de 
besproken herontwerpen. In deze tabel is per proces beschreven welke activiteiten in aanmerking 
komen voor herontwerp. Daarnaast is benoemd hoe er invulling gegeven moet worden aan elk 
herontwerp en met welke heuristiek dit gedaan kan worden . 
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T bel61 S a : tf h amenva In! ero ntw erpvoor st II e en -Aanvraaaproces 1 Bakies & Tran'""'rt Nieuwe technoloaie WFMS lntearal techno""'v 
2 Afv inkliist Verolaatsina actvrtrtert Knock-out 
3 CO naar directie T aak verwiideren Taak ver.viideren Task elemination 
4 Archiveren Nieuwe technoloaie Elektronisch Archie! lntearal technoloav 
5 Welkomstbrieven Nieuwe technoloaie Fundation module lntecral technolnnv 
6 Envelop welkomstbrief Praktisch veranderina 

Beschikbaarstelling 
7 aankoo~ereenkomst Taak verwiideren rACAt'luencina T aak verwi ideren Task elemination -

Fundafon order proces 1 Plaatsen in ran.,..lmap Nieuwe technoloaie WFMS lntecral technolnnv 
2 Creeren brief Nieuwe technoloaie Fundation module lntearal technoloav 
3 Bakies & Trans""" Nieuwe technoloaie WFMS lnt....,ral techno""'v 
4 Archiveren Nieuwe technoloaie Elektronisch Archie! lnt....,ral techno""'v 
5 Handmatia aankooen EP+ lnterfacina : Interface Interface lntecral technolnnv 
6 Ve"""'rkina buitenlandse order N ieuwe technoloaie I nterfacina Interface lntecral technolnnv -Eurooon:+ order proc:es 1 Bakies & Transport Nieuwe technoloaie WFMS lntearal technoloav 
2 Plaatsen in ran~lmao Nieuwe technoloaie WFMS lntearal technolnnv 
3 Dossier zoeken Nieuwetechnoloaie Elektronisch Archie! lntearal technolnnv 
4 Not itie maken in actieliist T aak verwiideren Taak verwiideren Task elemination 
5 Ve"""'rkina buitenlandse order Nieuwe technoloaie lnterfacina Interface lntearal technoloav 
6 Excel calculatiesheet Nieuwe technoloaie lntearal technoloav 
7 Ve"""'rkina burtenlandse order Nieuwe technoloaie lnterfacina Interface lntearal technolnnv 
8 Archiveren Nieuwe technoloaie Elektronisch Archie! lntecral technolnnv -Betalinasproces 1 Plaatsen in raooelmap Nieuwe technoloaie WFMS lntearal technoloav 
2 Dossier zoeken Nieuwe technoloaie Bektronisch Archie! lnt....,ral technolnnv 
3 Handmatiae invoer Nieuwe technoloaie lnterfacina Interface lntearal technolnnv 
4 Archiveren Nieuwe technoloaie Bektronisch Archie! lntecral technolnnv 
5 Bakies & Transoorr Nieuwe technoloaie WFMS lnt....,ral techno~v -

Aloemeen 1 Chinese muren Cross functionele teams Process order teams 
2 Verdeelde tradinaPlaces Resources centraal oPstellen Resource centralisation 

In bovenstaande tabel 6.1 zijn 28 herontwerpvoorstellen beschreven . Voor een detailanalyse 
wordt nogmaals verwezen naar Bijlage XII, pag. 73 e.v .. In deze bijlage is ook weergegeven wat 
de kwalitatieve verbeteringen zijn in termen van tijd, flexibiliteit, kwaliteit en kosten [21). 

Als er over de vier processen gekeken wordt naar de 28 voorgestelde herontwerpen, dan 
ontstaat het volgende beeld: 

Hoofdherontwerpen 

WFMS 8ektronisch Interface 
Archief 

Figuur 6.1: Hoofdherontwerpen 

Taak 
eliminatie 

Herontwerp 

Fundation 
module 

Overig 

Van de 28 herontwerpen hebben 7 ontwerpen betrekking op de invoer van een Workflow 
Management Systeem, 6 op de invoer van een elektronische archief, 5 op interface, 3 op taak 
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eliminatie en 2 op invoer van een extra Fundation module. Overig is een verzameling van 5 losse 
'kleinere' verbeteringen . 

6.4 Hoofdherontwerpen 
In deze paragraaf zullen de 5 grootste hoofdherontwerpen worden toegelicht. 

6.4.1. Workflow Management Systeem 
In elk proces komt naar voren dater meerdere bakjes zijn waar documenten in een batchvorm 
worden geplaatst om vervolgens te wachten om getransporteerd te worden . Daarnaast zijn er 
meerdere overgangsmomenten tussen verscheidene resources. Ook dit gebeurd batchgewijs. Als 
laatste zijn er in elk proces plaatsingen van documenten in de rappelmappen, waarna ze wachten 
om verder verwerkt te worden . Dit zijn allemaal activiteiten die verbetert kunnen worden door de 
inzet van een workflow management systeem. 

Een workflow management systeem kan worden ingezet, als de logistiek van de informatie 
geautomatiseerd dient te worden. Hierdoor komen zo goed als alle logistieke activiteiten in de 
vier processen proces te vervallen (zie Bijlage XII , pag. 73 e.v. voor details). Dit bevordert 
eveneens order based work [21 ]. Op het moment dat een document is afgehandeld kan het 
namelijk direct doorgestuurd worden naar de juiste resource. Deze kan er vervolgens mee aan de 
slag, zonder dat gewacht hoettte worden op de afhandeling van de overige documenten . De 
doorlooptijd zal worden verkort (groene eel is verbetering , rode eel is verslechtering) , omdat er 
geen fysieke logistiek hoett plaats te vinden binnen het proces. Dit wordt namelijk verzorgd door 
het WFM systeem. Daarnaast neemt de kwaliteit van het proces toe vanwege het feit dat er geen 
documenten meer zoek kunnen raken in het proces. De traceerbaarheid is hierdoor helemaal 
geen issue meer, waardoor de kwaliteit van informatie voor de klanten stijgt. Voor de organisatie 
heett het de volgende voordelen , wat allemaal ten goede komt voor de kwaliteit: 

• Er raakt geen werk kwijt: het systeem zorgt voor de distributie van de 
informatie/documenten, waardoor dit altijd te traceren is . 

• Juiste documenten worden gebruikt: er kan geen onduidelijkheid bestaan of hetjuiste 
document voorhanden is . 

• Het systeem kan rekening houden met deadlines 

• Zorgt voor inzichten in werkvoorraad 

• Status kan makkelijk worden achterhaald. 

• Doorlooptijd kan verkort worden. 

Dit herontwerp valt onder de heuristieken integral technology [21 ]. Deze heuristiek heett het 
volgende voornaamste effect: 

Effect heuristiek integral technology [21]: 

1 :1~· 1~· 1 
6.4.2 Elektronisch archief 
In elk proces worden documenten gearchiveerd, uit het dossier gehaald of dienen dossiers in z'n 
geheel gezocht te worden . Aangezien er veel tijd gepaard gaat met deze activiteiten , is het 
wenselijk om een digitaliseringslag te maken. Dit kan door middel van elektronische archivering. 
Op die manier hoeven de document niet fysiek erbij gezocht te worden . De volgende positieve 
effecten zijn te verwachten: 

• Er hoeven geen dossiers meer gelicht te worden. Dit effect is van toepassing in alle 
processen. 

4 T: Prestatiemaat Doorlooptijd 
5 Q: Prestatiemaat Kwaliteit 
6 C: Prestatiemaat Kosten - 32 
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• Er hoeft niet meer fysiek gearchiveerd te worden. Vooral het terugplaatsen van dossiers 
kost helemaal geen tijd meer, aangezien het digitale document simpel kan worden 
afgesloten op het beeldscherm van de gebruiker. 
Er zal echter wel in het systeem gezocht moeten worden naar de digitale documenten. 
Dit kan daarentegen veel efficienter dan de zoektocht in verscheidene grote kasten . 

• Een secundaire winst het probleem van een steeds groter wordend issue: fysieke ruimte 
van de archieven op het kantoor. De archieven puilen steeds meer uit. Dit probleem kan 
worden verplaatst naar goedkopere opslaglocaties buiten het pand zelf. Hierdoor is er 
fysiek veel meer ruimte beschikbaar. Daarnaast is het wel zo dat er digitale opslag nodig 
is, maar dit hoeft niet tot problemen te leiden gezien de beschikbare serverruimtes op 
locatie . 

De nadelen van een dergelijke oplossing zijn als volgt: 

• Er zal een extra activiteit ontstaan: het digitaliseren van de documenten. Dit zou aan het 
begin van het proces moeten gebeuren. Dit zou gedaan kunnen worden door een relatief 
goedkope kracht. 

• Het verandert het bestaande proces niet in de fundamenten , het automatiseert het met 
name. 

De voordelen zullen echter naar verwachting zwaarder wegen dan de extra ontstane activiteit. Dit 
herontwerp valt eveneens onder de heuristiek integral technology [21] (zie voor effect 6.4 .1 ). 

Dit verbeterontwerp kan zeer goed gecombineerd worden met het eerder beschreven workflow 
management systeem: het elektronische archief is de opslag van de digitale documenten en het 
WFMS zorgt voor de logistiek van deze documenten over de afdelingen en resources heen. Een 
combinatie van deze twee oplossingen kan dan ook voor de meest daadkrachtige verbetering 
zorgen. 

6.4.3 Interfacing 
In het Fundation order proces, Europort orderproces en het betalingsproces zijn meerdere 
(handmatige) overdrachtsmomenten tussen verschillende systemen en/of buitenlandse 
orderverwerking. Deze overdrachten worden nu vaak handmatig verricht wat relatief veel tijd kost 
en waardoor er eveneens kansen zijn op fouten. Een interface zorgt ervoor dat 
gegevensoverdracht tussen twee of meerdere systemen geautomatiseerd verloopt en met minder 
kans op fouten . Doordat er niet handmatig ingevoerd hoeft te worden kunnen de kan de 
doorlooptijd en kosten worden gereduceerd. De kwaliteit neemt eveneens toe door de kleinere 
kans op fouten . Een interface tussen systemen is daardoor een goede oplossing. Deze oplossing 
valt onder de heuristiek interfacing. 

Effect heuristiek interfacing [21 ]: 

6.4.4 Taak eliminatie 
In het aanvraagproces als in het Europort order proces zijn er door een hernieuwde blik op de 
processen taken overbodig geworden . Hiermee kunnen taken worden verwijderd. Het 
belangrijkste voorbeeld hiervan is het niet meer hoeven toezenden van een aanvraagformulier in 
het aanvraagproces. Op dit moment wordt de aankoop-/beheerovereenkomst opgestuurd naar de 
klant met het welkomstpakket. De kl ant moet dit dan vervolgens retourneren . Op het moment dat 
WUE op een later moment het formulier heeft terugontvangen kan pas worden overgegaan op de 
daadwerkelijke aankoop van stukken . De overeenkomst wordt dan opgestuurd naar de eindklant. 
Naast het feit dat aankoopproces hierdoor pas sterk verlaat kan starten , kan het verwarrend 
werken voor de eindklant. De eindklant kan namelijk het idee hebben dat alle documenten reeds 
zijn ingevuld bij de intermediair. Op het moment dat het aankoop/beheer formulier bij voorbaat 
kan worden verstrekt (evenals alle andere formulieren) en daarmee niet later hoeft worden 
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verstrekt, zal dat voor een aanzienlijke tijdreductie kunnen zorgen. Dit valt onder de heuristieken 
resequencing en task elimination. 

Effect heuristiek Task elimination [21 ]: 

~ 
Effect heuristiek Resequencing [21]: 

6.4.5 Fundation Module 
Bij het aanvraagproces en het Fundation-orderproces zijn er IT-gerelateerde processen, waarbij 
er 'handmatig' brieven. Op het moment dat deze brief aangemaakt moet worden vanuit 
Fundation, wordt dit nu gedaan m.b.v. word en excel. Als daarentegen gebruik zou worden 
gemaakt van een geautomatiseerde module in Fundation zou het mogelijk zijn om direct een brief 
af te drukken die naar de klant verstuurd kan worden. Dit bes pa art tijd en de kans op fouten 
neemt eveneens drastisch af. Deze oplossing valt onder de heuristiek integral technology [21] 
(zie voor effect 6.4.1 ). 

6.5 Redesign procesmodellen 
Alie herontwerpvoorstellen zoals ze in de vorige paragraaf en in , pag. 73 e.v. aan bod zijn 
gekomen, zijn gemodelleerd en geverifieerd. De modellen en hun verificatie is ondergebracht op 
Bijlage XIII Um Bijlage XVI. 

6.6 Herontwerpvoorstellen : Impact vs Effort 
In de voorgaande paragrafen en in de Bijlage XII, pag. 73 e.v. is toegelicht op wat voor manier 
processen verbetert kunnen worden . Deze gegevens zijn tabel 6.1 kort samengevat. Om nu te 
kunnen bepalen hoe de organisatie het beste kan omgaan met de voorgestelde herontwerpen , is 
gepoogd om een inschatting te maken van de effort die gestoken moet worden om het redesign 
toe te passen t.o.v. impact die de verandering met zich meebrengt7 . De gegevens uit tabel 6.1 
zijn aangevuld met een inschatting per herontwerpvoorstel wat de verwachte effort is die erin 
gestoken moet worden in relatie tot de verwachte impact die ermee gewonnen wordt. De 
vernieuwde tabel staat weergegeven op Bijlage XXll , pag. 100. Figuur 6.2 is een grafische 
weergave van de import vs. effort van het aanvraagproces in de vorm van een plot. Deze plot is 
weergegeven in figuur 6.2. 

In deze plot zijn vier kwadranten te zien (I Um IV). De plot geeft grafisch weer wat verwachte 
effort is versus de verwachte impact van het betreffende herontwerp (1 Um 8) in het 
aanvraagproces. De schaal is op beide dimensies 1 Um 5. 1 = laagst, 5= hoogst. Dit is een 
grafische toepassing om beslissingen te nemen welke herontwerpen het meest interessant zijn 
om door te voeren of om mee te starten. 

Als het gaat om herontwerp, dan zou het wenselijk zijn dater met zo weinig mogelijk moeite 
(effort), zo veel mogelijk resultaat geboekt kan worden (impact). Het kwadrant IV zou dan ook het 
meest ideaal zijn: weinig effort, veel impact. Herontwerpvoorstellen die in dit kwadrant zouden 
vallen , verdienen de onmiddellijke aanbeveling om ingevoerd te worden . 

Herontwerpvoorstellen die in kwadrant II zouden vallen, verdienen de aanbeveling om niet 
doorgevoerd te worden , aangezien er veel effort ingestoken moet worden om enigszins impact te 
hebben . Herontwerpvoorstellen die in kwadrant I vallen, kunnen veel impact hebben , met 
daarentegen wel relatief veel moeite. Afhankelijk van positie in het kwadrant kan in deze gevallen 
individueel bepaald worden of het de moeite waard kan zijn om het herontwerp door te gaan 
voeren . 

7 Een kritisch punt wat hierbij gesteld moet worden is het feit dat dit een kwalitatieve verwachting is van de impact en 
effort. 
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Herontwerpvoorstellen die in kwadrant Ill vallen lijken met relatief weinig impact eveneens minder 
interessant. Daarentegen is de moeite wel laag. Afhankelijk van de positie in het kwadrant kan er 
individueel worden bepaald of het de moeite waard is om door te gaan met het herontwerp. 

Plot herontwerp aanvraagproces 

7 4 
5 ..... ..... 

"' ..... 

IV ' I 
4 

.. 

2 . 6 ~ ~ 2;5 

111 11 .... ., 
"' 

2 3 4 5 

Effort 

Figuur 6.2: Matrix analyse 

Uit figuur 6.2 is zichtbaar dat activiteit 7 in kwadrant IV terecht is gekomen. Dit betekent dater 
met relatiefweinig effort (het eerder beschikbaar stellen van de aankoopovereenkomst) , een 
relatief hoge impact te verwachten is (verkorting van doorlooptijd en verhoging van kwaliteit) . 
Hiermee is duidelijk geworden dat herontwerpvoorstel 1 de hoogste verwachtingen biedt. 

Daarnaast vallen de herontwerpvoorstellen 1, 4 in kwadrant Ill. Hiervoor geldt dat dit eveneens 
relatief veel impact zal hebben, maar daarentegen ook relatief veel effort kost. Deze 
herontwerpen hebben betrekking op de invoer van de nieuwe technologie: WFMS in combinatie 
met een elektronisch archief. De invoer van een WFM Systeem kost relatief veel moeite, maar 
deze moeite kan worden verdeeld over alle positieve effecten die de herontwerpvoorstellen met 
zich mee brengen over alle processen. Hierdoor wordt de moeite per activiteit relatief lager en 
kunnen de punten 1, 4 verder naar links verschuiven in de plot richting het IV' kwadrant. Hiermee 
is gezegd dat de invoer van het elektronische archief in combinatie met het WFMS eveneens 
hoge verwachtingen heeft. 

Voor de overige processen zijn vergelijkbare plots gemaakt. Deze zijn te vinden op Bijlage XXlll, 
pag. 101 . 

6.7 Conclusie 
Binnen het herontwerp vormen het elektronisch archief in combinatie met een workflow 
management systeem (of een afgeleide hiervan) een centrale rol bij het herontwerp over alle 
processen . Deze combinatie kan zorgen voor een zeer goede beheersing van de processen 
vergezeld met een grote traceerbaarheid, waardoor de kwaliteit verbetert kan worden door een 
reductie van het aantal fouten . Eveneens zorgt het ervoor dat de doorlooptijd gereduceerd kan 
worden. Dit wordt ondersteund door de bevindingen uit de literatuur [21 ], [22]. 

De volgende stap is nu om door middel van validatie van het herontwerp aan te tonen dat het 
systeem daadwerkelijk beter presteert dan de bestaande situatie . Dit zal aan de orde komen in 
hoofdstuk 7. 
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Orientatie Ana lyse Ontwerp 

Hoofdstuk 7: Validatie proces herontwerp 
7.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de mogelijke herontwerpen gegeven per proces . De veranderde 
procesmodellen zijn eveneens hierbij gegeven. Wat nu een belangrijke vraag is of de 
voorgestelde herontwerpen daadwerkelijk leiden tot prestatie verbetering op de bestaande 
processen. Dit komt aan de orde bij de validatie van het ontworpen proces . Vanwege de beperkte 
duur van het onderzoek zullen niet alle processen aan de orde komen . Welk proces aan bod zal 
komen zal als eerste warden toegelicht. Er zal gekeken worden of het herontworpen proces 
daadwerkelijk beter presteert dan het oude proces . De volgende stap die in dit kader gedaan 
moet warden is het in kaart brengen van de prestaties van het bestaande proces. Vervolgens 
wordt er middels een spelsimulatie van een aantal cases, bekeken of het vernieuwde proces 
daadwerkelijk beter presteert. 

7.2 Selectie proces 
Gezien de beperkte duur van het project zal er een proces warden uitgelicht om te gaan 
valideren. 

Er kan worden gesteld dat het aanvraag proces en het Fundation order proces de belangrijkste 
rol spelen binnen dit onderzoek. Het aanvraag proces is direct gerelateerd aan de klantwens, die 
naar voren komt in Bijlage VII, pag. 60: korte doorlooptijd , zonder fouten. Het Fundation order 
proces is direct gekoppeld aan de aanleiding van de opdracht: de beheersing van een eenmalige 
extra toename van het aantal klanten met 12.000 naast de 'normale' groei van klanten. 

Het afhandelen van de Fundation orders vindt plaats via de eerder genoemde 'blocktrading' : de 
orders warden verzameld en warden bij elkaar opgeteld en allemaal op 1 moment van de dag 
gezamenlijk verhandeld. Oat het aantal orders toeneemt door de extra toename van klanten heeft 
geen effect op de tijdsduur van de trades die gedaan moet warden. De afhandeling van 
administratieve zaken is bij de geldstortingen eveneens geen issue aangezien dit per interface 
wordt aangeleverd. Dit wordt vervolgens per batch afgehandeld in Fundation (zie ook 
subprocesmodel Bijlage XIV, pag. 86) . Hiermee kan warden gesteld dat de extra uitbreiding van 
het aantal klanten geen grote toename zal vereisen op de capaciteit van de organisatie8

. 

Dit gezegd hebbende lijkt het aanvraagproces het meest interessant om te gaan valideren. Het is 
eveneens een proces dat crossfunctioneel is en zich daarmee uitstekend leent voor business 
process redesign [11J. Als laatste lijkt duidelijk dater goede verbeteringen behaald kunnen 
warden (zie hoofdstuk 6) , wat volgens de literatuur een goede reden zou zijn om dit proces als 
eerste te selecteren [11]. Hierdoor is er gekozen voor het aanvraagproces. 

7 .3 Nu I meting aanvraag proces 

7 .3.1 Casetypes 
Als het aanvraagproces nader bekeken wordt, kunnen er 6 verschillende casetypes 
onderscheiden warden . Aan elk casetype is een routing binnen het gehele aanvraagproces 
gekoppeld. De casetypes warden benoemd in onderstaande tabel 7.1. 

6 Een kritische opmerking die hierbij gemaakt moet worden: in dit onderzoek is de focus geweest op de correct lopende 
orders. De orders die niet correct verlopen en waarin fouten zitten, zullen door de extra toename van het aantal klanten 
ook meer tijd en daarmee ook capaciteit in beslag nemen. - 36 
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Tabel 7.1: Caset 

1 
2 
3 Onbekend 
4 Niet istreerd Onbekend 
5 Niet istreerd 
6 Niet istreerd 

Op Bijlage XVII , pag. 94 zijn de routings schematisch weergegeven per casetype. Om een 
inschatting te maken wat de kansen zijn dater een bepaalde routing doorlopen wordt, vindt er 
gegevens analyse plaats. 

De servicedesk is sinds vorig jaar bezig met een bescheiden vorm van gegevensregistratie wat 
betreft het aanvraagproces. Wat hierbij geregistreerd wordt, is het aantal aanvragen per week, 
gesplitst in het aantal complete aanvragen en het aantal incomplete aanvragen. In onderstaande 
figuur 7.1 is weergegeven wat het aantal aanvragen is per week en welke (in-)compleet zijn . 
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Figuur 7 .1: Aanvraag compleetlincompleet 

In tabel 7.2 staan een aantal belangrijke statistische grootheden vermeld. 

Gemiddelde 
Standaard Afwi 'kin 
Mediaan 

In de volgende figuur 7.2 is te zien welk percentage compleet is en welk percentage incompleet. 
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Percentage compleet/Niet compleet 

~ « ~ ~ Q ~ G ~ ~ ~ 1 2 3 4 5 6 

Week 

• Percentage incompleet • Percentage corrpleet 

Figuur 7.2: Percentage compleet/Niet compleet 

Uit een calculatie blijkt dater gemiddeld 19,03% incompleet is en gemiddeld 80,97% compleet. 
Dit is eveneens zichtbaar in bovenstaande figuur. 

Andere gegevens die van belang zijn om te bepalen wat de kansen zijn per routing, is het 
percentage van de aanvragen dat een onbekende status heeft of een vrije rekening is. De som 
van deze laatste twee gegevens bepaalt immers hoeveel aanvragen er in totaal als niet 
geregistreerd binnenkomen (zie ook figuur 7.3). 

Deze twee gegevens worden echter niet gemeten in de organisatie . Om toch een uitspraak te 
kunnen doen over de verdeling van deze gegevens, zijn professionals binnen de organisatie 
geraadpleegd zodat zij een schatting kunnen geven van dit percentage. Zij hebben dagelijks 
ervaring met de aanvragen. Hierdoor kan dan ook de aanname worden gemaakt dat zij een 
representatieve inschatting kunnen maken van het aantal aanvragen waar het hier om gaat. 
Hierbij is de vraag gesteld hoeveel er maximaal per casetype binnenkomt. Dit kan dan 
gerelateerd worden aan de totale hoeveelheid gemeten aanvragen per week en kan er op die 
manier bepaald worden wat het percentage is van onbekende aanvragen per week en aantal vrije 
rekeningen per week. 

Uit het interview komen de volgende gegevens: 

• Vrije rekening: maximaal 10 per week, gemiddeld 5 per week. 

• Onbekend: maximaal 5 per week, gemiddeld 2,5 per week. 

Zoals ook eerder is gesteld, is de som van de vrije rekening aanvragen en onbekende aanvragen 
gelijk aan het totaal aan niet-geregistreerde aanvragen. Dit betekent dat er gemiddeld 5 + 2,5 = 
7,5 aanvragen per week niet geregistreerd zijn (niet direct afkomstig van WUH). Met een 
gemiddeld aantal aanvragen gedurende 16 we ken van 162 per week (zie tabel 7 .2) levert dit het 
volgende percentage niet geregistreerde aanvragen op: 

Gemiddeld percentage niet geregistreerde aanvragen per week: 7,5/162, 19 *100 = 4,624%. Dit 
betekent dat 95,37% van de aanvragen direct afkomstig is van de WUH. 

- 38 



@ WestlandUtrecht 
Maatwel:k in hypottlt'iten"" etteom TU/e 

Uit de bovenstaande gegevens kan ook worden afgeleid dat er van het totaal aantal niet 
geregistreerde aanvragen 66,7% (5117 ,5) vrije rekening betreft. De overige 33,3% (2,5/7,5) is een 
onbekende aanvraag, wat opgelost moet worden door te bellen met TP of met WUH. 

Samenvattend kan het volgende schema worden opgesteld met de bijbehorende percentages 
(kansen) per casetype. Als toelichting: 76,3% van het totaal aantal binnengekomen aanvragen is 
compleet; 3,09% van het totaal aantal aanvragen betreft een vrije rekening. 

Percentage 
(aantal casetypes) 

Geregistreerd 

Niet compleet 

(1) 

100% 

Totaal aantal aanvragen 

Compleet 

( 1) 

Onbekend 

(2) 

Figuur 7 .3: Productie percentages casestypes aanvraagproces 

Niet - geregistreerd 

Vrije rekening 

(2) 

Nu er inzicht is in de kansen dat processen optreden kan er bepaald worden wat het meest zinvol 
is om te gaan simuleren. De vraag is nu of alle 6 casetypes behandeld moeten worden om te 
beoordelen of er prestatie verbetering mogelijk is met de voorgestelde herontwerpen. 

Er zijn een aantal redenen om te beslissen voor het onderzoeken van twee casetypes (1 en 2) 
i.p.v. alle zes. Deze redenen zijn als volgt: 

• Uit de bovenstaande figuur wordt duidelijk dat 4 van de 6 casetypes zorgen voor 4,63% 
van de totale hoeveelheid aanvragen per tijdseenheid. Onderzoek naar zulke lage 
percentages zullen niet voor de grootste prestatieverbetering kunnen zorgen. Kritiek punt 
hierbij is wel dater in die 4% wel problemen zitten. Dit zijn echter niet problemen die veel 
tijd vergen van de medewerkers, zou blijkt uit interviews. Overmatig veel aandacht voor 
deze problemen levert dan ook niet de grootste voordelen op. 

• Het casetype "onbekend" wordt veroorzaakt door technische 'storingen' bij de interface 
tussen de WUH en WUE. Oorzaken hiervan lijken technisch van aard en gelokaliseerd bij 
WUH en niet bij WUE. Dit is een aspect wat buiten de scope valt van deze opdracht. 
Hierdoor wordt het werkelijke percentage waar invloed op uitgeoefend kan worden van 
4,63 verlaagd tot 3,09%. 

• Uit het procesmodel (Bijlage VIII, pag. 62) en met name uit de schematische 
procesmodellen (Bijlage XVII , pag. 94) wordt duidelijk dat de casetypes 3 t/m 6 
uiteindelijk deel gaan uitmaken van de routings behorende tot casetypes 1 en 2. Dit 
betekent dater overlap is tussen de verschillende casetypes. 

• In de literatuur wordt gesteld dat bij de start van BPR projecten vooral aandacht 
geschonken moet worden aan processen of casetypes waar de meeste winst behaald 
kan worden [11 ). Zodoende is de kans op een verdere succesvolle implementatie van 
BPR het grootst [11 ). 

Samengevat zijn er gemiddeld 162 aanvragen per week. Ongeveer 95% is geregistreerd (komt 
direct van WUH) en ongeveer 5% is niet geregistreerd (komt niet direct van WUH) . Ongeveer 
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80% van de binnengekomen aanvragen is compleet en 20% is incompleet. Er zijn 6 casetypes te 
onderscheiden waarvan de eerste 2 duidelijk het belangrijkst zijn . In het volgende wordt 
toegelicht hoe onderzocht kan worden dat het herontwerp van het aanvraagproces gevalideerd 
kan worden d.m.v. simulatie van casetypes 1 en 2. 

7.3.2 Methode 
Nu bepaald is welk casetypes onderzocht gaan worden, kan er worden overgegaan op de 
methode van onderzoek. 

Om te kunnen bepalen hoe het herontworpen proces presteert, moet er eerst bepaalt worden hoe 
het huidige proces presteert. Dit wordt gedaan in de zogenaamde "nulmeting". In het voorgaande 
hoofdstuk is benoemd dat de doorlooptijd en kwaliteit de belangrijkste prestatie indicatoren zijn 
voor het aanvraag proces. Op dit moment zijn er weinig prestatiegegevens beschikbaar binnen 
de organisatie. Hierdoor zal er binnen dit onderzoek eigen data verzameld moeten worden. De 
prestatiemaat kwaliteit is moeilijker om binnen korte termijn meetbaar te maken in vergelijking tot 
doorlooptijd. Daarnaast kan doorlooptijd worden gezien als een vorm van externe kwaliteit. Dit 
zijn de twee belangrijkste redenen dat de focus zal komen te liggen op doorlooptijd als prestatie 
indicator. 

Om de doorlooptijd te bepalen van het aanvraagproces in de huidige vorm zijn de volgende 
manieren bepaalt als mogelijk tijdswaarneming: 

• Tijdsmeting van alle activiteiten van het proces 

o Tijdswaarneming door stopwatch door onderzoeker 

o Tijdswaarneming door medewerkers zelf: noteren van duur van activiteiten 

• Interview van medewerkers: middels interview een inschatting maken van de tijdsduur 
per activiteit. 

• 'Black-Box' meting: beschouw het proces als een blackbox en markeer de start als T(O) 
en markeer het einde van het proces als T(einde). T(einde) is dan de totale doorlooptijd 
van het proces. 

De eerste methode levert harde meetgegevens op: de tijden zijn hard, aangezien ze gemeten 
worden. Het probleem is nou juist de meetmethode zelf: er is teveel ruimte voor mogelijke fouten. 
Daarnaast is het zo dat op het moment dat de tijdsduur gemeten is, er nog geen uitspraken 
gedaan kunnen worden wat de stochastische verdeling is van de gemeten waarden. De aard van 
die verdeling bepaalt hoe er rekenkundig omgegaan mag morgen met de meetgegevens. Als 
laatste is deze methode erg tijdrovend. Dit is gezien de scope van het onderzoek niet wenselijk. 
Vanwege deze voorgaande redenen is methode 1 niet geschikt voor de nulmeting. 

De tweede methode is eveneens problematisch: de methode van interviews is zeer subjectief. 
Men kan weinig zekerheid ontlenen aan tijdschattingen van activiteiten. Als men in theorie 
daarentegen toch een goede inschatting zou kunnen maken van de duur van de activiteiten, geldt 
hetzelfde beperkende argument als bij de eerste methode: er is geen inzage in de stochastische 
verdeling. Hierdoor is deze methode eveneens niet geschikt voor de nulmeting . 

De derde voorgestelde methode ('black-box'-methode) is relatief eenvoudig van aard: meet twee 
tijdsmomenten en het verschil is de gehele doorlooptijd. Bij deze aanpak is de beperking van niet 
weten wat de verdeling is, niet van toepassing: de gegevens hoeven immers niet nog 
rekenkundig behandeld te worden. De gegevens van de nulmeting en de 1-meting zijn direct met 
elkaar vergelijkbaar. Hierdoor is deze black-box benadering de beste methode om te toetsen of 
het herontwerp beter presteert dan het bestaande proces. 

7.3.3 Nulmeting WUE 
Een van de eerste activiteiten die de servicedesk doet in het aanvraagproces is het waarmerken 
van de stukken. Dit betekent dat alle T(O) momenten zijn vastgelegd voor alle orders . 

Het einde van het proces wordt gekenmerkt door de vrijgifte van een rekeningnummer, het 
archiveren en/of het ontvangen van het aanvraagformulier (zie Protos model Bijlage VIII, 
pag. 62). Het tijdstip dat het laatst plaatsvindt, markeert T(einde). Als het verschil wordt genomen - 40 
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tussen T(O) en T(eind) , is de totale doorlooptijd bekend van de betreffende order. Dit kan dan 
worden gedaan voor alle cases bij elk casetype. Zie voor een schematisch overzicht figuur 7.4 . 
Zoals ook zichtbaar in deze figuur kan de totale doorlooptijd worden opgedeeld in 4 stukken : 
deelprocessen die bepaalt worden door T (compleet) (moment dat aanvraag compleet is) , 
T(rek_vrij) (moment dat rekening wordt vrij gegeven) en T(set_verstuurd) (moment dat 
welkomstset wordt verstuurd). 

In onderstaande tabel 7.3 is nogmaals helder weergegeven waar de ijkpunten liggen ten opzichte 
van de totale doorlooptijdfracties . 

a= activiteit 
T(Nk_vrtJ) 

T(O) T(comp191t) I a4.1 I! .......... . 

a1 a4.2 
T~) 

a4.3.1 a4.3.2 a4.3.3 

T(lll,v~ 

01 
..er------------~ D2 

( ) OS 
+-+-( 04 

: 
' i 
~ ... ~~~~~~~~)•! 

( 
o.ortoopllJd (0(1at)) 

...., ____________________________ ___,.~~- nd) 

Figuur 7.4: Doorlooptijden (D(tot)= D1+D2+D3+d4) 

Het blijkt mogelijk, na overleg met de Fundation expert om de datum en/of tijdstip van rekening, 
T(rek_vrij), vrijgifte te achterhalen uit het systeem. 

T(gearchiveerd) is een tijdstip dat niet uit het systeem gehaald kan worden of uit de documenten 
zelf. Dit heeft vanwege de relatief korte tijdsduur dan ook geen invloed op de gehele proces 
verbetering. Dit tijdstip kan en zal dan ook niet worden gemeten . 

Op het moment dat het aankoopformulier of beheerformulier binnenkomt kan er pas worden 
overgegaan tot het volgende (beheer) proces. Dit laatste deelproces duurt in alle gevallen het 
langst. In de meeste gevallen zal dan ook T(ontvangst_formulier) het moment T(eind) bepalen. 

Om nu te toetsen hoe het huidige proces daadwerkelijk presteert zou het meest wenselijk zijn om 
een grootschalig kwantitatief onderzoek op te zetten . Het tijdskader van het onderzoek laat dit 
echter niet toe . Desalniettemin kan een relatief kleinschalig praktijkonderzoek wel indiceren of het 
waarschijnlijk is of herontwerp beter presteert dan het bestaande proces. Vaststaande 
wetenschappelijke conclusies kunnen er niet uit worden getrokken, maar er kan wel een richting 
worden bepaald . 

Hierdoor zijn er 10 cases geselecteerd per casetype om te toetsen wat de bestaande doorlooptijd 
is. De ijkpunten T(rek_vrij) , T(compleet), T(set_verstuurd) en T(ontvangst_formulier) worden 
bepaalt. Het ijkpunt dat het laatst plaatsvindt bepaalt T(eind) en dus de doorlooptijd. Op Bijlage 
XVIII, pag. 95 zijn de gemeten gegevens weergegeven . Deze kunnen in het kort als volgt worden 
samengevat. 
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Op Bijlage XIX, pag. 96 zijn eveneens korte statische analyses zichtbaar, waaronder een Box
and-Whisker plot en een dichtheidsfunctie. Deze geven gezamenlijk grafisch goed weer hoe de 
verdeling is van de steekproef en worden eventuele uitbijters duidelijk zichtbaar. 

De doorlooptijden van de complete orders en niet complete orders worden vertroebeld door de 
mogelijk aanwezige uitbijters (zie Boxplot Bijlage XIX, pag. 96). Dit uit zich eveneens in de hoge 
standaard deviaties uit tabel 7.4. Bij de complete orders is de standaard deviatie zelfs groter dan 
het gemiddelde (40,43 dagen). Door de kleine steekproef kan er daarentegen moeilijk 'hard' 
worden geconcludeerd dat het hier een uitbijter betreft. Hiervoor zou de steekproef groter moeten 
zijn. Als echter deze aanname wel wordt gedaan en de uitbijter uit de data gefilterd zou worden, 
ontstaat het volgende beeld (tabel 7.5): 

Uit de bovenstaande gegevens is, onder aanname van het feit dater een uitbijter is, te 
concluderen dat de doorlooptijd van de complete orders aanzienlijk korter is (ongeveer 14 
werkdagen) dan de niet complete. Dit is niet vreemd te noemen, vanwege het feit dater bij niet 
complete orders nog stukken nagestuurd moeten worden . Dit is niet noodzakelijk bij de complete 
orderstypes waardoor de doorlooptijd korter is. 

Bij een complete order ligt de doorlooptijd dus rond de 20 werkdagen. Als de uitbijters en de niet 
voltooide orders buiten beschouwing worden gelaten en er dieper in de gegevens gedoken wordt, 
wordt het volgende duidelijk (tabel 7.6 is een samenvatting van de gegevens uit Bijlage XVIII, 
pag. 95): 

0.00 0.00% 
2.25 3.13 11.04% 9.09% 
2.88 2.50 14.11% 7.27% 
15.25 20.13 74.85% 58.55% 
20.38 34.38 100.00% 100.00% 

Uit de bovenstaande tabel wordt wederom duidelijk dat D1 bij complete orders niet doorlopen 
hoeft te worden. Bij niet complete orders bepaalt D1 voor 25,09% de totale doorlooptijd. Dit heeft 
te maken met het compleet maken van de dossiers. Deze tijd wordt dan ook voor een groot 
gedeelte bepaalt door de reactiesnelheid van de klant en/of tussenpersoon op de procedures van 
WUE. 

Daarnaast wordt het duidelijk zowel voor het compleet ordertype als niet compleet ordertype dat 
de doorlooptijd behorende tot D4 het grootste aandeel heeft in de totale doorlooptijd. Dit heeft te 
maken met het terugsturen van het aankoopformulier naar WUE, nadat de klant het 
welkomstpakket heeft ontvangen. 

9 D(gem): Gemiddelde doorlooptijd over de 1 O cases per casetype 
10 Stdev: Standaard afwijking van het gemiddelde - 42 
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Deze gegevens zijn belangrijk op 2 manieren : 

1. Het geeft inzicht waar relatief veel tijd 'verloren ' gaat. 

2. Het maakt onderscheid tussen de pure interne en volledige doorlooptijd. Dit laatste 
gegeven is van belang bij de simulatie. Dit zal worden toegelicht in de volgende 
paragraaf. 

7.4 "1"-meting WUE 
Nu bepaald is wat de gemiddelde doorlooptijd is van het bestaande proces kan er worden 
overgegaan op de 1-meting: het bepalen van de prestatie van het herontworpen proces. Om 
hiertoe te komen lijkt simulatie een geschikte methode. 

7.4.1 Simulatie methode 
Simulatie is een techniek die steeds meer wordt gebruikt in het bedrijfsleven, defensie, onderwijs 
en andere service instituten. Simulatie wordt gebruikt om (complexe) problemen te begrijpen 
en/ofte evalueren en/of op te lossen. Deze problemen zijn te complex, duur en/ofte tijdrovend 
om de werkelijke situatie te manipuleren. Hiervoor wordt er vaak een spelsimulatie, ook wel 
"gaming" genoemd, uitgevoerd [5] . 

Computersimulatie refereert naar een methode om m.b.v. software die ontworpen is om operaties 
en de systeem karakteristieken te imiteren [5] . Vaak betreft het tijdsimulaties. Om dit vorm te 
geven moet er een vertaling gemaakt worden van het procesmodel naar een model dat geschikt 
is voor computersimulatie . De beschreven Protosmodellen zijn hier uitermate geschikt voor. Er 
zijn echter een aantal voorwaarden om tot een zinvolle computersimulatie te komen ; om valide te 
kunnen simuleren is er een zeer uitgebreid gegevens onderzoek noodzakelijk. Eerder is 
genoemd dat gegevens onderzoek niet uitgebreid wordt uitgevoerd binnen WUE. Daarbij moeten 
naast de pure meetgegevens, ook stochastische en statistisch analyses plaatsvinden om 
uitspraken te kunnen doen over die betreffende meetgegevens. Dit betekent dan ook dat 
computersimulatie teveel tijd zou kosten binnen de scope van dit onderzoek. 

Hierdoor wordt er gekozen voor een spelsimulatie . Tijdens de spelsimulatie worden 
'voorgebakken ' cases op een vergelijkbare manier behandeld als in het herontwerp wordt 
voorgesteld. De tijdsmetingen vinden dan op dezelfde tijdsmomenten plaats als bij de nulmeting. 
Op deze manier zijn de meetgegevens ook wetenschappelijk vergelijkbaar. 

7 .4.2 Onderzoekshypothesen 
Het aanvraagproces was in de nulmeting ten einde op het moment dat T(eind) was bereikt. Dit 
kwam neer op T(ontvangen_formulier). In tabel 7 .7 staan de herontwerpvoorstellen samengevat 
voor het aanvraagproces. 

Tabet 7.7: Herontwerpvoorstellen samengevat .. , Heurlstlek lnvloeclGD . 
1 Bakies & Transoort Nieuwe technoloaie Integral technology Vrijgifte rekening 
2 Afvinkliist Verplaatsing actvititeit Knock-out Vriigifte rekening 
3 Archiveren Nieuwe technoloaie lntearal technoloav Vriiaifte rekenina 
4 CO naar directie Taak verwijderen Task elemination Vrijgifte rekening 
5 Archiveren Nieuwe technologie Integral tech noloav Binnenkomst aankoopformulier 
6 Welkomstbrieven Nieuwe technologie Integral technoloav Binnenkomst aankoooformulier 
7 Envelop welkomstbrief Praktisch verandering - Binnenkomst aankoopformulier 

Beschi kbaarstelli ng 
8 aankoooovereenkomst Taak verwiideren Task elemination Binnenkomst aankoopformulier 

Activiteiten 1 tot en met 4 vinden eerder plaats dan het ijkpunt vrijgifte van de rekening. Ze vallen 
hiermee dan ook onder deelprocessen D1 en D2. Verbeteringen op deze activiteiten hebben dan 
ook direct invloed op dit eerste ijkpunt T(rek_vrij): 

1. Bakjes en transport: door gebruik te maken van een WFM systeem of een lichtere variant 
hiervan (elektronisch archief gecombineerd met Protos activate) hoeft er geen fysieke 
overdracht meer plaats te vinden; bakjes worden overbodig, alle logistieke activiteiten 
verdwijnen ; doorlooptijd wordt verkort; kwaliteit neemt toe. - 43 
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2. Afvinklijst: door eerder een digitale afvinklijst in het proces te introduceren , kan er later in 
het proces mogelijk een controle stap worden overgeslagen. Dit kan tot doorlooptijd 
verkorting leiden in de situatie bij WUE. 

3. Archiveren: behoort tot logistieke activiteiten . Zie bakjes en transport. 

4. Clienten overeenkomst naar directie: deze taak komt te vervallen door een andere 
juridische opzet van de contracten . Dit leidt mogelijk tot doorlooptijd verkorting. 

Hieruit kunnen de volgende hypothesen worden geformuleerd: 

Ha.1: T(rek_vrijherontwerp = T(rek_vrij) . 
H1 1: T rek vri · herontwer < T rek vri · . 

Activiteiten 5 tot en met 7 vinden parallel plaats met of na het vrijgeven van de rekening. Ze 
vallen daarmee onder procesgedeeltes D3 en D4 . Deze activiteiten vinden batchgewijs plaats 
richting het einde van de werkdag. Alie klanten met vrijgegeven rekeningen krijgen een 
welkomstset en een aankoopformulier die zij zelf weer moeten terugsturen. Verbeteringen op 
deze activiteiten hebben dan ook geen invloed op het tijdstip van het vrijgeven van de rekening , 
maar wel op de binnenkomst van het aankoopformulier op tijdstip T(ontvangst_formulier): 

5. Welkomstbrieven: Door het aanpassen van het bestaande informatie systeem Fundation, 
wordt het mogelijk om vanuit het program ma zelf welkomstbrieven af te drukken 
waardoor merge activiteiten met word en excel niet langer noodzakelijk zijn . Doorlooptijd 
wordt verkort, kwaliteit neemt toe . 

6. Envelop welkomstbrief: Door het vervangen van de bestaande gesloten envelop zonder 
adresvenster met een envelop met een adresvenster, hoeven niet langer stickers te 
worden gemerged die op de envelop geplakt moeten worden . Dit zorgt voor doorlooptijd 
verkorting en verhoging van de kwaliteit door verlaging van de kans op fouten . 

7. Beschikbaarstelling aankoopformulier: Door het aankoopformulier direct beschikbaar te 
stellen bij de aanvraag van het beleggingsproduct i.p.v. later toezenden, wordt deze stap 
overgeslagen en is het proces eerder ten einde. Als dit formulier is binnengekomen , kan 
het systeem pas 'gereed' worden gezet voor belegging in het aankoopproces. Deze stap 
zorgt dus voor doorlooptijd verkorting en kwaliteitsverbetering doordat er minder zaken 
fout kunnen lopen. 

Hieruit kunnen de volgende hypothesen worden geformuleerd: 

H0•11 : T(ontvangst_formulierherontwerp = T(ontvangst_formulier). 
H1 11 : T ontvan st formulier herontwer < T ontvan st formulier . 

Dit heeft te maken met de verandering dat de aanvraagformulieren direct beschikbaar worden 
gesteld bij de aanschaf van het product. Hierdoor komt de hele toestand "wachten op 
aankoopformulier" te vervallen . 

7.4.3 Simulatie 
Nu besproken is wat de verbeterveronderstellingen zijn , kan worden beschreven hoe de simulatie 
van de herontworpen activiteiten vormgegeven moet word en. De simulatie vindt plaats in een 
'voorgebakken ' situatie: er is overlegd met de directie om de simulatie uit te kunnen voeren . Bij 
het aanvraag proces zijn 3 afdelingen betrokken : Servicedesk, Klantenadministratie en de 
Directie zelf. Voor de simulatie is er van elke afdeling een resource vrijgemaakt om te kunnen 
werken aan de simulatie orders . De herontwerpvoorstellen hebben gevolgen voor de wijze hoe 
de orders worden afgehandeld . Deze veranderingen in afhandelingen dienen te worden 
gesimuleerd. In het volgende wordt per verbetervoorstel beschreven hoe kan worden 
gesimuleerd: 

Als gevolg van de invoer van het WFM systeem is er zoals ook eerder besproken een extra 
activiteit noodzakelijk: het inscannen van de documenten . Dit wordt echter centraal gedaan bij 
binnenkomst. Dit wordt gesimuleerd door een batch binnengekomen post in de ochtend 1 maal te 
kopieren. Dit kost evenveel tijd als het scannen . Deze tijd komt bij de gesimuleerde doorlooptijd 
van het herontworpen proces. De activiteiten die invloed hebben op T(rek_vrij) worden als volgt 
gesimuleerd: - 44 
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1. Bakje en transport: dit valt onder logistieke activiteiten . Dit kan worden gesimuleerd 
doordat de onderzoeker zelf de rol gaat vervullen van workflow verdeler. Als er een order 
is afgewerkt, wordt er een gereedstaande email doorgestuurd naar de mailbox van de 
onderzoeker. De onderzoeker stuurt vervolgens direct de email door naar de volgende 
resource . De eerstvolgende wordt resource wordt zo gealarmeerd dat de documenten 
klaar zijn voor behandeling. Dit komt overeen met een soortgelijke werkmap dat 
onderdeel is van een WFMS. 

2. Afvinklijst: Deze afvinklijst wordt gesimuleerd door een excel bestand toe te voegen aan 
de digitale bestanden per klant. Deze wordt dan aangediend nadat alle documenten zijn 
gecontroleerd, waardoor de aanwezigheid kan worden vastgelegd door 2 verschillende 
resources . 

3. Archiveren : Gegevens ophalen uit het archief wordt nu gesimuleerd door het zoeken in 
de mappen op klantnaam. Vervolgens kan aangeklikt worden om wat voor post het gaat: 
aanvraagpost. Het terugplaatsen van documenten in het archief is nu simpelweg het 
afsluiten van het scherm. 

4. Clienten overeenkomst naar directie: deze taak kan worden overgeslagen aangezien 
deze is geelimineerd. 

Als bovenstaande activiteiten zijn afgehandeld kan het ijkpunt van de rekening vrijgifte bepaald 
worden . Hieruit kan geconcludeerd worden of het proces daadwerkelijk beter presteert tot aan de 
rekening vrijgifte . 

De activiteiten 5 t/m 7 hebben vanwege de verandering in het proces een drastisch andere rol 
gekregen. Aangezien het aankoopformulier direct ter beschikking wordt gesteld bij de aanschaf 
van een beleggingsproduct en niet meer hoeft worden opgestuurd, bepalen de activiteiten 5 t/m 8 
ook niet meer de doorlooptijd van het aanvraagproces. Het zijn activiteiten die wel voltooid 
moeten worden, maar geen enkele invloed meer hebben op de doorlooptijd van welk intern 
proces dan ook. De noodzaak tot simuleren van deze activiteiten is hierdoor weggevallen. Er kan 
daardoor worden gesteld dat de totale doorlooptijd van een case sowieso verkort kan worden met 
de tijd die gepaard gaat met het wachten op het aankoopformulier. Deze doorlooptijd is afte 
leiden uit de eerder gedane metingen (D4): het verschil tussen T(set_verstuurd) en 
T(ontvangst_formulier) . Dit kan worden bepaald door een gemiddelde te nemen van de gefilterde 
cases uit de nulmeting. Deze was gemiddeld: 17,53 dagen . 

Hoewel de activiteiten niet meer gesimuleerd hoeven te worden, betekent dit niet dat de 
verbeteringen die voorgesteld waren voor de activiteiten 5 t/m 8 geen bijdrage kunnen leveren 
binnen aan kwaliteitsverbetering binnen de organisatie . Het doorvoeren van de 
verbetervoorstellen zijn daarom eveneens van groot belang. 

7 .4.4 Resu ltaten 
Er is gekozen voor een steekproef van 5 cases 11

. Deze simulatie is uitgevoerd gedurende een en 
indien nodig twee werkdagen. Op Bijlage XXI , pag. 99 zijn de resultaten zichtbaar van het 
simulatie onderzoek. In de onderstaande tabel 7.8 zijn deze gegevens samengevat. 

T bel 7 8 S t . I f d rl f"d a . . amengeva s1mu a 1e oo oop111' en 

Ooorloooti.id Stdev Percentage 
DC seen) 0.12 0.04 12.26% 

01 0.00 0.00 0.00% 

02 0.65 0.02 65.54% 
03 0.22 0.02 22.20% 

04 NVT NVT NVT 
Dltot) 0.99 0.00 100.00% 

11 Kritische opmerking: steekproef van 5 is te laag om harde wetenschappelijke conclusies aan te verbinden. Het is 
daarentegen wel indicatief voor de verwachte verbetering. Een uitgebreidere gegevens analyse vormt een aanbeveling 
(zie hoofdstuk 8). - 45 



0 WestlandUtrecht 
Maat'Wefk., hypothri:en en ettecten TU/e 

Hierin is te zien dat de gemiddelde totale doorlooptijd 0,99 werkdagen bedraagt met lage 
standaard deviatie van 0,01 . Hierin is te zien dat D(scan) als extra activiteit is opgenomen. 
Evenals de complete orders bij de nulmeting kost D1 geen extra tijd. D2 en D3 bepalen nu voor 
het grootste gedeelte de totale doorlooptijd (87,74%). Het overige deel van de doorlooptijd wordt 
bepaald door de scanactiviteit. 

7.5 Conclusies 
Als de simulatie gegevens vergeleken wordt met de nulmeting, wordt het volgende duidelijk: er is 
een aanzienlijke reductie waarneembaar in totale doorlooptijd. Toen de gegevens bij de 
nulmeting gefilterd waren op uitbijters en niet complete orders bleek de doorlooptijd van een 
complete order gemiddeld 20,38 werkdagen te zijn . Dit bleek echter de doorlooptijd inclusief 
externe activiteiten te zijn . D4 zorgde voor het grootste gedeelte van totale doorlooptijd 
(gemiddeld 15 dagen van de 20). Het herontwerpvoorstel van het opstellen van een nieuwe 
juridisch constructie waardoor het aankoopformulier bij aanvang meegeleverd kan worden en dus 
D4 komt te vervallen , zorgt voor een grote afname in doorlooptijd. H0,11 kan hierdoor worden 
verworpen en is het waarschijnlijk dat het volgende kan worden aangenomen : 

H1 11 : T(ontvangst formulier)h0 ,0 ntwerp < T(ontvangst formulier). 
Bij de simulaties worden !outer de interne doorlooptijden gesimuleerd vanwege het feit dat 
externe activiteiten in D1 niet in de praktijk gesimuleerd kunnen worden en vanwege het feit dat 
de externe activiteiten uit D4 verwijderd zijn uit het proces. Als deze interne doorlooptijd bekeken 
wordt duurt deze in het herontworpen proces 0,99 werkdagen i.t.t. 2,25 werkdagen die in de 
nulmeting bepaald werd . Dit is een reductie van 56% op de interne doorlooptijd. Hierdoor lijkt het 
in ieder geval waarschijnlijk dat H0,1: verworpen kan worden en het volgend worden aangenomen : 

H1 1: T(rek vrijherontwerp < T(rek vrij) . 
Er moet echter bij deze resultaten een aantal kritische opmerkingen worden geplaatst: 

1. De simulatie is vooropgezet en de resources die eraan werken besteedden wellicht meer 
aandacht aan de taken in de realiteit het geval zal zijn. Hierdoor is deze simulatie niet 
volledig waarheidsgetrouw. Het resultaat kan hierdoor het beste als ondergrens 
gehanteerd te worden . De werkelijkheid zal hier waarschijnlijk boven komen te liggen. 

2. De steekproef is klein en er kunnen daardoor geen harde conclusies aan verbonden 
worden . Een uitgebreid computersimulatie onderzoek kan hier een oplossing voor 
bieden. Daarentegen is de uitkomst wel indicatief als ondergrens van de doorlooptijd. 
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Orienta tie Analyse Ontwerp 

Hoofdstuk 8: Conclusies & aanbevelingen 
8.1 lnleiding 
Dit hoofdstuk vormt de afronding van het verslag . In paragraaf 8.2 worden op basis van een deel 
van de onderzoeksvragen conclusies gepresenteerd. In paragraaf 8.3 worden aanbevelingen 
gegeven. Een deel daarvan is gebaseerd op de overige onderzoeksvragen, een ander deel komt 
niet rechtstreeks voort uit een onderzoeksvraag. 

8.2 Conclusies 

8.2.1 Onderzoeksvraag 1 
Onderzoeksvraag 1 luidt: "Welke veranderprogramma's zijn beschreven in de literatuur?" 

Op basis van de literatuur zijn er vele management veranderprogramma's beschreven in de 
historie. Er zijn in dit onderzoek vier management veranderprogramma's onder de loep genomen: 
Six Sigma, Lean management, TOM en BPR. De inhoudelijke aspecten komen aan bod in H3 en 
zijn naast elkaar gezet in tabel V.1 op Bijlage V, pag. 58. 

8.2.2 Onderzoeksvraag 2 
Onderzoeksvraag 2 luidt: "Welk veranderprogramma kan van toepassing zijn op de situatie van 
Westland Utrecht Effectenbank N.V.?" 

Er is in de literatuur weinig geschreven over hoe een organisatie kan kiezen voor het best 
passende management veranderprogramma. De vraag is dan ook: is er een best passende? In 
hoofdstuk 4 wordt een eerste aanzet beschreven hoe organisaties zouden kunnen kiezen voor 
een veranderprogramma. Wat bij deze keuze van belang is, is het 3D-model van Pettigrew en 
Whipp. Wat in hoofdstuk 4 wordt beschreven is een typering in termen van het 3D-model van 
organisaties die het best zouden kunnen passen bij elk management veranderprogramma . Op 
basis hiervan kan er geconcludeerd worden dat bij de organisatie van WUE Lean Management 
en BPR het meest geschikt waren. BPR krijgt echter de voorkeur vanwege de grote focus op IT 
als hulpmiddel tot verbetering, gericht op crossfunctionaliteit en meer denkt in termen "should-be" 
i.p.v. "as-is". 

8.2.3 Onderzoeksvraag 3 
Onderzoeksvraag 3 luidt: 'Welke procesverbetering kan worden ontworpen?" 

Uit een onderzoek kwam naar voren dater twee type klanten zijn : eindklant en de intermediair. 
De eindklant vond een zo hoog mogelijk rendement het belangrijkst bij het geleverde product. Bij 
de intermediair gold lage rente als belangrijkste klantwens. Deze wensen worden bepaald door 
factoren waar weinig of geen invloed uitgeoefend kan worden binnen dit onderzoek. Wat 
daarnaast voor beide klanten zeer belangrijk was, was snelheid en kwaliteit van de geleverde 
producten . Naast deze klantwensen was de aanleiding van de opdracht ook van belang bij het 
bepalen van de processen . Op 1 januari 2007 worden er 12.000 klanten extra in het systeem 
opgenomen. Op basis van deze klantwensen en aanleiding werden de volgende processen 
geselecteerd: aan- en verkoopproces, betalingen, aanvraagproces. Deze processen werden als 
eerste in de "as-is" situatie gemodelleerd in een workflow m.b.v. Protos. Vervolgens is per proces 
een "should-be" situatie gemodelleerd. Elk workflow herontwerp werd gevalideerd met woflan om 
zo te bewijzen dat de modellen "sound" zijn. Deze modellen, herontwerpen van de modellen en 
technische verificatie hiervan zijn beschreven in H5, H6. 

Er is op Bijlage XXll, pag. 100 een overzicht gegeven van de verwachte impact vs. de effort van 
elke verbetering. 
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Ats er een rode lijn door alle verbeterontwerpen over alle processen wordt getrokken dan staat 
centraal dat door nieuwe technologieen verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit is 
eveneens duidelijk af te leiden uit de samenvattende tabel op Bijlage XXll , pag. 100. De 
belangrijkste nieuwe technologie (integral technology) is een Workflowmanagement Systeem. 
Een workflow management systeem is een systeem dat de uitvoering ondersteund van de 
beschreven workflowmodellen. Na overleg met een (ervarings)deskundige op dit gebied kon er 
worden geconctudeerd dat de kosten van een dergelijk systeem niet eenduidig te benoemen zijn. 
De kosten blijken afhankelijk van de (financiele) positie van de ge"interesseerde partij. Een 
uitgebreide kosten-batenanalyse zal dan ook nog moeten worden uitgevoerd. 

Wat in de praktijk een goede oplossing kan vormen is het informatiepakket Protos activate. De 
investeringskosten van een dergelijk systeem zijn niet exorbitant hoog 12 en sluiten goed aan bij 
de omschreven Protos modellen. Protos Activate is een afgeslankt WFM systeem dat gebruik kan 
maken van de ontworpen Protos modellen om zo te zorgen voor de (logistieke-) beheersing van 
de afte handeten cases. De doorlooptijd kan worden verbeterd, omdat er geen fysieke logistiek 
hoeft plaats te vinden binnen het proces. Dit wordt namelijk verzorgd door het WFM systeem. De 
kwaliteit van het proces kan toenemen vanwege het feit dater geen documenten meer zoek 
kunnen raken in het proces. De traceerbaarheid is hierdoor helemaal geen issue meer, waardoor 
de kwaliteit van informatie voor de ktanten stijgt. Voor de organisatie heeft het de volgende 
voordelen , wat allemaal ten goede komt voor de kwaliteit: 

• Er raakt geen werk kwijt: het systeem zorgt voor de distributie van de 
informatie/documenten , waardoor dit altijd te traceren is. 

• Juiste documenten worden gebruikt: er kan geen onduidelijkheid bestaan of het juiste 
document voorhanden is . 

• Het systeem kan rekening houden met deadlines 

• Zorgt voor inzichten in werkvoorraad 

• De status kan makkelijk worden achterhaald 

Om dit systeem goed te kunnen laten functioneren moeten documenten die gedistribueerd 
moeten worden digitaal aangeleverd worden . Dit kan door de papieren documenten te 
digitaliseren m.b.v. een elektronisch archief. Het scannen van de documenten is daarentegen wet 
een extra activiteit die dan plaats moet gaan vinden. Het bestaande uitpuilende fysieke archief 
kan op deze manier op een andere fysieke locatie worden opgeslagen i.p.v. het relatief dure 
kantoor op de dam. 

8.2.2 Onderzoeksvraag 4 
Onderzoeksvraag 4 luidt: "Hoe kan er worden aangetoond dat het verbetervoorstel effectief is , 
alvorens over te gaan tot implementatie?" 

Met deze vraag moet duidelijk worden of een gegeven herontwerp daadwerkelijk beter presteert 
dan het bestaande proces. Gezien de beperkte duur van het project kan er niet worden gekozen 
voor een validatie van alle beschreven modellen. In hoofdstuk 7 is gekozen voor de selectie van 
het aanvraagproces. Er kunnen binnen het aanvraagproces een zestal casetypes worden 
ge"identificeerd. 2 van deze 6 bepalen 95% van de productie. De validatie zal zich richten op deze 
twee, aangezien dit ook voor de grootste verbetering kan zorgen . 

Bij de nulmeting van het proces, blijkt dat de doorlooptijd 33,56 en 39,33 werkdagen is en een 
standaardafwijking van respectievelijk 40,43 en 18,08. Als uitbijters eruit gefilterd worden , 
verandert het beeld: 20,38 werkdagen en 34,38 dagen met een standaardafwijking van 
respectievelijk: 9,02 en 10,98. Uit verdere analyse blijkt dat de doorlooptijd voor het grootste 
gedeelte wordt bepaald door de externe activiteiten die plaatsvinden gedurende D1 en D4. Met 
name D4 is een gedeelte wat zeer veet doorlooptijd genereert. Gedurende D4 wordt er gewacht 
totdat de klant het aankoopformulier heeft geretourneerd. Een herontwerpvoorstel was om deze 

12 Dit is bepaalt tijdens overleg met (ervarings)deskundige op dit gebied: dhr. Reijers. Het behoeft verdere analyse om 
een exacte kostenschatting te maken. - 48 
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activiteit naar voren te verplaatsen (resequencing), waardoor het aanvraagformulier niet meer 
hoeft worden opgestuurd. De klant kan het direct invullen en meesturen met de andere 
benodigde bescheiden. Een ander belangrijk herontwerpvoorstel was de invoer van een 
elektronisch archief en WFMS. 

Om te toetsen of de herontwerpvoorstellen zinvol zijn en tot doorlooptijdverkorting kunnen leiden, 
is er besloten om een simulatie te doen. Gezien de beperkte tijd van het project is er gekozen 
voor een praktijksimulatie . Een probleem hierbij is dat de validiteit van het onderzoek hierdoor 
beperkt is. Het is daarentegen wel indicatief voor het resultaat van het herontwerp. Er kan 
hierdoor wel een uitspraak worden gedaan over de waarschijnlijkheid dater hypothesen 
verworpen kunnen worden en/ofworden aangenomen. Een nadeel van de spelsimulatie is dater 
alleen activiteiten gesimuleerd kunnen worden die uigevoerd worden in de praktijk bij WUE. 
Externe activiteiten die plaatsvinden in het procesgedeelte D1 kunnen dan ook niet worden 
gesimuleerd. Hierdoor wordt alleen casetype 1 gesimuleerd. 

Na deze simulatie kon er worden geconcludeerd dat H0,1 verworpen kon worden en dat het 
waarschijnlijk is dater kan worden aangenomen (H1,1) dat T(rek_vrij)herontwerp eerder plaatsvindt 
dan T(rek_vrij) . Hiermee is aangetoond dat het herontwerp waarschijnlijk zinvol is vanwege de 
reductie in interne doorlooptijd. De interne doorlooptijd kan immers volgens de simulatie verkort 
worden van 2,25 werkdagen tot 0,99 werkdagen (een reductie van 56%). Deze verbetering wordt 
waarschijnlijk het meest bei'nvloed door het herontwerpvoorstel van WFMS in combinatie met het 
elektronisch archief. Alie logistieke activiteiten komen hiermee te vervallen . Er hoeven geen 
dossiers gezocht te worden en order based work (als een case afgehandeld is kan het direct 
worden doorgestuurd naar de volgende resource zonde te wachten in een stapel) wordt 
gestimuleerd waardoor wachttijden afnemen. Een kritische opmerking hierbij is daarentegen dat 
het een spelsimulatie betreft waardoor de resources wellicht meer aandacht besteden aan de 
verwerking van de cases dan normaal gesproken het geval zou zijn . Hierdoor kan er een te 
positief beeld ontstaan . Het is dan ook waarschijnlijk dat deze 0,99 als ondergrens van de 
doorlooptijd gehanteerd kan worden i.p.v. als gemiddelde doorlooptijd . 

Een volgende conclusie is dat het zeer aannemelijk is dat H0,11 verworpen kan worden en 
daarmee H1,11 aangenomen kan worden. Dit betekent dat T(ontvangen_formherontwerp eerder 
plaatsvindt dan T(ontvangen_form). Dit heeft te maken met het verplaatsen van het 
aanbiedingsmoment van het aankoopformulier. Dit moment is verplaatst van het einde naar het 
begin van het gehele aanvraagproces. Klanten hoeven door een alternatieve juridische 
constructie daarmee niet !anger meer te wachten op het aankoopformulier wat hen pas werd 
toegestuurd middels het welkomstpakket. Dit wachten op het ontvangstformulier is 
gerepresenteerd door het procesgedeelte D4. Aangezien D4 voor het grootste gedeelte de totale 
doorlooptijd bepaalde (bij compleet ordertype was dit 74%), zorgt deze verplaatsing voor een 
enorme reductie in doorlooptijd. 

Onderzoeksvraag 5 is de behandeling van de conclusies en aanbevelingen zelf. Hiermee zijn we 
gekomen aan de aanbevelingen. Deze worden behandeld in de volgende paragraaf. 

8.3 Aanbevelingen 
In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven die voortkomen uit het onderzoek. In 
paragraaf 8.3.1. staan aanbevelingen die rechtstreeks voortkomen uit onderzoeksvragen . In 
paragraaf 8.3.2 staan algemene overige aanbevelingen die niet rechtstreeks voortkomen uit 
onderzoe ksvragen. 

8.3.1 Aanbevelingen onderzoeksvragen 
Onderzoeksvraag 2: 

In H4 wordt een voorstel gedaan hoe men als organisatie een keuze kan maken uit de bestaande 
management veranderprogramma's. Er werd eveneens vermeld dater in de literatuur hier weinig 
over geschreven is. Verder wetenschappelijk onderzoek is zinvol om te bepalen of de beschreven 
methode geschikt is voor organisaties om hun keuze hierop te baseren. 

Onderzoeksvraag 4: - 49 
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In dit onderzoek is gekozen voor een gaming simulatie vanwege de beperkte duur van het 
project. Hiermee worden de resultaten van het simulatieonderzoek hoogstens kwalitatief en 
indicatief van aard. Een aanbeveling is om een uitgebreid gegevens onderzoek op te zetten om 
een computersimulatie uit te kunnen voeren . Op deze manier kan er met grotere zekerheid 
worden gesteld of de herontwerpen zinvol zijn . Voor een dergelijk onderzoek kunnen de 
beschreven Protos modellen uitstekend als input dienen van de simulaties. Een dergelijk 
onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd in bijvoorbeeld de vorm van een afstudeeronderzoek. 
Wat daarnaast interessant is in een dergelijk onderzoek, is het opzetten van een kosten
batenanalyse voor de invoer van een WFM systeem in combinatie met een elektronisch archief 
specifiek voor de situatie bij WUE. 

Zoals ook eerder naar voren kwam, wordt er binnen de organisatie relatief weinig gemeten. 
Hierdoor is het moeilijk om te bepalen voor de organisatie om resource- en procesprestatie 
bepalingen te doen . Het verdient de aanbevelingen om op grotere schaal te gaan meten binnen 
de organisatie om in staat te zijn de prestaties in kaart te brengen. Als men een uitspraak kan 
doen over prestaties kan er immers ook bepaalt worden of er iets verbetert kan of moet worden. 
Het WFMS draagt bij aan deze aanbeveling: er kunnen rapporten worden uitgedraaid voor 
verscheidene prestatie indicatoren op de processen. 

8.3.2 Overige aanbevelingen 

8.3.2.1 Exteme activiteiten 
Dit onderzoek was sterk gericht op de interne processen. Dit had te maken met het feit dater 
reeds een onderzoek gaande was naar de verbetering van de externe processen in het 
aanvraagproces. In 20% van de gevallen zijn de aanvragen niet compleet. Als een dossier niet 
compleet is , blijkt het zo te zijn dat de in de bestaande situatie de doorlooptijd voor 25% bepaald 
wordt door het procesgedeelte 01 (het opnieuw toesturen van de juiste documenten). In het 
herontwerpvoorstel wordt onder andere 04 uit het proces verwijderd door resequencing/ task 
elimination. Als er dan met dezelfde gegevens gerekend (Bijlage XX, pag. 98) wordt (dus 
gegevens van de nog niet herontworpen situatie) , zou dit betekenen dat 01 een relatief veel 
groter belang gaat krijgen in het totale proces. Dit zou zelfs kunnen oplopen tot 60% 

( 
8,63 ) --- - --.100% = 60% . 01 bepaald dan voor 60% de totale doorlooptijd. 

8,63+3,13+2,5 

Als 01 ongeveer 60% van de totale doorlooptijd bepaalt, dan betekent dat de voorgestelde 
herontwerpen die betrekking hebben op 02 en 03 aanzienlijk minder zinvol zijn . De bijdrage van 
02 en 03 zijn dan immers gering. 

Hiermee wordt duidelijk dat als er veranderingen worden doorgevoerd, dat dit ook altijd moet 
worden afgezet tegen eventuele externe activiteiten. Een proces kan intern nog zo soepel 
verlopen, maar als externe onderdelen van dat proces relatief veel meer tijd kosten , dan is de 
interne optimalisatie bijna verspilde moeite. Een belangrijk advies is dan ook om nog meer effort 
te steken in het terugdringen van de niet-complete aanvragen. Hierbij zou centraal moeten staan 
om de procedures van beschikbaarstelling van de in te vullen documenten zeer overzichtelijk zal 
moeten zijn, waardoor verwarring wordt uitgesloten. 
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Bijlage I: Visuele weergave beleggingssystemen 

Beu rs 

Europort+ 

c ICllrt 

Figuur 1.1: Beleggingsysteem Europort+ 

Beu rs 

Europort+ 

Figuur 1.2: Administratiesysteem Fundation 
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Bijlage II: BPR Framework 
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Figuur 11.1: Framework voor BPR 

Het framework beschrijft alle invalshoeken waarmee rekening moet worden gehouden, bij de 
implementatie van BPR. Het vormt hiermee een handvat om over de bedrijfsprocessen na te 
denken in de context van reengineering [21). 

De zes elementen die van belang zijn in dit model zijn de volgende [21 ]: 

• lnterne of externe customers van het bedrijfsproces 

• Product of service die door het systeem wordt gegenereerd 

• Bedrijfsproces met twee views: 

1 . Operational view: hoe wordt een workflow germplementeerd? 

2. Behavioural view: Wanneer wordt een workflow uitgevoerd? 

• Deelnemers van het bedrijfsproces , rekening houdend met: 

1. Organisatie structuur (elementen: rollen, gebruikers, groepen, afdelingen) 

2. Organisatie populatie (individuen : agents die een proces overzien) 

• Information, geproduceerd of gebruikt door het proces. 

• Technology, gebruikt door het proces 

• Externe omgeving anders dan de klanten 
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Bijlage Ill BPR best practices 
Tabel 111.1: Best practices 

BPR "best practices' geclassific:eerd volgens het BPR implementatie framework 
lrtvlaed , ___ ---- ,-

"'"" ... - r-- -Klanten Control relocation Verolaatsen van controle en ckecks die dee I uitmaken van het workflow oroces + + 0 
Contact reduction Het verminderen van contact momenten met derden en clienten. - + + 1 
lntearation Het interareren van een bedriifsoroces met de klant of toeleverancier in de sunnlv chain. - - - 4 

r D c F 
Product Geen I- 0 

T Q c F 
Bepalen of taken gerelateerd zijn aan hetzelfde type en indien nodig onderscheiden 

Ooeration view Order tvoes van nieuwe bedriifsoroces - - - - 0 
Task eliminat ion Het verwiideren van onnodiae taken binnen een oraanisatie - - - 9 
Order-based work P"""n om batchoewiis- en oeriodiek oroduceren te reducren/verwiideren - + 2 
Triage Het oodelen van een aloemene taak in twee of meer alternatieve taken of vice versa - + - - 0 
Task comoosition Het combineren van kleine taken in een samenaestelde taak en vice versa - + - - 6 

T Q c F 
Behavioural view Reseauencina Het verolaatsen van taken naar meer toeoasseliike oasities - 5 

Het rangschikken van knock-out beslissingen in een afnemende volgorde van effort en 
Knock-out in een toenemende voloorde terminatie kansen + - 0 
Parallelism Onderzoek of het moaeliik is om taken oarallel uit te voeren - - + - 3 

Ontwerp bedrijfsprocessen voor standaard opdrachten en isoleer bijzondere opdrachten 
Exceotian van de narmale flow - + - 0 

T Q c .. 
Externe omoevina !Trusted oartv I In olaats van zelf informatie zoeken dit laten doen door een bekende oartii. - - 0 

Outsourcino Beschouw het uitbesteden als een bedriifsoroces in delen of in het oeheel - - 0 
llntelfacina IStandardiseer de interface met klanten en partners - + - 0 

r Q c .. 
Oroanisatie structuur Order assionment Laat werkers zoveel mooeliik staooen uitvoeren voor een enkelvoudioe oodracht - + - 5 

Toewijzen van resources op zo'n manier dat maximale flexibiliteit is behouden voor de 
Flexible assionment korte termiin - + - 0 
Centralization Behandel n"""rafisch versoreide resources alsof ze aecentraliseerd ziin - + + 0 

Vermijdt toewijzen van taak verantwoordelijkheden aan mensen van verschillende 
Solit resoonsibilities functionele eenheden. + + - 0 

Toewijzen van teams bestaande uit mensen van verschillende afdelingen, die zogen 
Customer teams voor de comolete afhandelino van soecifieke oodrachten - - - - 0 
Numerical involvement Minimaliseer het aantal afdelinaen araeoen of mensen betrokken bii het oroces + - - 3 

Maak een persoon verantwoordelijk voor het afhandelen van elk opdrachtstype, de case 
Case manaaer manaaer. + + 0 

T Q c F 
Oroanisatie oooulatie Extra resources Als de caoaciteit niet toereikend is, overweeo dan om het aantal resources te veroroten - + + 0 

Soecialist-oeneralist Overweeo om resources meer aesoecialiseerd te maken of meer aeneralistisch - + 4 
Emoower Geef het oersoneel besluit-makinosautoriteit en reduceer middle-management - - - 5 

T Q c F 
Controleer de volledigheid en correctheid van inkomende materialen en controlleer de 

lnformatie Control addition voor het verzenden naar de klanten. + + - 0 
In plaats van het ophalen van informatie bij een externe bron, nu de informatie bufferen 

Bufferino door te abonneren oo updates - + 0 
T Q c F 

Technolooie Task automation Overweea het automatiseren van taken - + - 0 
,,...,o~r rrel verw1Jut<ren van rys1eKe ""'perKingen 1n een ""'-'nJrsproces ooor "'' 1oepassen 

lntearal technolnnv van nieuwe technologie - + - 6 

-- +' I Toename 

·- Time .• I Afname .. Qualitv Posilief veranderd 

"" 

--
Cost Neoatief veranderd 
Flexibilitv 
Relatieve Score index 

Bovenstaan tabel is aangepast vanuit de literatuur (21 ],[22]. In de bovenstaande tabel zijn de 
verschillende verbeterheuristieken weergegeven (21]. Wat hier aan toegevoegd is vanuit de 
literatuur (22] is de score index. Daarnaast biedt deze tabel het voordeel dat alles in een 
overzichtelijk geheel gepresenteerd wordt, versterkt door kleurgebruik. 

In de voor laatste kolommen zijn de prestatiecriteria tijd (time), kwaliteit (quality), kosten (cost) en 
flexibiliteit (flexibility) weegegeven. Per heuristiek is dan aangegeven wat het effect is van de 
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heuristiek op de betreffende verbeterheuristieken. Een '+'is dus een toename in bijv kosten. Een 
'-' is bijvoorbeeld een afname in kosten. Als de eel groen gekleurd is, dan is dat een positieve 
verandering van de prestatiemaat. Als de eel rood is, is dat een negatieve verandering. Een 
voorbeeld: als flexibiliteit toeneemt (F: '+') dan is dat positief (groen gekleurd). Als de kosten 
toenemen (C: +) dan is dat negatief voor die betreffende prestatie indicator (rood gekleurd). 

In de laatste kolom is weergegeven wat de relatieve prestatie index (RSI) is . Hoe hoger de RSI 
des te beter. De hoogste score is 9 en wordt geleverd door de verbeterheuristiek 'task 
elemination'. Dit betekent dat is gebleken uit onderzoek [22] dat dit de best presterende heuristiek 
is. De RSl 's van alle verbeterheuristieken zijn daarnaast grafisch weergegeven op Bijlage IV, 
pag. 57. 

Deze tabel kan hiermee bijdragen bij het selecteren van heuristieken voor procesverbetering 
binnen organisaties. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn, dat in elke omstandigheid , alle 
heuristieken even goed presteren . 
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Bijlage IV: Belang Heuristieken 

Relatief belang heuristieken 

Task elimination I 

Task composttion 

Integral technology 
I I 

Empower 
I I 

Order assignment 

Resequencing I 

Specialist-general ist 
I 

Integration 

Numerical involvement I 

I 
Parallelism I 

Order-based work 

Contact reduction c::i 
~ 
QI Taks automation 
~ 
Cll 

Buffering ·.:::: 
::::J 
QI Control addttion 

:::c 
E Extra resources 
1'1:1 
1'1:1 Case manager z 

Customer teams 

Split responsibiltties 

Centralization 

Flexible assignment 

Interfacing 

Outsourcing 

Trusted party 

Exception 

Knock-out 

Triage 

Order types 

Control relocation 

0 2 4 6 8 10 

Relatieve Score Index 

Figuur IV.1: Belang heuristieken 
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Bijlage V: Vergelijkingstabel management verander programma's 

Tabel V.1: vergelijkingstabel 

~ 
1Qll Pl.~ 11• "Piii ._,rtlLEML&MJ ....... "' .... &ltJ.1111 !WR" .... ""' 111111 

Mana,_,..,.ent verander foa.is Flow Ootimalisatie foOJs ProbleemAlariatie focus Business oroces focus 

111! 
Bestaande oroces Bestaande oroces Bestaande oroces aean state aanoal< 
Lange termlin / lncrementele continue verbeteinQ Continue verbeterina Middellanae tenniin, Praiedmatia Kate termiin, radicale veninderinaen 
Tnn-Mwn & Battam-uo. ao meerd8'e locaties T ao-ttown & Bottom-up Tm-dawn oralect binnen oraanlsatie Too down bii core business oroces 
Matia Matia Gemiddeld Hooa 
Totale betrakkenheid & Statistical control Visual manaaement tools Statistical control lnformatie Technoloaie 
CultUreel Strudureel I cultureei Strudureel I cultureel S1ructureel / c:Utureel - Qrw::on-einde roef'H!inde Af,._,akende ....-,.,.ecten I Atnebal<ende tiidkad8' '~niectmatia I 

111 Ill •• Verbeteren van product, service al management kwaliteit Eliminatie van verspilling Verbeteren van kwalitelt van product Verbeteren van de prestaties van processen 
en processen door red.Jctie van variatie 

1111111 •I A Verhagen kwaliteit Verhagen kwalrteit Verhagen kwalitelt Verhagen kwaliteit 
Ver1agen variabiliteit Lagere voarraden Ver1agen variabiliteit Ver1agen doarlooptijd 
Ver1agen kosten Ver1agen variabiliteit Ver1agen kosten Veriagen kosten 
V8'8nder denken Ver1agen kosten Ver1agen door1ooptijd Verhagen ftexiblliteit 

Ver1aaen doa1~tiid 
Kwaliteitsdenken Verminderen waste Proces standll'disatie Proces redesign 
Total custom.,. satisfaction Beheersen variabiliteit Variatie reductie Radicaal 
Organisational learning Flow synchronisation Deta driven analyse Fundll'nenteel 
P8'SO!leei betrokkenhei d Flexibiliteit Dramatic Improvement 
Continue verbetering Continue verbeterina 
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Bijlage VI: Verander frequentie vs verandering 

Reengineering project 

TOM Project 

TOM & BPR project 

--
-·--·-----·--·--· 

-------

Figuur Vl.1: Veranderingen bij gecombineerde toepassing (10) 

--· -----
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Bijlage VII: Keuze motieven Onderzoek Blauw 

Relatief belang keuze motieven lntermediair 
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N > = .! 
~o 

E 

Lage rente 

snelheid 

duidelijke 

voorw aarden 

flexibele 

voorw aarden 

foutloze adrrin 

Soepel 

acceptatiebeleid 

goede provisie 

meedenken 

0 10 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

Beoordel ingsschaal 

20 30 40 50 60 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

' 
I 

Figuur Vll.1: Keuze motieven intermediair13 

13 Deze informatie is beschikbaar gesteld door WUE. 
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Tabel Vll.1: Keuze motieven intermediair 

goede pro\Asie 

RI: Relatieve Index 
CRI: Cumulatieve Relatieve Index -+- 1 

- 61 



@ WestlandUtrecht 
Maa1werk in hypotheken ""ettKten 

Bijlage VIII: Procesmodel Aanvraagproces 
Processtructuur 

~ Hoofdproces ) 

Rollen 

1-- SD ) 

1-- KA ) 

1-- Directie ) 

I°= TNT ) 

Woflan Verificatie 

~ Hoofdproces.scr - Woflan 

File View Diagnosis Help 

El ~ C:\Program Files\PROTOS\aanvraag proces Fundation 10-1\Hoofdproces.tpn 

El· -' Diagnosis 
., The process definition is a workflow process definition 

El· ., All conditions are proper 
· : .. ., All conditions are covered by threads of control 
: ..... ., All tasks are live 

., The workflow process definition is sound 

EJ .. 6 Properties 

El -' Process definition 
' tiJ .. ., Conditions: 5 

tiJ .. ., Tasks: 7 

El .. ., Workflow process definition 

' El·-' Start conditions: 1 
i L ... Q start flow 

S · -' End conditions: 1 
. 0 end flow 

; ·-' Useless tasks and conditions: 0 
El 6 Condition properness 

l±J -' Threads of control : 12 

El -' Task liveness 
-' Dead tasks: O 

· -' Non-live tasks: 0 

TU/e 
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Bijlage IX: Europort Order proces & verificatie 
Processtructuur 

Hoofdproces 

~ Dagafschrift 

> 
~ Betaling 

> 
Rollen 

1--
KA ) 

1--
BO ) 

1--
SD ) 

1--
AD ) 

1-- AD/SD ) 

1-- IT ) 

1~ TNT ) 

Woflan Verificatie 

~ Hoofdproccs .scr Wofldn 

File View Diagnosis Help 

~~ ~1~ 1 ~ t J ~l l 
El I! 

El ~ Diagnosis 
., The process definition is a workflow process definition 

El ., All conditions are proper 
., All conditions are covered by threads of control 

., All tasks are live 

., The workflow process definition is sound 

El 6 Properties 
El ., Process definition 

'.±1 ., Conditions : 154 
'.±1 ., Tasks : 184 

a ., Workflow process definition 
1±1 ., Start conditions: 1 
i±J ., End conditions: 1 

., Useless tasks and conditions: O 

3 6 Condition properness 
., Threads of control : 8 

., T ~liveness 
., Dead tasks: 0 
., Non-live tasks : O 

TU/e 
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Dagafschrift 

ld • start1 

~ lo beh'"dellog2 

- so 

c:J Ooorzenden naar 
printque 

• Ooorgezonden 

- so 

c:J Afdrukken - --K9 1 dag later 7 d agafschriften 

• Afgedrukt 

- so 

c:J In envelop plaatsen 

• In envelop 

- so 

c:J In postzak plaatsen 

• In postzak 

c. TNT 

c:J Verzenden - --iC9 17:00u 7 
• verzonden 

lw . Einde1 
l 

Dagafschrift 

Proces betaling: Zie Bijlage XI. 
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Bijlage X: Fundation Order proces & verificatie 
Processtructuur 

Hoofdproces 

~ Processing 

> 

~ Europort_blocktrade> 

Rollen 

1-- KA ) 

1-- BO ) 

1-- SD ) 

1-- AD ) 

1-- IT ) 

1~ TNT ) 

Woflan Verificatie 

~ Hoofdproces.scr - Woflan 

File 't'iew Dia171osis Help 

~ ~ .. ,...., , ~ t l ~? I 

a ~ mm 
B Diagnosis 

·til The process definition is a workflow process definition 

'2r-til AU conditions are proper 
til AU conditions are covered by threads of control 

·-til All tasks are ~ve 
· ·til The workflow process definition is sound 

El· 6 Properties 
.. til Process definition 

ff'! -til Conditions: 98 
EH ·til Tasks: 114 

El· ·til Workflow process definition 
EB til start conditions: 1 
ff'! ·til End conditions: 1 

-til Useless tasks and conditions: O 
El ·6 Condition properness 

-til Threads of control: 3 
a .. t,1 Task liveness 

til Dead tasks: O 
til Non-live tasks: O 
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Processing 
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Europort_blocktrade 
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- so 
oersen controleren 

koersen gecontroleerd ·----------~ 

Bereken aantal 
stukken 
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Bijlage XI: Betalingsproces & verificatie 

Processtructuur 

I~ Hoofdproces 

Rollen 

1-- KA 

1-- BO 

1-- SD 

1-- AD 

1-- IT 

lo_ TNT 

1-- AD/SD 

.___ __ ) 

.___ __ ) 

.___ __ ) 
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~ ~ .. J• J ~ ! lt(lll 
El lil 

El .,,, Diagnosis 

ti The process definition is a workflow process definition 
ti All conditions are proper 

ti All conditions are covered by threads of control 
· ti All tasks are ~ve 
ti The workflow process definition is sound 

E:J 6 Properties 
- ti Process definition 

'.±l ti Conditions: 4 7 

~l ti Tasks: 52 
g ti Workflow process definition 

l±l ti start conditions: 1 
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t,I Useless tasks and conditions: 0 
'=':l 6 Condition properness 

ti Threads of control: 4 
-= ti Task ~eness 

ti Dead tasks: O 
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Bijlage XII: Detail redesign analyse bedrijfsprocessen 
Xll.1 Fundation aanvraag proces 
Bij de klantwensen kwam naar voren dat het voor de intermediairs van groat belang is dat order 
verwerking snel gebeurt (zie ook 5.3.1 ). Deze orderverwerking heeft dan met name betrekking op het 
aanvraagproces. Dit is namelijk Mt contactpunt voor de intermediairs met de WUE. Hierdoor nemen 
we bij het aanvraagproces de prestatiemaat gemiddelde doorlooptijd als belangrijkste prestatiemaat. 
Dit betekent dat de beschreven herontwerpen invloed moeten hebben op verlaging van de 
doorlooptijd van het aanvraagproces. 

In het volgende warden de herontwerpvoorstellen besproken per afdeling, zoals die zijn weergegeven 
in figuur Xll.1 . Er zal daarom warden gestart met de eerste afdeling waar het proces start: de 
servicedesk. Vervolgens wordt bekeken op basis van de Protosmodellen, de ervaringen van de 
onderzoeker zelf en met hulp van de ervaringen, die de medewerkers hebben met het proces, welke 
verbeterheuristieken toegepast kunnen warden binnen het proces. Op deze manier wordt het proces 
structureel verbeterd met de bestaande redesign tools [21 ],[22]. 

Xll.2.1 Afdeling servicedesk 
1. Bakje en transport: 

De activiteiten bij de servicedesk binnen het aanvraagproces zijn relatief simpel en kort. Op het 
moment dat aanvraagpost binnenkomt en is gewaarmerkt, wordt het op een stapel gelegd. Op 
een gegeven tijdstip zal de batch naar de klantenadministratie warden gebracht. Het zou wenselijk 
zijn om elke aanvraag direct door te sturen naar de andere afdeling , zodat er niet gewacht hoeft te 
warden totdat de hele poststapel behandeld is . 

Verbetering: Integral Technology 

Er kan warden gedacht aan een WFMS (workflow management systeem) , die de logistiek van de 
informatie automatiseert. Hierdoor komen de bakje en transport activiteiten in het gehele proces te 
vervallen . Dit bevordert eveneens order based work. Op het moment dat een document is 
afgehandeld kan het direct doorgestuurd warden naar de juiste resource . Deze kan er vervolgens 
mee aan de slag, zonder dat gewacht hoeft te warden op de afhandeling van de overige 
documenten. Dit zorgt voor een verdere verkorting van de doorlooptijd. 

Effect [21): 

I~ I~ I~ I 
De doorlooptijd zal warden verbeterd (groene eel is verbetering, rode eel is verslechtering) , omdat 
er geen fysieke logistiek hoeft plaats te vinden binnen het proces. Dit wordt namelijk verzorgd 
door het WFM systeem. De kwaliteit van het proces neernt toe vanwege het feit dat er geen 
documenten meer zoek kunnen raken in het proces. De traceerbaarheid is hierdoor helemaal 
geen issue meer, waardoor de kwaliteit van informatie voor de klanten stijgt. Voor de organisatie 
heeft het de volgende voordelen, die allemaal ten goede komen aan de kwaliteit: 

• Er raakt geen werk kwijt: het systeem zorgt voor de distributie van de informatie/documenten, 
waardoor dit altijd te traceren is . 

• Juiste documenten warden gebruikt: er kan geen onduidelijkheid bestaan of het juiste 
document voorhanden is. 

• Het systeem kan rekening houden met deadlines 

• Zorgt voor inzichten in werkvoorraad 

• Status kan makkelijk warden achterhaald. 

2. Afvinklijst: 
Later in het proces wordt er een afvinklijst toegevoegd om te controleren of alle documenten 
aanwezig zijn in het dossier. Als er later in het proces in een oogopslag gezien kan warden dat er 
documenten ontbreken, hoeft er geen extra aandacht aan besteed te warden op die afdeling. 
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Verbetering: Knock-out 

Het is verstandig om te registreren welke documenten aanwezig zijn in het begin van het proces. 
De servicedesk controleert sowieso altijd de aanwezigheid van de documenten om te bepalen of 
de tussenpersoon gebeld moet worden. Door in het begin van het proces een afvinklijst toe te 
voegen en daardoor de officiele check hier als eerste toe te passen, kan in latere stadia direct 
worden overgegaan tot bijvoorbeeld het archiveren i.p.v. het nogmaals controleren van de 
gegevens. 

Effect [21): 

De best practice gaat uit van parallelle controle i.p.v. seriele controles. Op het moment dat 
activiteiten parallelle plaats zouden moeten maken voor seriele knock-out activiteiten, zou dat tot 
doorlooptijd verhoging kunnen leiden zoals het hierboven is beschreven. Tijdens dit proces vinden 
de controles echter serieel plaats . Hierdoor zal de knock-out toch voor doorlooptijd verkorting en 
kosten verlaging kan zorgen binnen dit proces bij WUE. 

Andere aspecten binnen het aanvraag proces op de servicedesk afdeling komen niet naar voren. 

Xll.2.2 Afdeling Klantenadministratie 
1. Dossier handling en archiveren: 

Een belangrijk gedeelte van de tijd is de klantenadministratie bezig met het oppakken van 
dossiers, het aanvullen van dossiers, terugplaatsen van dossiers. 

Verbetering: Integral technology 

Aangezien er veel tijd gaat zitten in het behandelen van papieren documenten, is het wenselijk om 
een digitaliseringslag te maken. Dit kan door middel van elektronische archivering. Op die manier 
hoeven de document niet allemaal fysiek erbij gezocht te worden. De volgende positieve effecten 
zijn te verwachten: 

• Er hoeven geen dossiers meer gelicht te worden. Dit werkt eveneens door in andere 
processen. 

• Er hoeft niet meer fysiek gearchiveerd te worden. Vooral het terugplaatsen van dossiers 
kost helemaal geen tijd meer, aangezien het digitale document simpel kan worden 
afgesloten op het beeldscherm van de gebruiker. 
Er zal echter wel in het systeem gezocht moeten worden naar de digitale documenten. Dit 
kan daarentegen veel efficienter dan de zoektocht in verscheidene grote kasten. 

• Een secundaire winst het probleem van een steeds groter wordend issue: fysieke ruimte 
van de archieven op het kantoor. De archieven puilen steeds meer uit. Dit probleem kan 
worden verplaatst naar goedkopere opslaglocaties buiten het pand zelf. Hierdoor is er 
fysiek veel meer ruimte beschikbaar. Daarnaast is het wel zo dat er digitale opslag nodig 
is, maar dit hoeft niet tot problemen te leiden gezien de serverruimtes. 

Een nadeel van een dergelijke oplossing is de volgende: 

• Er zal een extra activiteit ontstaan: het digitaliseren van de documenten. Dit zou aan het 
begin van het proces moeten gebeuren. Dit zou gedaan kunnen worden door een relatief 
goedkope kracht. 

• Het verandert het bestaande proces niet in de fundamenten , het automatiseert het met 
name. 

Wat een belangrijke aanvulling is op deze oplossing en in lijn is met een eerder genoemde 
verbetering, is het WFM Systeem. Een combinatie van deze twee oplossingen kan dan ook voor 
de meest daadkrachtige verbetering zorgen. 

Effect [21 ] : 
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Zie paragraaf Xll.2.1. 

2. Clienten overeenkomst naar directie 
In de huidige situatie stuurt de klant een ondertekende clienten overeenkomst (CO) op naar WUE. 
Deze moet dan ondertekend worden door de directeur. Dit gebeurt door het CO te splitsen van de 
het dossier zodat de overige documenten in behandeling genomen kunnen worden. Na 
ondertekening wordt er een kopie van gemaakt en opgestuurd naar de klant. De gekopieerde 
vorm wordt gezamenlijk met het dossier gearchiveerd. Dit vergt logistieke effort van 2 afdelingen: 
directie en klantenadministratie. In het ergste geval wordt het dossier gearchiveerd terwijl de CO 
nog ter ondertekening ligt bij de directeur. Het dossier moet dan later erbij gezocht worden en 
worden samengevoegd met het CO. 

Verbetering a: Task elimination 
Het meest wenselijk zou zijn al er helemaal geen formulier hoeft worden teruggestuurd . Het 
contract moet dan zo juridisch worden opgesteld dat het retourneren niet noodzakelijk is . 

Effect [21]: 

fEm 
Doordat er een taak verwijderd wordt uit het proces, zullen de kosten en doorlooptijd dalen van 
het proces. Potentieel boet het systeem in aan flexibiliteit. 

Verbetering b: Praktisch van aard 

lndien de vorige oplossing niet mogelijk zou zijn, dan is het wenselijk dat het document niet 
gesplitst hoeft te worden. Er kan gedacht worden aan een stempelmachine met de handtekening 
van de directie. Hier kan bijvoorbeeld een persoon verantwoordelijk voor worden gemaakt op de 
afdeling. 

Effect: de effecten zijn niet onderzocht, maar het lijkt waarschijnlijk dat met name de kwaliteit en 
beheersbaarheid van het systeem verbeterd wordt. Mogelijk heeft het ook positieve effecten op de 
doorlooptijd. 

3. Creatie van welkomstbrieven: 
Het creeren van de welkomst pakketten gaat door middel van het mergen vanuit word naar excel. 
Eerst worden de gegevens van de klanten door de klantenadministratie uit een grote excel tabel 
gekopieerd naar een merge excel bestand. Hiervandaan wordt daadwerkelijk gemerged naar 
documenten in word door de servicedesk. Dit geldt eveneens voor de stickers met de adressen 
die later op de enveloppen geplaatst moeten worden. Deze manier van werken zorgt voor grote 
gevoeligheid voor fouten in aanhef op brieven en adressering op enveloppen. 

Verbetering: Integral technology/Task Automation 

Er zal gepoogd moeten worden om de brief en pakket creatie verder te automatiseren door een 
vernieuwde Fundation module. Dit zorgt voor een grote slag op het gebied van adressering en 
welkomstpakket creatie. 

Effect heuristiek Integral technology [21 ]: 

I~ I~ I~ I 
Effect heuristiek Task Automation [21]: 

Door het systeem geavanceerder te maken, hoeven de brieven niet meer handmatig gemaakt te 
worden m.b.v. word en excel. Dit zal de foutgevoeligheid drastisch verlagen, wat ten goede komt 
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aan de kwaliteit. Daarnaast lopen de doorlooptijd en kosten ook terug , vanwege het minder 
handmatig werken. 

4. Envelop welkomstpakket: 
Ats er welkomstpakketten verzonden moeten worden, dan moet er een welkomstklapper in een 
envelop worden geplaatst en vervolgens worden opgestuurd. Hiervoor worden grotere enveloppen 
gebruikt, waar op het moment dat het welkomstpakket erin is geplaatst, een afgedrukte sticker 
met adresgegevens op wordt geplakt. Dit betekent dat er naast de welkomstbrief ook 
adresstickers gemerged moeten worden en op de corresponderende envelop geplaatst moeten 
worden. Dit is een moeilijk beheersbaar proces wat gevoelig is voor fouten. 

Verbetering: Praktisch van aard 

Het zou beter werken als een gemergde brief met adres genoeg zou zijn om de adressering goed 
te laten verlopen. Dit zou kunnen worden opgelost d.m.v. een venster in een envelop, waar het 
adres achter het venster zichtbaar zou moeten zijn. De vraag is echter of dit kan bij enveloppen 
met een grotere inhoud. 

Effect: de effecten zijn niet onderzocht, maar het lijkt waarschijnlijk dat met name de kwaliteit en 
beheersbaarheid van het systeem verbeterd wordt. Eveneens heeft het ook positieve effecten op 
de doorlooptijd doordat er niet meer effort gestoken hoeft te worden in het aanbrengen van de 
juiste sticker op de corresponderende envelop. 

5. Meezenden van aankoop-/beheerovereenkomst: 
Op dit moment wordt de aankoop-/beheerovereenkomst opgestuurd naar de klant met het 
welkomstpakket. De klant moet dit dan vervolgens retourneren. Op het moment dat WUE op een 
later moment dan het formulier heeft terugontvangen kan pas worden overgegaan op de 
daadwerkelijke aankoop van stukken. De overeenkomst wordt opgestuurd naar de eindklant. 
Naast het feit dat aankoopproces pas sterk verlaat kan starten, kan het verwarrend werken voor 
de eindklant. De eindklant kan namelijk het idee hebben dat alle documenten reeds zijn ingevuld 
bij de intermediair. 

Verbetering: Taak verwijderen/ Resequencing 

Op het moment dat het aankoop/beheer formulier bij voorbaat kan worden verstrekt (evenals alle 
andere formulieren) en daarmee niet later hoeft worden verstrekt, zal dat voor een aanzienlijke 
tijdreductie kunnen zorgen. 

Effect [21] (taak verwijderen) : 

Effect [21] (Resequencing): 

Doordat het formulier direct meegezonden kan worden bij de aanvraag van het product wordt 
deze laatste activiteit eerder in het proces geplaatst. De klant hoeft niet te wachten bij de 
aanvraag tot hij het formulier krijgt opgestuurd, waarna de klant het zelf weer moet terugsturen. 
Als laatste moet dat formulier ook wederom worden verwerkt worden voordat het gehele proces 
afgerond kan worden . Oat doorlooptijd en kosten aanzienlijk gereduceerd kunnen worden, lijkt 
evident. 

Zie voor het herontworpen proces model en verificatie hiervan Bijlage XIII, pag. 84. 

Xll.3 Fundation order proces 
In de aanleiding van de opdracht is naar voren gekomen dater een kleine 12.000 klanten extra 
worden overgenomen in het klanten bestand. Dit zijn allen Fundation klanten . Wat van belang is, is 
het feit dat met dezelfde bezetting het extra aantal klanten beheerd kan worden. Als er met dezelfde 
bezetting aanzienlijk meer klanten beheerd moeten worden, is het van belang dater zo efficient 
mogelijk gewerkt wordt. Dit betekent weinig fouten en daardoor hoge kwaliteit en liefst zo kort - 76 
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mogelijke doorlooptijden. Hierdoor zal er in dit procesherontwerp vooral gekeken worden naar kwaliteit 
en doorlooptijd. 

Xll.3.1 Afdeling servicedesk 
De afdeling servicedesk heeft in dit proces een postverwerkingstaak. Dit omvat eigenlijk twee 
activiteiten: het waarmerken van de post en daarnaast het in het bakje plaatsen en transporteren naar 
de klanten administratie. Bij het aanvraagproces was er een herontwerp voorstel voor het bakje en het 
transport. Dit is binnen dit proces hetzelfde. Het betreft dan ook hetzelfde herontwerp en er zal niet 
verder hierop in worden gegaan. Zie voor details dan ook Xll.2.1 . 

Xll.3.2 Afdeling klantenadministratie 
De klanten administratie beoordeelt als eerste om wat voor type order het gaat: een aankoop order of 
een verkoop order (eventueel gevolgd door een uitbetaling). Hierdoor zal hier ook in eerste instantie 
een splitsing worden gemaakt tussen de aankoop order en de verkoop order. 

Verkooporder: 

1. Plaatsen in en verwijderen uit rappelmap: 
Op het moment dat orders niet per direct uitgevoerd moeten worden, worden de formulieren in 
een zogenaamde rappelmap geplaatst. Het formulier wacht hier nu tot de valuta datum (de datum 
dat de order wel uitgevoerd moet worden) . Op de dag van de valuta datum wordt het formulier 
weer uit de rappelmap genomen en gaat het proces verder. 

Verbetering a: Integral technology/ Task automation 
Op het moment dat er een WFM systeem in combinatie met een elektronisch archief aanwezig zal 
zijn (zoals ook besproken in XII .2.1 ), kan het systeem automatisch de taak toewijzen op de 
gewenste dag. Hierdoor zou er geen gebruik gemaakt hoeven worden van een rappelmap. Een 
dergelijke map brengt namelijk de risico's met zich mee dat het niet op de juiste dag gebeurt. Een 
ander gevolg is dat het zelfde document meerdere malen in behandeld moet worden. Zie ook 
voor andere voordelen Xll.2 .1. 

Verbetering b: Integral Technology 
Fundation zou een mogelijkheid moeten hebben om de order over een bepaalde termijn uit te 
voeren. Dit betekent dat de order op de dag zelf ingevoerd kan worden in het systeem en dat het 
systeem op de dag zelf de order probeert uit te voeren . Een aanname hierbij is echter wel dat de 
voorwaarde (portefeuille waarde + liquiditeit > opnamelijn), die gecontroleerd wordt op t=O ook nog 
geld op dag t=O+x (met O+x als uitvoerdatum). Als dat niet het geval is, mag de order niet 
uigevoerd worden. 

Effect [21 ] : 

Zie ook XI 1.2.1 

2. Creeren brief: 
Op het moment dat het voor een klant niet toegestaan is om iets te verkopen of dat er andere 
gegevens niet kloppen , moet er een brief verzonden worden. Dit wordt nu gedaan door handmatig 
een brief aan te maken in word . Er kan in dit document worden aangekruist wat het probleem is 
voor de betreffende klant, maar ook hier moeten de adresgegevens handmatig worden ingevuld of 
gekopieerd uit een excel lijst. 

Verbetering: Integral technology & order based work 
Door gebruik te maken van een geautomatiseerde module in Fundation zou het mogelijk moeten 
zijn om direct een brief te kunnen afdrukken die naar de klant verstuurd kan worden. Dit bespaart 
tijd en de kans op fouten neemt eveneens drastisch af. Dit komt overeen met de besproken 
module bij het aanvraagproces (Xll.2) 

Effect [21): 

Zie ook Xll.2.1, zie ook Xll.2.1 

- 77 



@ WestlandUtrecht 
Maatwerk in hypoth6en l"O ettecteo TU/e 

3. Plaatsen op stapel voor controle : 
Nadat de order gefiatteerd is, warden orders op een stapel geplaatst, zodat ze later in een batch 
gecontroleerd warden door een andere resource. 

Verbetering: Integral technology & order based work 
Hier zou het eerder besproken WFMS ook uitkomst bieden doordat het systeem automatisch te 
controleren documenten aanbied. Hierdoor wordt eveneens het eerder besproken order based 
work gestimuleerd en zal de doorlooptijd verkort warden. 

Effect[21]: 

Zie ook Xll.2.1 

Effect [21]: 

4. Archiveren: 
Net als in Xll.2.1 geld hier ook het aspect van dossier handling en archiveren een belangrijke 
issue is. 

Verbetering: Integral technology 
Zie Xll.2.1 

Effect [21]: 

Zie ook Xll.2.1 

Het verkoop orderproces kornt halverwege samen hier samen met het proces van aankooporder. Het 
volgende gedeelte is dan ook geldig voor zowel de aankoop order als de verkoop order. De 
eerstvolgende activiteit in het verkoop proces is het afdrukken van een net buy and sell om 15:30u 
door een bepaalde resource. Vanaf die activiteit wordt nu verder het proces bekeken. 

Xll.3.3 Afdeling Backoffice 
5. Handmatig aankopen in EP+: 

Het afgedrukte net buy and sell geeft een overzicht van de totale aankopen die gedaan zouden 
moeten warden voor het Fundation systeem per gegeven (binnenlands) fonds. De daadwerkelijke 
aankopen kan alleen plaatsvinden in het oudere systeem EP+. Er zal nu met de hand berekend 
moeten warden hoeveel stukken per fonds gekocht moeten warden. Dit wordt dus bepaald door 
de totale waarde van het te besteden bedrag gedeeld door de koers van het betreffende fonds. 
Dit kost tijd en leidt mogelijk tot fouten. 

Verbetering: Interfacing 
Om de tijd te besparen en kans op fouten in te perken, zou een interface tussen deze twee 
systemen wenselijk zijn . Nog beter zou zijn als er direct aankopen gedaan kunnen warden op de 
beurs vanuit Fundation. Dit lijkt echter niet mogelijk vanwege technische beperkingen van het 
systeem. Een interface tussen de twee systemen is daardoor een goede oplossing. 

Effect [21]: 

Doordat er niet handmatig ingevoerd hoeft te warden kunnen de kan de doorlooptijd en kosten 
warden gereduceerd. De kwaliteit neernt eveneens toe door de kleinere kans op fouten. 

6. Verwerking buitenlandse orders: op het moment dat een order buitenlandse orderregels bevat, 
dan is het afhankelijk van de wijze waarop deze order wordt verwerkt. Op het moment dat de 
fondsen bekend zijn in vestima (vorm van internet bankieren), dan kunnen de gegevens in - 78 
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vestima warden ingevoerd. De ingevulde gegevens warden dan gecontroleerd door een andere 
resource en later ook geautoriseerd. Er wordt screendump afgedrukt als intern bewijs dat die 
order is aangekocht. Een kopietje wordt hiervan gearchiveerd. 

Het kan ook zijn dat er een fax orderregel aanwezig is (dit betekent dat het fonds niet 
geregistreerd is in vestima). Als er dan een fonds moet warden aangekocht moet dat handmatig 
gebeuren met de fax. Er wordt eerst een word-template gezocht op de netwerkschijf, behorende 
bij de correcte broker. Deze wordt dan ingevuld en gecontroleerd. De fax wordt vervolgens 
handmatig gestuurd . Men wacht dan op een bevestiging. Hier wordt eveneens een kopietje van 
bewaard in het archief van de backoffice. Bij zowel de fax orders als de vestima orders dienen de 
koersen vervolgens ingevoerd te warden in Fundation. Fundation kan vervolgens per klant 
berekenen wat er voor de betreffende klant is aangekocht en waar hij/zij rechtmatig eigenaar van 
is. 

Verbetering a: Integral technology & Task elimination 
De verwerking van buitenlandse fondsen zorgt voor moeilijke beheersbaarheid. Vooral fax orders 
zijn erg gevoelig voor fouten en eveneens erg tijdrovend . De doorlooptijd kan hierdoor dan ook 
door toenemen. Een nieuwe technologie zou de faxen overbodig moeten maken. Een eerste 
verbetering zou zijn het mogelijk invoeren in het zogenaamde Vestima informatie systeem in 
plaats van de handmatige faxen. Hierdoor vervalt naast de ornslachtige handmatige procedure bij 
het faxen ook de latere activiteit handmatige invoer bij kasselect (task elimination). Een 
automatische settlement kan dan immers plaatsvinden. 

Effect (Integral technology) [21): 

Zie ook Xll.2.1 

Effect (task elimination) [21): 

Zie ook XI 1.2.2.5 

Verbetering b: Interfacing 
Als de stukken zijn aangekocht (ongeacht welke methode), moeten de gegevens ook weer 
handmatig ingevoerd word en in Fundation. Dit moet ook weer gecontroleerd warden. Dit vraagt 
ten eerste de nodige capaciteit en eveneens tijd. Het zou wenselijk zijn als er tussen de systemen 
interfacing mogelijk is, waardoor handmatige invoerwordt beperkt (zie ook Xll.2). 

Effect [21): 

Zie ook Xll.2.3.5 

Verbetering c : Generalist/Specialist 
De adviesdesk is een afdeling waar relatief hoog opgeleide mensen werken , wie duur zijn om in te 
zetten op administratieve taken. Hierdoor zijn bulk activiteiten overgeheveld naar andere 
afdelingen (backoffice en servicedesk). De daadwerkelijke afhandeling van de buitenlandse orders 
warden gedaan door een resource op de servicedesk. In geval van ziekte of andere onvoorziene 
zaken waardoor de betreffende resource niet aanwezig is, kunnen de orders niet afgehandeld 
warden. Het is dus wenselijk dat andere resources deze taken kunnen overnemen. 

Effect [21 ]: 

I~ I= I 
Het effect van deze generalist heuristiek is dat de flexibiliteit toeneemt, waardoor meerdere 
mensen in staat zijn om meerdere taken uit te voeren . De afhankelijkheid van een resource neernt 
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daardoor ook af. Op het moment dater voor meer generalisten wordt gekozen, kan de 
doorlooptijd echter wel toenemen. 

Hierbij zijn de mogelijke herontwerpen besproken voor het verkoop proces. Er zal nu nog warden 
ingegaan op het begin van de aankooporder. 

Aankooporder 

Er kan naast een verkooporder ook een aankooporder binnenkomen voor Fundation klanten . Dit is 
echter in de vorm van een aankoop/beheerformulier. Op het moment dat het formulier binnengekomen 
en verwerkt is, dan staat het systeem als het ware in een stand-by modus om nieuw gestort geld te 
gaan beleggen volgens het verkozen profiel. Dit zijn allemaal activiteiten die gedaan warden in het 
programma Fundation. Het zijn allemaal 'druk op de knop'-handelingen. Het kan echter zijn dat er 
stagnatie optreedt. Dit kan liggen aan nog niet binnengekomen stukken bij het aanvraagproces. 
Binnen WUE zijn er een aantal mensen bezig om technische aspecten van Fundation te verbeteren. 
De software pakketten warden daarom als black-box beschouwd. Aanvullingen of tekortkomingen 
kunnen in dit project echter wel aan bod komen. 

Op het moment dat het subproces teneinde komt, wordt het geautoriseerd en komt het eveneens 
terecht in de wachtstand totdat de net buy & sell wordt afgedrukt. Vanaf hier geldt hetzelfde proces als 
bij het verkoop order gedeelte. Hiervoor wordt terugverwezen naar Xll.3 .2.5 en verder. 

Zie voor het herontworpen proces model en verificatie hiervan Bijlage XIV, pag . 86. 

Xll.4 Europort order process 
Dit proces is voor de bestaande klanten nog steeds van belang. In 5.4.4 is naar voren gekomen dat dit 
proces gekenmerkt waar relatief veel handwerk noodzakelijk is . Dit proces heeft echter niet direct 
invloed op de aanleiding en de doelstellingen van het onderzoek, maar is wel een interessant proces 
om verder te onderzoeken. Het is namelijk zo dat op het moment dat de voorstellen doorgevoerd 
warden van de eerder besproken procesverbeteringen zal ook dit proces hier de voordelen van 
ondergaan. Met name het workflow management systeem kan ook hier een oplossing zijn aangezien 
ook in dit proces nogal wat logistieke activiteiten plaatsvinden. 

Xll.4.1 Afdeling servicedesk: 
De afdeling servicedesk heeft in dit proces een postverwerkingstaak. Dit omvat eigenlijk twee 
activiteiten: het waarmerken van de post en daarnaast het in het bakje plaatsen en transporteren naar 
de klanten administratie . Bij het aanvraagproces was er een herontwerp voorstel voor het bakje en het 
transport. Dit is binnen dit proces hetzelfde. Het betreft dan ook hetzelfde herontwerp en er zal niet 
verder hierop in warden gegaan. Zie voor details XI 1.2.1. 

Xll .4.2 Afdeling klantenadministratie: 
De klanten administratie beoordeelt als eerste om wat voor type order het gaat: een aankoop order of 
een verkoop order (eventueel gevolgd door een uitbetaling). Hierdoor zal er net als bij de Fundation 
order ook in eerste instantie een splitsing warden gemaakt tussen de aankoop order en de verkoop 
order. 

Verkooporder: 

1. Plaatsen in- en verwijderen uit rappelmap: 
Zie Fundation order Xll.3.2.1. 

Verbetering: Integral technology 

Effect: XI 1.3.2.1 

2. Dossier zoeken (en terugplaatsen) : 
Net als in Xll.3 geld hier ook het aspect van dossier handling en archiveren een belangrijke issue 
is. 

Verbetering: Integral technology 
Zie Xll.3.2.1. 

3. Notitie maken in actielijst: 
Op het moment dat er een WFM systeem in combinatie met een elektronisch archief is ingevoerd, 
hoeft deze activiteit niet meer plaats te vinden. Het WFM systeem zorgt voor de logistiek van 
informatie. Het systeem kan daardoor ook altijd aangeven waar een gegeven stukje informatie 
zich bevindt. Traceerbaarheid en controle is daardoor een groat voordeel van een WFMS. - 80 
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Verbetering: Task elimination 
Activiteiten als dit om de traceerbaarheid te creeren zou daardoor overbodig worden . Het 
verwijderen van de taak. 

Effect [21]: 

Zie ook Xll.2.2.5. 

Xll.4.3 Afdeling BackOffice 
4. Verwerking buitenlandse order: 

Zelfde aspecten als bij de Fundation order Xll.3 spelen een rol. 

Verbetering: 
Integral technology & Task elimination . 
Zie ook Xll.3.2.6 

5. lnvoeren in opdrachtsheet en later in behandeling nemen: 
Op het moment dat er een buitenlandse order is, wordt de order in een opdrachtsheet geplaatst 
(excel) door de adviesdesk of de servicedesk (afhankelijk wie het in behandeling heeft genomen). 
Op deze manier worden alle orders van een type fonds verzameld om vervolgens gezamenlijk de 
deur uit te gaan. Als dit voor alle orderregels is gedaan, wordt er een afdruk van gemaakt en in 
een daarvoor bestemde klapper geplaatst. Op een later moment in het proces wordt dan 
vervolgens de klapper in behandeling genomen door de afdeling servicedesk. Deze laatste stap 
wordt gedaan door de servicedesk zodat de adviesdesk gevrijwaard blijft van administratieve 
taken die veel tijd kosten . Zij kunnen zich dan bezighouden met de taken waarvoor ze opgeleid 
zijn: het beleggingsadvies. 

Verbetering: Integral technology 
De opdrachtsheet wordt dus op een later moment in behandeling genomen en eventueel ook nog 
door een andere afdeling. Dezelfde gegevens moeten eerst in excel worden ingevoerd om te 
bepalen water aangekocht moet worden . Dit brengt risico's met zich mee en daarmee ook kans 
op fouten . Het zou wenselijk zijn dat er een systeem kan bestaan tussen de systemen waardoor 
dit overtypen niet langer noodzakelijk is. 

Effect [21]: 

Zie ook Xll.2.1. 

Aankooporder 

Dit proces lijkt heel erg op een verkoop order. De verbeteringen die van toepassing zijn op de 
verkooporder geldt dan ook voor dit ordertype. 

Andere aanvullende toepasbare verbetering zijn als volgt: 

1. Excel calculatiesheet: De Excel calculatie sheet wordt gebruikt in een ander proces om het 
product opnieuw te fltten bij het gekozen klantprofiel (rebalancing). Dit wordt echter ook gebruikt 
bij berekenen van het aantal aan te kopen stukken. 

Verbetering: Integral technology 
Ook hier geldt dat de gegevens handmatig ingevoerd moeten worden in een sheet. De koersen 
van de stukken kunnen worden afgelezen op een systeem. Het zou wenselijk zijn als er een 
systeem is , die de koersen in kan lezen en daarmee en dat er niet een handmatige calculatie 
hoeft plaats te vinden. 

Effect [21]: 

Zie ook Xll.2.1. 

Zie voor het herontworpen proces model en verificatie hiervan Bijlage XV, pag. 89. 
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Xll.5 Betalingsproces 
Dit proces heeft evenals het Europort order proces niet veel invloed op de doelstelling of aanleiding 
van de opdracht. Het proces betreft namelijk de bestaande klanten die in het Europort systeem zitten. 
Daarentegen is het net als het Europort order proces een veel voorkomend proces en kan met de 
eerder gedane voorstellen zorgen voor een interessante prestatie verbetering binnen WUE. 

Xll.5.1 Afdeling servicedesk: 
De afdeling servicedesk heeft in dit proces een postverwerkingstaak. Dit omvat eigenlijk twee 
activiteiten: het waarmerken van de post en daarnaast het in het bakje plaatsen en transporteren naar 
de klanten administratie. Bij het aanvraagproces was er een herontwerp voorstel voor het bakje en het 
transport. Dit is binnen dit proces hetzelfde. Het betreft dan ook hetzelfde herontwerp en er zal niet 
verder hierop in warden gegaan. Zie voor details 5.4.4. 

Xll.5.2 Afdeling klantenadministratie 
1. Plaatsen in- en verwijderen uit rappelmap: 

Zie Fundation order Xll.3.2.1. 

Verbetering: Integral technology 

Zie Fundation order Xll.3.2.1. 

2. Dossier zoeken (en terugplaatsen): 
Net als in XI 1.2.2.1 geld hier ook het aspect van dossier handling en archiveren een belangrijke 
issue is. 

Verbetering: Integral technology 

Zie Xll.2.2.1 

Xll.5.3 Afdeling Backoffice 
1. Handmatige invoer in meerdere applicaties: 

Binnen de afdeling Backoffice, wordt indien alles goed verloopt, dezelfde order in 3 systemen 
ingevoerd (achtereenvolgens Kasselect, Europort en Exact). Bij elk systeem zijn er controles 
nodig om zeker te zijn van de juiste ingevulde gegevens. 

Verbetering: Integral technology/interfacing 
Middels interfacing is het wenselijk om de overdrachten tussen de systemen te automatiseren. 
Een eerste mogelijkheid is de invoer van een bestaande Europort module. 

Effect [21]: 

I ~ I~ I~ I 
Doordat het mogelijk is om geautomatiseerd informatie tussen verschillende systemen uit te 
wisselen, kan doorlooptijd en kosten verlaagt warden. Eveneens zal de kans op fouten hierdoor 
drastisch afnemen. 

Zie voor het herontworpen proces model en verificatie hiervan Bijlage XVI, pag. 92. 

Xll.6 Algemene aandachtspunten: 

Xll.6.1 Traceerbaarheid: 
Op dit moment wordt er weinig gedaan aan traceerbaarheid binnen de gehele organisatie. Als post 
binnenkomt, wordt het gestempeld, gaat op stapeltjes en komt uiteindelijk in het dossier terecht. 
Documenten zijn daarmee niet ten alle tijden traceerbaar. De traceerbaarheid van orders is dan ook in 
de meeste gevallen een issue. Als de documenten in behandeling zijn , 'verdwijnen' ze in het systeem 
en komen aan het einde weer boven water als ze verwerkt zijn. 

Er warden pogingen gedaan om de traceerbaarheid te vergroten, door het bij te houden in actielijsten. 
Door het gebruik van een WFM Systeem is traceerbaarheid geen issue meer binnen de gehele 
organisatie. Het is altijd overzichtelijk waar we Ike documenten zijn . Dit is in overeenstemming met de 
eerder gedane aanbevelingen . 

Xll.6.2 Targets 
Op dit moment warden er geen harde targets gesteld wat betreft doorlooptijd, aantal orders, of andere 
prestatie indicatoren. Op het moment dat dit wel wordt gedaan en er zijn ijkpunten in het systeem, dan 
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kan er bepaald worden hoe het systeem presteert. Met behulp van een WFMS kunnen deze prestaties 
relatief eenvoudig gerapporteerd worden. 

Om mee te gaan in een wereld van steeds groter wordende concurrentie is, is interne prestatie 
meeting en bewustwording noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Het creeert zelfs 
mogelijkheden om je als organisatie te onderscheiden van de concurrentie. Als het aantoonbaar is 
bijvoorbeeld , dat doorlooptijden korter zijn, betrouwbaarheid en professionaliteit hoog is, zal dat een 
sterke uitwerking hebben naar buiten toe. 

Xll.6.4 'Chinese walls' 
Op dit moment zijn alle processen functioneel ingedeeld. Dit betekent dat iedere afdeling (functionele 
eenheid) een aantal activiteiten heeft. Als die activiteiten zijn afgerond worden ze over de 'muur 
gegooid' naar de andere afdeling. Men heeft weinig notie water vervolgens mee gebeurt en wat daar 
de noodzaak van zou kunnen zijn. 

Verbetering: process order teams 
Door mensen verantwoordelijk te maken voor een gedeelte van een proces binnen een geheel 
van een team zullen mensen zich mede verantwoordelijk voelen binnen het gehele proces. Er 
kunnen daarbij heldere doelen worden gesteld bij het bestaande proces, waardoor de prestaties 
goed te monitoren zijn. Hun eigen taken krijgen op die manier meer betekenis binnen het grotere 
geheel. Daarnaast zullen ze bekend zijn met de case die behandeld wordt, wat ten goede zal 
komen aan de kwaliteit van het werk dat afgeleverd wordt. 

Effect [21]: 

De resources raken bekend met de activiteiten en begrijpen het grote geheel beter. Dit zal ten 
goede komen aan de doorlooptijd. Eveneens kan hierdoor de kwaliteit van de service stijgen. Een 
negatief punt hierbij kan zijn dat de flexibiliteit inboet aangezien resources meer gericht bezig zijn. 

Xll.6.5 Verdeelde 'tradingplaces' 
Er zijn meerdere locaties waar er gehandeld wordt. 

Deze locaties zijn : 

Backoffice: Net buy & sell , begin traject buitenlandse orders en SASI handel. 

Servicedesk: afhandeling buitenlandse orders 

Adviesdesk: afhandeling binnenlandse orders en start verschillende buitenlandse orders PEB/PEA 
klanten. 

Hierdoor zijn er veel data/document en informatiestromen door de organisatie heen, waardoor de 
overzichtelijkheid sterk verlaagd wordt van de order afhandeling. Fouten ontstaan hierdoor makkelijk 
en traceerbaarheid en mogelijk doorlooptijd is daardoor lager. Het zou daarom wenselijk zijn om een 
tradingdesk in te richten die zich bezig houdt met de trades. De trades die hieronder zouden moeten 
komen vallen, zijn als volgt: 

Buitenlandse orders. 

Bulk binnenlandse orders voor EP+. 

Bulk voor vermogensbeheerders. 

Net buy & sell trades. 

Verbetering: (Resource) centralisation 
Doordat taken gecentraliseerd worden, worden de processen en verantwoordelijkheden 
inzichtelijker en traceerbaarder. Dit kornt weer ten goede aan met name de kwaliteit, door een 
kleinere kans op fouten. Eveneens gaat de flexibiliteit omhoog Doorlooptijd is ook een positief 
effect. 

Effect [21 ]: 
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Bijlage XIII: Redesign Aanvraagproces & verificatie 
Processtructuur 

I~ Hoofdproces 

> 
Rollen 

1-- SD ) 

1-- KA ) 

1-- Directie ) 
lo_ TNT ) 

Woflan Verificatie 

~ Hoofdproces.tpn - Woflan 

File View Diagnosis Help 

El · 
S Diagnosis 

t/I The process definition is a work.flow process definition 
El· t/I All conditions are proper 

' ·tfl All conditions are covered by threads of control 
· t/I All tasks are live 

. t/I The work.flow process definition is sound 

B ·O Properties 
El t/I Process definition 
; !±I ·t/I Conditions: 41 
' !±I t/I Tasks: 46 

El t/I Work.flow process definition 
Iii ·t/I Start conditions: l 
1±1 ·t/I End conditions: l 

t/I Useless tasks and conditions: O 
El 0 Condition properness 

'if'.r ·t/I Threads of control: 4 
El t/I Task liveness 

t/I Dead tasks: O 
t/I Non-live tasks: O 
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. Nietgeregistr!eltl 

Nietairrect 

Niet~· 
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Bijlage XIV: Redesign Fundation order proces & verificatie 
Processtructuur 

Hoofdproces 

{f Processing 

> 

{f Europort_blocktrade> 

Rollen 

1--
KA ) 

1--
BO ) 

1--
SD ) 

1--
AD ) 

1--
IT ) 

I°= TNT ) 

1--
Directie ) 

Woflan Verificatie 

Diagnosis 

· ···ttl The process definition is a workflow process definition 

EJ .. t,I All conditions are proper 

· ·ttJI All conditions are covered by threads of control 

· t,I All tasks are live 

ttJI The workflow process definition is sound 

El 6 Properties 

B .. ., Process definition 

!B ·ttl Conditions : 82 

[±] ·ttl Tasks: 94 

El ttJI Work.Flow process definition 

[±] ·ttl Start conditions : 1 

[±] ·ttl End conditions: 1 

·ttJI Useless tasks and conditions : 0 

El 6 Condition properness 

l±l t,I Threads of control : 3 

El · t,I Task liveness 

: -t,I Dead tasks : 0 

" . ., Non-live tasks : 0 
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Processchema's 
Hoofdproces 

[= 
. Tolll:n!I 

Processing 
Onveranderd: zie Bijlage XII 

TU/e 

-i: __ ,,_ ... _ _ _ 
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Europort_blocktrade 

lc:J • start 

l 
• gestart 

-. BO 
Koersen controleren 
en invoeren 

koersen gecontroleerd • 

...----1 Automatische 
L_J aankoop 

• Klaar 

c:J Einde 

TU/e 
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Bijlage XV: Redesign EP order proces & verificatie 
Processtructuur 

Hoofdproces 

~ 
Beta ling ) 

{UJ Dagafschrift ) 
Rollen 

1--
KA ) 1--

IT ) 

1--
BO ) I°= TNT ) 

1--
SD ) 1--

Directie ) 

1--
AD ) 1--

AD/SD ) 
Woflan Verificatie 
Q Hoofdproces.tpn - Woflan 

File View Diagnosis Help 

El Diagnosis 
· t/I The process definition is a work.flow process definition 

El t/I All conditions are proper 
t/I All conditions are covered by threads of control 

t/I All tasks are live 
t/I The work.flow process definition is sound 

El 6 Properties 
El t/I Process definition 

1±1 t/I Conditions: 139 
1±1 t/I Tasks: 168 

El t/I Work.flow process definition 
$ t/I Start conditions: 1 

· $ t/I End conditions: 1 
: .. t/I Useless tasks and conditions: O 

[? 6 Condition properness 
i±l··t/I Threads of control: 6 

El t/I Task liveness 
; ·t/I Dead tasks: 0 
:. ·t/I Non-live tasks: 0 

TU/e 
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Betaling 
Zie Bijlage XII 
Dagafschrift 

ld • start1 

~ lo behoodohog2 

-. BO 

d Ooorzenden naar 
printque 

• Ooorgezonden 

- so 

d Afdrukken - - ~(9 dagafschriften 

• Afgedrukt 

- so 

d In envelop plaatsen 

• In envelop 

- so 

d In postzak plaatsen 

• In postzak 

o. TNT 

LJ Verzenden -- 1C9 
• verzonden 

lc1. Einde1 
l 

TU/e 

1 dag later 7 

17:00u 7 
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Bijlage XVI: Redesign Betalingsproces & verificatie 
Processtructuur 

~ Hoofdproces ) 
Roll en 

1--
KA ) 1--

IT ) 

1--
BO ) 1~ TNT ) 

1--
SD ) 1--

AD/SD ) 

1--
AD ) 1--

Directie ) 
Woflan Verificatie 

~ Hoofdproces . tpn - Woflan 

File View Diagnosis Help 

Diagnosis 

., The process definition is a workflow process definition 
S ., All conditions are proper 

: ., All conditions are covered by threads of control 

1 ., All tasks are live 
L ., The workflow process definition is sound 

a O Properties 
S ., Process definition 
; ~ ., Conditions: 48 

~ l±l ., Tasks: 52 

8 · ., Workflow process definition 
l±l ., Start conditions: 1 

l±l ., End conditions: 1 

., Useless tasks and conditions: 0 

8 0 Condition properness 
l±l ., Threads of control : 6 

B ., Task liveness 
., Dead tasks: 0 

., Non-live tasks: 0 
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Hoofdproces 
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Bijlage XVll:schematische routing per casetype 
Casetype 1: Geregistreerd, Compleet 

Casetype 3: Niet geregistreerd, Onbekend, 
Niet compleet 

Casetype 4: Niet geregistreerd, Vrije rekening 
Niet compleet 

Casetype 2: Geregistreerd, Niet compleet 

Casetype 4: Niet geregistreerd, Onbekend 
Compleet 

Casetype 4: Niet geregistreerd, Vrije rekening 
Compleet 

Figuur XVll.1: Casetypes aanvraagproces 
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Bijlage XVIII · Doorlooptijd huidig proces 
Tabel XVlll.1: Nulmeting doorlooptijden - c.. - SllblS Pnlcklct T .. D1 T 

Comoleet 1 10204940 Active FLEXF 29-7-2005 0 
Comoleet 2 10205857 Active FLEXF 16-7-2005 0 
Comoleet 3 10206337 Ooen FLEXF 10-8-2005 0 
Co!ll>leet 4 10204038 Active AMSTF 6-6-2005 0 
Compleet 5 10206214 Active FLEXF 22-6-2005 0 
Cormleet 6 10207158 Active FLEXF 2-9-2005 0 
Comoleet 7 10207257 Active FLEXF 9-9-2005 0 
Colll>leet 8 10208902 Active AMSTF 26-10-2005 0 
Cormleet 9 10209858 Ooen FLEXF 31-10-2005 0 
Cormleet 10 10211208 Active FLEXF 13-12-2005 0 - 0 ·- nm .. ~- ll r:n. 

Niel comoleet 1 10204674 Active FLEXF 1-7-2005 6 6-7-2005 
Niel comoleet 2 10204598 Active AMSTF 23-6-2005 13 11-7-2005 
Niel comoleet 3 10204714 Active FLEXF 27-7-2005 2 26-7-2005 
Niet comoleet 4 10205573 Ooen FLEXF 22-7-2005 8 2-6-2005 
Niel comoleet 5 10206135 Active FLEXF 5-8-2005 2 6-6-2005 
Niel comoleet 6 10205530 Active FLEXF 1-6-2005 9 11-8-2005 
Niet comoleet 7 10205897 Active FLEXF 6-6-2005 22 6-9-2005 
Niel comoleet 8 10207892 Active FLEXF 10-10-2005 2 11-10-2005 
Niet comoleet 9 10206716 Active FLEXF 11 -10-2005 7 19-10-2005 
Niet comoleet 10 10203005 o~ AMSTF 13-5-2005 127 7-11-2005 - !IR1-- --· .. eo-

Cklorlooptijd (in dagen)compleet-casetype 

c 200 
Cl) 
Cl 

"' 150 :E. 
'C 
:;" 100 -c. 
0 
0 50 
'C 

-+- Compleet 

--Linear (Compleet) 

0 
0 0 Q 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Case 

Figuur XVlll.1: Doorlooptijd complete casetype 
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3 
2 
2 
2 

1.73 

"'""" 7 37'11. 

T•- vn• 
3-6-2005 

19-7-2005 
12-6-2005 
16-8-2005 
22-6-2005 

5-9-2005 
12-9-2005 

27-10-2005 
1-11-2005 

14-12-2005 

11-7-2005 
12-7-2005 

4-6-2005 
4-6-2005 
6-6-2005 

16-6-2005 
6-9-2005 

12-10-2005 
20-10-2005 

6-11-2005 

c 120 
Cl) 
Cl 100 
"' :E. 80 
'C ...... 60 
Q. 
0 40 
0 
'C 20 0 

8 0 

D.'I 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
7 
2 

1 84 
7711 

R,_ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
6 

1M 
~ -· 

7 12'1. 

T DI T--- T•-
4-6-2005 20 31-6-2005 31-8-2005 

21-7-2005 15 10-6-2005 10-8-2005 
16-6-2005 29 23-9-2005 23-9-2005 
17-8-2005 85 13-12-2005 13-12-2005 
23-8-2005 19 16-9-2005 16-9-2005 

6-9-2005 5 12-9-2005 12-9-2005 
3-10-2005 3-10-2005 

26-10-2005 23 29-11-2005 29-11 -2005 
9-11-2005 5 15-11-2005 15-11 -2005 

15-12-2005 6 22-12-2005 22-12-2005 
21.'1'1 
7.'0ID --12-7-2005 12 27-7-2005 27-7-2005 

13-7-2005 26 17-6-2005 17-6-2005 
5-8-2005 10 16-6-2005 18-6-2005 
5-8-2005 20 1-9-2005 1-9-2005 
9-8-2005 31 20-9-2005 20-9-2005 

19-8-2005 26 23-9-2005 23-9-2005 
14-9-2005 21 12-10-2005 12-10-2005 

13-10-2005 73 23-1-2006 23-1-2006 
24-10-2005 15 11-11-2005 11 -11 -2005 
15-11 -2005 - 15-11 -2005 ---··· 

• 1-

Cklorlooptijd (in dagen)niet-compleet-casetype 

-+- t-iet compleet 

--Linear (t-iet 
comp le et) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Case 

Figuur XVlll.2: Doorlooptijd niet-complete casetype 
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Bijlage XIX: Statistische analyse nulmeting 
Summary Statistics for Compleet 
Count= 10 
Average = 30,2 
Variance = 1565, 73 
Standard deviation = 39,5693 
Minimum = 0,0 
Maximum = 139,0 
Range= 139,0 

Box-and-Whisker Plot 

• 

0 30 60 90 

Compleet 
120 150 

Figuur XIX.1: Box & Whisker plot Compleet casetype 

Density Trace 
(X0,0011~ 

15 

>. 12 ..... 
'Ci) 

9 c 
Q) 

"'O 6 

3 

0 
0 30 60 90 120 150 

Compleet 
Figuur XIX.2: Dichtheidsfunctie Compleet casetype 

TU/e 
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Summary Statistics for Niet compleet 
Count= 10 
Average = 35,4 
Variance = 445, 156 
Standard deviation = 21 ,0987 
Minimum = 0,0 
Maximum= 79,0 
Range= 79,0 

Figuur XIX.3: Box & Whisker plot Niet-compleet casetype 

Box-and-Whisker Act 

(X0,001) 
24 

20 

~ 16 
CJ) 12 c: 
Q) 

"'C 8 

4 

0 

0 20 

0 20 

40 

Netcompeet 

Density Tr~e 

40 

Netcompeet 

Figuur XIX.4: Dichtheidsfunctie Niet-compleet casetype 
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Bijlage XX: Gefilterde analyse nulmeting 
T abel xx 1 filt d . : Ge 1 er e ana1yse nu meting 

ea-- Cne R__,,,,.,,, Status Product T•rn 01 T 02 Trl8k ""'' D3 Treet 04 n ontwi.,._ ronn1 rr- nnntl 

Comoleet 1 10204940 Active FLEXF 29-7-2005 0 4 3-8-2005 2 4-8-2005 20 31-8-2005 31-8-2005 26 
Comoleet 2 10205857 Active FLEXF 18-7-2005 0 2 19-7-2005 3 21-7-2005 15 10-8-2005 10-8-2005 20 
Comoleet 3 10206337 Ooen FLEXF 10-8-2005 0 3 12-8-2005 3 16-8-2005 29 23-9-2005 23-9-2005 35 

Comoleet 5 10206214 Active FLEXF 22-8-2005 0 1 22-8-2005 2 23-8-2005 19 16-9-2005 16-9-2005 22 
Comoleet 6 10207158 Active FLEXF 2-9-2005 0 - 2 5-9-2005 2 6-9-2005 5 12-9-2005 12-9-2005 9 

Comoleet 8 10208902 Active AMSTF 26-10-2005 0 - 2 27-10-2005 2 28-10-2005 23 29-11-2005 29-11-2005 27 
Compleet 9 10209858 Ooen FLEXF 31-10-2005 0 - 2 1-11-2005 7 9-11-2005 5 15-11-2005 15-11-2005 14 
Comoleet 10 10211208 Active FLEXF 13-12-2005 0 2 14-12-2005 2 15-12-2005 6 22-12-2005 22-12-2005 10 

Sil 0 0 8111 173 8 11 11 02 
ar- IUD 2.25 2118 15.25 ~l38 .. ,,,.,. -· 'llllnll 11 04 .. 1411 .. 74~ 100~ 

Niel comoleet 1 10204674 Active FLEXF 1-7-2005 6 8-7-2005 2 11-7-2005 2 12-7-2005 12 27-7-2005 27-7-2005 22 
Niel compleet 2 10204598 Active AMSTF 23-6-2005 13 11-7-2005 2 12-7-2005 2 13-7-2005 26 17-8-2005 17-8-2005 43 
Niel compleet 3 10204714 Active FLEXF 27-7-2005 2 28-7-2005 6 4-8-2005 2 5-8-2005 10 18-8-2005 18-8-2005 20 
Niel comoleet 4 10205573 Ooen FLEXF 22-7-2005 8 2-8-2005 3 4-8-2005 2 5-8-2005 20 1-9-2005 1-9-2005 33 
Niel comoleet 5 10206135 Active FLEXF 5-8-2005 2 8-8-2005 1 8-8-2005 2 9-8-2005 31 20-9-2005 20-9-2005 36 
Niel comoleet 6 10205530 Active FLEXF 1-8-2005 9 11-8-2005 6 18-8-2005 2 19-8-2005 26 23-9-2005 23-9-2005 43 
Niel comoleet 7 10205897 Active FLEXF 8-8-2005 22 6-9-2005 3 8-9-2005 5 14-9-2005 21 12-10-2005 12-10-2005 51 

Niel compleet 9 10208716 Active FLEXF 11 -10-2005 7 19-10-2005 2 20-10-2005 3 24-10-2005 15 11-11-2005 11-11-2005 27 

RI°: 8 !501373481 189 107 7 40 10118 
rv-1 883 313 2!!0 2013 3438 

"' Oltftt ,.,.,, 25 09"' 809 .. 727 .. 5855 .. 100~ 
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Bijlage XXI: Doorlooptijd redesign aanvraagproces 
label XXl.1: Doorloopti'd redesign aanvraagproces 

,._ -- - .. PnldllCt llf-11 Trn• 01 T [)2 T·-- [Ill T DI T·~-' T-· -
Com pie et Compleet simulatie x1 v1 z1 7-3-2006 8:30 006 7-03-06 9:00 0 - 0 69 7-03-06 14:30 0 24 7 -03-06 16:25 NVT NVT 7-03-06 16 25 0 99 
Compleet Compleet simulatie x2 v2 z2 7-3-2006 8:31 009 7-03-06 9:15 0 - 0 66 7-03-06 14:30 0 24 7 -03-06 16:25 NVT NVT 7-03-0616:25 0 99 
Comoleet Comoleet simulatie x3 Y3 z3 7-3-2006 8:32 01 2 7-03-06 9:30 0 - 0 65 7-03-06 14:40 0 22 7 -03-06 16:25 NVT NVT 7 -03-06 16:25 0 99 
Compleet Compleet simulatie x4 v4 z4 7-3-2006 8:33 015 7-03-06 9:45 0 - 0 64 7-03-06 14:50 0 20 7 -03-06 16:25 NVT NVT 7 -03-06 16 25 0 98 
Compleet Compleet simulatie x4 v5 z5 7-3-2006 8:34 018 7-03-06 10:00 0 - 0 60 7-03-06 14:50 0 20 7-03-06 16:25 NVT NVT 7-03-06 16:25 0 98 .. DD& 0 nm nm NVl nm 

0 12 ODO 0 15 0.22 tNT In 0 88 
rv-'"'"' .,. ... n m t1u1n ll'Jlll: NVl In- 7M 

'llonAnf .-nu 12 26'llo o~ 85 54"" 222°"' tNT 100~ 
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Bijlage XXll: Impact & Effort redesign 
Tabel XXll.1: Impact & Effort redesign 

~ I -....,,_ : ... , z1a141•111z1a 4 I• I 
Aanvraaaaroces 1 Bakies & Transaort Nieuwe technolnnie WFMS lntearal technolnnv - -2 Afvinkliist Vemlaatsina actvttitett - Knock-out I 

3 CO naar directie Taak verwiideren Taak verwiideren Task elemination I 
4 Archiveren Nieuwe technolnnie Elektronisch Archief lntearal techno1nnv -5 Welkomstbrieven Nieuwe technolnnie Fundation module lntearal techno1nnv I 
6 Enveloa welkomstbrief Praktisch veranderina - -

~ Beschikbaarstelling 
7 aankaooovereenkomsl Taak verwiideren, re,..,,,uencina Taak verwiideren Task elemination 

Pmr>Mt enJ Hlr- 1 I .. ' 1 2 a 
Fundation order oroces 1 Plaatsen in rannAlrnao Nieuwe techno nnie WFMS lntearal technalOaV - -2 Creeren brief Nieuwe techno nnie Fundation module lntearal techno1nnv - -3 Bakies & Transoort Nieuwe techno nnie WFMS lntearal techno1nnv 

4 Archiveren Nieuwe techno nnie Elektronisch Archief lntearal techno1nnv 
5 Handrnatia aankooen EP+ lnterfacina: Interface Interface lntearal techno1nnv 
6 Verwerkina buttenlandse order Nieuwe technolnnie lnterfacina Interface lntearal techno1nnv 

Pnlces ...... ._ 1 2 a • 1 2 ll 
Eurooort+ order oroces 1 Bakies & Transoort Nieuwe techno1<>gie WFMS Int 1111 It oloov 

2 Plaatsen in raooelmao Nieuwe techno1nnie WFMS lntear It OIOOV 

3 Dossier zoeken Nieuwe techno1<>gie Elektronisch Archief Int oar It olnnv 

II otttie ma " in act" ijst Taa e Iii def T " ii:le T ole~ i ti n 
r ing huien d or r IN t chn 1lnnN , lnte 1 cing Int rf Int ogral t ~~olnnv 

II cl 1lculatie ~ ie techn1lnnN - Int oarnlt ~pnlnnv 

7 Verwerking buttenlandse order Nieuwe technolooie, Interfacing Interface lntearal technolnnv 
8 Archiveren Nieuwe technolnnie Elektronisch Archief lntearal technolnnv 

Pnlces 1 2 II 4 11 1 2 a .. 
Betalinasoroces IPI atsen in rannAlmao Nieuwe technolnnie WFMS lntearal technnlnnv 

21C "z en ie technolnnie Elektronisch Archief lntearal technolnnv 
3 Handrnatiae invoer Nieuwe technolnnie I nterfacino Interface lntearal technoloav 
4 Archiveren Nieuwe technolnnie Elektronisch Archief lntearal techno1nnv 
5 Bakies & Transoort Nieuwe technnlnnie WFMS lntearal techno1nnv 

Pnlces .. 1 1 2 11 4 11 1 2 
Alaemeen 1 Chinese muren Cross functionele teams - Process order teams -2 Verdeelde tradingplaces Resources centraal opstellen - Resource centralisation -
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@ WestlandUtrecht 
Maatwefk lil'I hypotheken en ~teaen TU/e 

Bijlage XXlll: Plot herontwerp processen 
Plot herontwerp Fundallon order procas Plot herontwerp Europort+ order proces 

1;3 3;8 1;2 

• IV I 
5;6 •• 

2 

~ 

"f 
IV I 

4;6 

Ill II Ill II 

B'fort Bfort 

Plot herontwerp beti!lllngsproces Plot herontwerp algemeen 

2;4 1,5 
; 

IV I IV I 
• 

1 2 . - -

Ill II Ill II 

B'fort B'fort 
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