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Samenvatting 

Samenvatti ng 

Probleemstelling. doel en onderzoeksvragen 

In het afstudeerproject workflow management en werktevredenheid is in het begin van 
het onderzoek niet een eenduidige probleemstelling gevonden. Daarom is gedurende het 
onderzoek het projectkader geanalyseerd om een probleemstelling te formuleren, deze 
luidt: "Zijn er in de literatuur gegevens te vinden over workjlow management systemen en 
werktevredenheid, die de mogelijkheid bieden deze beide aspecten zodanig te gebruiken om een 
gedetailleerd model te ontwikkelen, dat de invloed van een work.flow management system 
aangeeft op de werktevredenheid." Het doel van dit afstudeeronderzoek is niet direct 
vermeld in de probleemstelling, maar is wel bereikt door de probleemstelling te 
analyseren. Het doel van dit afstudeeronderzoek is net als de probleemstelling pas 
halverwege het project geformuleerd en luidt: "Het doel van het afstudeerproject is een 
toevoeging van kennis over de connectie tussen workjlow management systemen en 
werktevredenheid van medewerkers. Door het ontwikkelen van een "theoretisch invloed model." 
Hierin zijn de knelpunten de mogelijkheden binnen workjlow management systemen en het 
detail niveau van theoretische modellen over werktevredenheid. Met het invloed model en hierop 
geijkte praktijksituaties warden hiermee hypotheses ontwikkeld waarop toekomstige onderzoeken 
verder kunnen gaan." Met dit doel wordt er antwoord gegeven op de probleemstelling. Om 
kennis toe te kunnen voegen aan het onderzoeksgebied moet er ook gekeken warden naar 
wat er al beschreven is, zoals in het begin van de probleemstelling is geformuleerd. 
Doordat het doel een goed antwoord gaf op de probleemstelling zijn hieruit verschillende 
doelstellingen ontstaan. Deze doelstellingen gaven de onderzoeker de mogelijkheid 
onderzoeksvragen op te stellen om met de antwoorden hierop het gestelde doel te 
bereiken en de probleemstelling op te lossen. 
Deze onderzoeksvragen zijn: 

r. Is er literatuur te vinden over de connectie tussen workflow management 
systemen en werktevredenheid? 

2. Welke werkeigenschappen hebben een relatie met werktevredenheid en welke 
beschrijvende modellen van workflow management systemen kunnen 
onderscheiden warden? Op welke manier kunnen de beschrijvende modellen 
vergeleken warden en welke werkeigenschappen zijn bei:nvloedbaar door 
regeleenheden en zijn geschikt voor het theoretische invloed model? 

3. Hoe wordt het theoretische model ontwikkeld uit de gegevens van be'invloedbare 
werkeigenschappen en regeleenheden? 

4. Hoe wordt de praktijkanalyse opgezet voor het analyseren van de praktijksituaties 
en wat voor gegevens warden verkregen uit de praktijksituaties door de 
vastgestelde praktijkanalyse? 

5. Welke hypotheses en conclusies kunnen warden gegenereerd door aannarnes 
verkregen uit gegevens van de geanalyseerde praktijksituaties en het theoretische 
model? 

De eerste onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een literatuurstudie. Hierin is 
naar voren gekomen dat er momenteel nog geen literatuur te vinden is, die een connectie 
tussen workflow management en werktevredenheid beschrijft. De tweede, derde en 
vierde onderzoeksvraag zijn met behulp van drie werkaanpakken beantwoord en met 
deze gegevens is het mogelijk hypotheses en conclusies te vormen, wat de vijfde 
onderzoeksvraag beantwoord. 
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Samenvatting 

Aanpak 

In de beschrijving van de probleemstelling, het doel en de onderzoeksvragen wordt er 
antwoord gegeven door middel van een aanpak, die gebruik maakt van drie 
werkaanpakken, namelijk: 

• Werkaanpak workflow 
In de werkaanpak workflow is 
met behulp van vier stappen het 
theoretische invloed model 
ontwikkeld. Het uitvoeren van 
de vierde stap moet echter 
wachten totdat de werkaanpak 

Workflow 
Process 
model 

Stap 1,1 

Vergelijking 3 
modelen met 

workflow 
process model 

Stap 1,2 

Regel 
eenheden 

Slap 1,3 

Theoretisch 
model 

Slap 1,4 

werktevredenheid ook in de laatste stap aangekomen is. De eerste stap, workflow process 
model, is beschreven in het tweede hoofdstuk. De tweede stap, vergelijking 3 modellen, 
en de derde stap, regeleenheden, zijn beschreven in het vierde hoofdstuk. Aan het eind 
van dit hoofdstuk is ook de ontwikkeling van het theoretische invloed model, stap vier, 
beschreven. 

• Werkaanpak werktevredenheid 
In de werkaanpak workflow, zijn de eerste 
twee stappen parallel uitgevoerd aan de 
drie eerste stappen van de werkaanpak 
workflow. De derde stap is tegelijk 
uitgevoerd met de vierde stap in de 

taak 
eigenschappen 

Slap 2,1 

Beinvloedbare 
laakeigen· 
schap(pen) 

Slap 2,2 

Theoretisch 
model 

Slap 23 

werkaanpak workflow. De eerste stap, werkeigenschappen, is beschreven in hoofdstuk 3, 
dit hoofdstuk vermeldt dat het job characteristics model [HackmanOldham1976] gebruikt 
wordt voor het bepalen van taakeigenschappen. Deze taakeigenschappen zijn: skill 
variety, task identity, task significance, autonomy en feedback. In hoofdstuk vier wordt er 
gekeken naar taakeigenschappen en hoe bei:nvloedbaar deze zijn door de regeleenheden 
van de werkaanpak workflow 

• Analyseaanpak 
In de analyse aanpak wordt er in de eerste stap een 
stappenplan opgesteld van de analyse van alle 
praktijksituaties. Met dit stappenplan wordt elke 
praktijksituatie geanalyseerd. Met deze gegevens en 
het theoretische invloed model warden er scenario's 

Opzetten 
analyse 

Slap 3, 1 

Analyseren 
praktijk 

siluaties 

Stap 3,2 

bedacht, die gebruik maken van de aannames, aanwezig in het theoretische invloed 
model 

Ootwjkkeling tbeoretiscbe invloed model 

De werkaanpak workflow en werkaanpak werktevredenheid zorgen ervoor dat er 
regeleenheden bekend zijn over de processen, aanwezig in een workflow management 
system. De regeleenheden zijn keuzemogelijkheden in de vier processen van het 
workflow process model. Het workflow process model is ontstaan door het in serie zetten 
van de processen, aanwezig in een workflow management system. In dit 
afstudeeronderzoek wordt het workflow management system gebruikt als een weergave 
van situaties en processen, in de connectie van de workflow enactment service en de 
workflow client application. Deze weergave is gebruikt door heel het onderzoek en wordt 
hier binnen als volledig gezien. De processen die elkaar opvolgen in het workflow process 
model zijn: generating activity instance, resource type assignment, distribution procedure 
en starting. 
Door de analyse van wat de invloed is van regeleenheden op de vijf taakeigenschappen is 
er gekozen om te focussen op de distribution procedure en de taakeigenschap autonomy. 
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Samenvatting 

Distribution-system 

Recleving 

t 
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Op dit gegeven is het theoretische invloed model ontwikkeld. De ontwikkeling van het 
theoretische invloed model wordt eerst bekeken aan de workflow kant. Tijdens de analyse 
van de regeleenheden is de distribution procedure opgedeeld in drie inteme processen: 
notifying, receiving en managing. Door deze drie processen en de connectie tussen het 
eerste en tweede proces, wordt het distribution-system gebaseerd op notifying en 
receiving en het managing-system gebaseerd op managing. Hierdoor is het theoretische 
invloed model opgedeeld in twee modellen. Beide modellen maken gebruik van de 
taakeigenschap autonomy en laten zien dat keuzemogelijkheden in een van drie inteme 
processen een positieve of negatieve invloed kan hebben op de autonomy. Deze 
keuzemogelijkheden zijn in het notifyingprocess: allocation of offering, single workitem 
of multiple workitem notificeren en single resource of multiple resource notificeren. In 
het receivingprocess: hierarchical of resource coordination, selection of acception, shared 
->shared of individual-> individual of shared->indiviudal worklist transport en random, 
cyclic, shortest queue, capacity, direct en no method van de method of transport. 
Het distribution-system en managing-system zijn in de figuren afgebeeld. Maar niet elke 
keuzemogelijkheid is direct af te lezen maar wordt zichtbaar wanneer de mogelijke 
patronen ontstaan door gemaakte keuzes in de keuzemogelijkheden van de drie inteme 
processen in het beide systemen worden geplaatst. 

Managing-system 

Totll lndepend9nl 

Starting time 
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Samenvatting 

Analyse praktijksituaties en aannames 
De analyse van de praktijksituaties is in de werkaanpak beschreven door middel van een 
stappenplan. Dit stappenplan gaat uit van alle theoretisch mogelijke patronen en bekijkt 
wat voor beperkingen er eventueel zijn, om te achterhalen wat voor patronen in de 
praktijksituatie zijn gebruikt. De beperkingen die in praktijksituaties kunnen voorkomen 
zijn gebaseerd op de mogelijkheden binnen de gebruikte workflow management 
software, hoe het bedrijfsproces is beschreven in een process definition en de 
organisatorische omgeving over de manier van werken. 
Met behulp van de analyseaanpak, beschreven in hoofdstuk 5, en het distribution system 
en managing-system zijn er een aantal scenario's bedacht die duidelijk maken wat voor 
aannames er zijn gebruikt in de ontwikkeling van beide systemen. Deze aannames zijn 
een input voor het ontwikkelen van de hypotheses. 

Conclusie 
Door de hoofdstukken heen is er antwoord gegeven op de vijf onderzoeksvragen en zijn 
er enkele conclusies gevormd. Deze conclusies zijn besproken in hoofdstuk 6 en zijn: 

• Er is geen huidige literatuur aanwezig over de relatie tussen workflow 
management en werktevredenheid. 

• Het job characteristics model is het meest gespecificeerde model als gekeken 
wordt naar job en taak specifieke eigenschappen. 

• Er wordt gedacht het meeste resultaat te kunnen behalen met een minimum aan 
invloed als er wijzigingen warden gemaakt in keuzemogelijkheden in het 
distributionprocess. 

• Uit de praktijksituaties is naar voren gekomen dat de gebruikte software een 
grootte beperking geeft op de theoretische mogelijke patronen. 

Hypotheses 
Over de gemaakte aannames zijn verschillende hypotheses gevormd. Deze hypotheses 
bespreken de verschillen in invloed op de au ton om y door middel van 
keuzemogelijkheden. In dit onderzoek zijn de gevonden aannames onderbouwd door een 
logische benadering, waardoor deze warden gebruikt als of ze op waarheid berusten. 
Daarom wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat de gevormde hypotheses, zo zi jn 
opgesteld, dat deze allemaal warden aangenomen in toekomstig onderzoek. Deze 
hypotheses zouden in toekomstig onderzoek kunnen warden getoetst door middel van 
enquetes tussen twee de zelf den groepen medewerkers in een organisatie of in een 
simulatie van een organisatie. 
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VOOIWOOrd 

Voorwoord 
In de aanloop van dit project is er meerdere malen met mijn begeleider Dhr. Reijers 
gesproken over de mogelijkheden van een afstudeeropdracht binnen de capaciteitsgroep 
Information Systems. In deze gesprekken is besloten de afstudeeropdracht intern uit te 
voeren. Hierbij had ik een goede mogelijkheid om te kijken of verdergaan als 
promovendus interessant voor mij zou zijn, waarvoor ik aan het eind van dit project niet 
heb gekozen. 
Het project zelf dat in die tijd ter sprake is gekomen, nu uitgevoerd en beschreven in dit 
afstudeerverslag, ging over de ontwikkeling van de connectie tussen werktevredenheid en 
workflow management. Een onderwerp, waar niet een voor de hand liggende afbakening 
of een duidelijk probleem aanwezig was. Ik heb besloten deze opdracht uit te gaan 
voeren, om hierin mijn eigen creativiteit en kennis in te kunnen stoppen. 
Voordat er begonnen kon warden aan de afstudeeropdracht is in de eerste maand van 
mijn afstudeeronderzoek het vak workflow management, helaas niet klassikaal gevolgd, 
door mijzelf geleerd en hier is een mondelinge toets voor afgenomen. 
Na deze korte inleiding van workflow management ben ik van start gegaan met een 
literatuuronderzoek. Hierin ben ik, met behulp van een onderzoeksvraag, op zoek gegaan 
naar literatuur over de connectie tussen workflow management systemen en 
werktevredenheid. N adat het literatuuronderzoek een tweetal maanden in beslag had 
genomen ben ik erachter was gekomen dater nergens in de literatuur, afgezien van het 
onderzoek waar mijn afstudeeropdracht opgebaseerd is, een beschrijving te vinden was 
over de connectie. Er zijn wel een aantal conclusies gevormd, die in het 
afstudeeronderzoek van toepassing zijn geworden. Zo is er opnieuw begonnen met het 
bekijken van de connectie tussen workflow management en werktevredenheid. Er is niet 
verder gegaan met het al bestaande onderzoek, omdat er zo ook gekeken kon warden of 
er ook andere manieren zijn om de connectie te bekijken. Andere conclusies bespraken 
punten van waaruit gestart kon warden in het af studeeronderzoek. 
N adat er een afgerond literatuur onderzoek was verricht over de benodigde literatuur, is 
het afstudeeronderzoek van start gegaan. Wat een taak was die niet direct op te delen was 
in uitvoerbare stukken. Na enige tijd zijn er ideeen gekomen, die zich presenteren in dit 
afstudeerverslag als de twee modellen. In deze modellen kan geanalyseerd warden of er 
een positieve invloed is op de autonomie, indien patronen in de distributie van het 
workitem en het beheer van de wer klijsten wijzigen. 
Met behulp van de ontwikkelde modellen zijn er een zestal praktijksituaties geanalyseerd, 
die hebben bijgedragen aan het vinden van aannames , die gemaakt warden tijdens het 
gebruik van de modellen. Deze aannames zijn gebruikt om hypotheses te vormen, wat 
het doel van dit afstudeeronderzoek is geworden, waarmee in toekomstige onderzoeken 
mee van start kan warden gegaan. 
Hierbij wil ik mijn dank uitbrengen aan mijn begeleiders Dhr Reijers en Mevr. 
Vanderfeesten van de capaciteitsgroep Information System, voor de tijd en moeite die zij 
aan mij besteed hebben . Ook dank ik mijn vriendin en ouders voor het steeds blijven 
aanmoedigen en helpen bij voltooien van mijn afstudeeropdracht. 
Terugkijkend op de tijd die ik door heb gebracht binnen de capaciteitsgroep Information 
System in de J-gang, kijk ik terug op een leuke en gezellige periode waarbij ik weer wat 
ouder en "wijzer" ben geworden. 
Door dit afstudeerrapport en mijn eindpresentatie komt er een einde aan de tijd die ik 
binnen de Technische Universiteit Eindhoven heb doorgebracht en ik heb het gevoel dat 
er genoeg bagage aanwezig is om mij te helpen bij het ontwikkelen van mijn 
bedrijfskundige carriere. 

Tjeerd de Koning 
Eindhoven, augustus 2006 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 

1 lnleiding 
In de afsluitende periode van de opleiding technische bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd Het resultaat van de 
door mij uitgevoerde afstudeeropdracht ligt hier voor u. Het doel van deze 
afstudeeropdracht is , om de student te laten bewijzen om zelfstandig een opdracht uit te 
kunnen voeren. In dit geval betreft de afstudeeropdracht een intern onderzoek. Binn en 
dit interne onderzoek is sprake van het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een bepaald 
thema: het vinden van eigenschappen van workflow management systemen die invloed 
hebben op de werktevredenheid. Binnen dit afstudeerproject komen de 
capaciteitsgroepen Information Systems (IS) en Human Performance Management 
(HPM) met elkaar in contact. 
In deze inleiding komen hierdoor de volgende punten aanbod: een korte uitleg van het 
werkgebied van het afstudeerproject, de gebruikte methodologie en de aanpak en 
strategie. Om een beeld van dit project te vormen, warden in de volgende paragraaf als 
eerste het werkgebied en de reden van het afstudeerproject besproken. Na deze 
beeldvorming geeft het tweede hoofdstuk een inleiding tot workflow en workflow 
modellen. Het derde hoofdstuk behandelt een inleiding van job design modellen en 
werktevredenheid. In het vierde hoof dstuk wordt naast de vergelijking van de workflow 
modellen onderling en met een algemeen process definition , ook gekeken naar een 
geschikte taakeigenschap, die invloed heeft op de werktevredenheid, om hiermee het 
theoretische invloed model te ontwikkelen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt 
toegelicht hoe het theoretische invloed model is ontwikkeld. Het theoretische invloed 
model wordt gebruikt in de analyse van de praktijksituaties en geeft informatie om een 
aantal scenario' s te bedenken. In deze scenario' s wordt gebruik gemaakt van het 
theoretische invloed model, om door middel van wijzigingen in het model een positieve 
invloed uit te oef enen op de geselecteerde taakeigenschap die invloed heeft op de 
werktevredenheid. Dit wordt, besproken in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk zijn 
per gevormde onderzoeksvraag, voortgekomen uit de strategie en aanpak, concl usies 
gegeven die gevonden zijn gedurende het verloop van dit project. Het uiteindelijke 
einddoel van dit project, het vormen van hypotheses, is aan het eind van dit hoofdstuk 
gegeven en zijn voortgekomen uit aannames gemaakt in scenario' s beschreven in 
hoofdstuk vijf. 
Aan het eind van dit verslag zijn enkele begrippen, die voorkomen in het rapport, 
uitgelegd. Deze begrippen zijn in de tekst cursief weergegeven. In dit afstudeerproject 
wordt gebruik gemaakt van een methodiek en werkaanpak, die is vergeleken met in de 
literatuur beschreven onderzoekstrategieen. Er is in dit onderzoek geen diagnose gesteld, 
maar het betreft een onderzoek waarin de creativiteit en kennis van de onderzoeker 
centraal staan. Vanuit de beschikbare wetenschappelijke artikelen en literatuur wordt een 
eigen idee over het onderwerp gevormd en onderbouwd. Hierdoor zijn er altijd 
verbeterpunten, waaraan in volgende studies extra aandacht kan warden gegeven. Binnen 
elk afstudeerproject is men gebonden aan een maximale looptijd en daardoor zijn er 
onderdelen binnen het onderzoek waarop minder is gefocust. 

1.1 lnleiding tot afstudeerproject 
In augustus 2005 is er begonnen met een intern afstudeerproject binnen de 
capaciteitsgroep Information Systems (IS). Binnen deze capaciteitsgroep wordt er naast 
andere werkzaamheden aandacht gegeven aan het herontwerpen van bedrijfsprocessen. 
Het regelen van deze bedrijfsprocessen kan gedaan warden met behulp van workflow 
management systemen. Een algemene definitie voor workflow management systemen is: 
"A system that defines, creates and manages the execution of work.flows through the use of 
software, running on one or more work.flow engines, which is able to interpret the process 
definition, interact with work.flow participants and, where required, invoke the use of IT tools 
and application." [WFMC 1995]. 
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Deze definitie geeft aan dat een voor geprogrammeerde process definition (een vast 
gestelde manier hoe een bepaald proces moet verlopen) wordt gebruikt om door middel 
van workflow engines (het hart van het systeem) het proces op die vastgestelde manier te 
laten verlopen en te beheren. Een process definition (proces definitie) zelf bestaat uit een of 
meerdere activities ( activiteiten), die warden uitgevoerd, wanneer het proces wordt 
geactiveerd voor uitvoering. Om het vastgestelde proces te laten verlopen zoals het is 
voorgeprogrammeerd, zijn er verschillende interacties met de work.flow engine 
(regeleenheid). Deze interfaces (interacties) zijn weergegeven in onderstaande Figuur 1-1 

en zijn: process definition tools, workflow client applications, invoked applications, other 
workflow enactment service with workflow engines and administration and monitoring 
tools. 
De focus van dit afstudeerproject ligt 
op de tweede interface. Deze 
interface geeft de connectie aan 
tussen het workflow management 
system en de gebruikers hiervan. In 
deze connectie warden de gebruikers 
op de hoogte gehouden van mogelijk 
uitvoerbare activities. In dit 
afstudeerproject wordt deze interface 
bekeken aan de hand van mogelijke 
invloeden op de werktevredenheid 

Interfnce 2 ~ 

, .......................................... . 
· Other Worktlow 

Euactmenl Sc-n"ice(s) 

van resources (medewerkers). 
d f Figuur I ·I: Worldlow reference model: Bron:WFMC1995 Samengevat is er gevraag o er 

invloed van het workflow management system is op de werktevredenheid. De reden, 
waarom er in dit project gekeken wordt naar de invloed van een workflow management 
system op de werktevredenheid, is dat de connectie tussen deze twee punten nog niet in 
de literatuur besproken is. Tevens is het vinden van mogelijkheden om de 
werktevredenheid positief te bei:nvloeden een belangrijk discussiepunt in onderzoeken 
van de afgelopen decennia. In dit onderzoek wordt daarom getracht mogelijke 
veranderingen te vinden in het workflow management system om een positieve invloed 
op de werktevredenheid te verkrijgen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 
methodologie, die gebruikt is tijdens dit project. 

1 .2 Methodologie 
In deze paragraaf wordt het type onderzoek en de gevolgde strategie toegelicht. Deze twee 
punten zijn met behulp van theorie betreffende het ontwerpen van een onderzoek tot 
stand gekomen. [VerschurenDoorewaard.2005] Het afstudeeronderzoek betreft een 
theoriegericht onderzoek dat kan warden af geleid uit het vol gen de citaat: "Uiteraard zult u 
in het kader van uw onderzoek niet in staat zijn een algehele theorie te ontwikkelen of te 
veranderen. Vandaar dat u in een theoriegericht onderzoek een aspect of onderdeel selecteert van 
een theoretische problematiek." [VerschurenDoorewaard2005 p.33]. Het blijkt al in de 
inleiding, dat het project zich gaat afspelen in een deel van het totale workflow 
management system. Het is daarom verstandig om de theoretische problematiek, het 
projectkader en het doel van het project goed te onderscheiden. 
[VerschurenDoorewaard.2005] De inleidende paragraaf beschrijft al kart het projectkader, 
waarin het onderzoek zich gaat afspelen. Het doel van het onderzoek is tot stand 
gekomen door middel van een stappenplan, waarin het projectkader wordt verkend. 
Gedurende de verkenning van het projectkader is er gezocht naar mogelijke problemen, 
die kunnen spelen tijdens het onderzoek. De volgende probleemstelling is geformuleerd. 
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Tijdens het onderzoek zal een oplossing voor de geforrnuleerde probleemstelling gezocht 
aan worden. Het doel van het onderzoek is onderstaand weer e 

Nadat het doel van het theoriegerichte onderzoek is geforrnuleerd, is deze gesplitst in een 
aantal duidelijke doelstellingen. Deze doelstellingen gaan in op verschillende aspecten 
van het onderzoek. Als eerste zijn deze literatuur gegevens van workflow management 
systemen en werktevredenheid om hierrnee het theoretische invloed model te kunnen 
ontwikkelen. Het model geeft aan wat de invloed is van eigenschappen van workflow 
management systemen op de werktevredenheid van resources. Ook gaan de doelstellingen 
in op de te onderzoeken praktijksituaties en hierop gebaseerde verbeter scenario's. Deze 
scenario's geven een verandering in het theoretische invloed model weer om hierrnee een 
positieve invloed op de werktevredenheid te verkrijgen. Deze positieve invloed is 
gebaseerd op aannames, die zijn gemaakt tussen de eigenschappen van een workflow 
management system en hun positieve invloed op gebruikers. Met behulp van deze 
aannames is het mogelijk hypotheses te vorrnen, die kunnen worden gebruikt voor 
toekomstige onderzoeken. 
Met het doel dat later tijdens het verloop van het project is gevorrnd en de gegevens die 
zijn verzameld gedurende het project, zijn de volgende doelstellingen geforrnuleerd: 

• Het vinden van beschikbare literatuur over de connectie tussen workflow 
management systemen en werktevredenheid. 

• Het vinden van meerdere theoretische modellen van workflow management 
systemen en deze vergelijken om alle mogelijke eigenschappen te achterhalen. 

• Het vinden van taakeigenschappen die een relatie hebben met werktevredenheid 
en die bei:nvloedbaar zijn door de eigenschappen van workflow management 
system en. 

• Het ontwikkelen van een zo gedetailleerd mogelijk theoretisch invloed model dat 
de mate van invloed aantoont van workflow management system kenmerken op 
een of meerdere taakeigenschappen. 

• Het analyseren hoe de mogelijkheden binnen het theoretische invloed model 
worden toegepast in workflow software en in praktijksituaties. 

• Het vormen van hypothesen over aannames gemaakt met behulp van het 
theoretische invloed model en praktijksituaties . 

Met behulp van deze zes doelstellingen is er een onderzoeksmodel opgesteld, dat het 
mogelijk maakt een overzicht te krijgen in de benodigde punten van het totale onderzoek. 
Hieruit volgen verscheidene onderzoeksvragen. Met de antwoorden op deze vragen 
kunnen de doelstellingen bereikt worden. Het onderzoeksmodel Figuur 1-2 en de 
onderzoeksvragen zijn onderstaand toegelicht. 
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1.2.1 Het onderzoeksmodel en onderzoeksvragen 
Het onderzoeksmodel 
beschrijft de benodigde 
stappen. Een 
vooronderzoek ofwel 
literatuurstudie moet 
uitwijzen of er al 
literatuur beschikbaar is 
over de invloed van 
workflow management 
system en op de 
werktevredenheid. Dit 
vooronderzoek wordt 
gecombineerd met de 
theorie van workflow management systemen en werktevredenheid. Deze combinatie 
zorgt voor modellen over werktevredenheid en workflow, die de beschrijving geven van 
job design (functie ontwikkeling) en een workflow management system. Door middel van 
een vergelijkingsaanpak warden de workflow modellen met elkaar vergeleken om tot 
regeleenheden te komen, waarmee een workflow management system kan warden 
ingesteld. Tevens warden de taakeigenschappen van eenjob (functie), die invloed hebben 
op de werktevredenheid, gezocht door een geschikt werktevredenheidsmodel te 
selecteren. De keuze van het model wordt mede bepaald door aanwezigheid van 
taakeigenschappen, die invloed hebben op werktevredenheid. Uit deze 
taakeigenschappen wordt een taakeigenschap geselecteerd, die in cl.it project gezien wordt 
als meest invloedrijke taakeigenschap op de werktevredenheid. Door de taakeigenschap 
van het werktevredenheidsmodel te combineren met de beschikbare regeleenheden 
(eigenschappen waarmee een workflow management system wordt ingesteld) warden 
deze gegevens gebruikt om het theoretische invloed model te ontwikkelen dat weergeeft 
wat een bepaalde regeleenheid voor invloed kan hebben op de geselecteerde 
taakeigenschap. Naast het ontwikkelde theoretische invloed model wordt er een analyse 
aanpak bedacht om het theoretische invloed model te ondersteunen. Met deze analyse 
aanpak warden verschillende praktijksituaties geijkt met het invloed model. Door deze 
praktijksituaties met het theoretische invloed model te vergelijken kunnen hypothesen en 
conclusies warden gevormd. 
Uit het boven genoemde onderzoeksmodel en doelstellingen zijn vijf onderzoeksvragen 
opgesteld. Doordat de doelstellingen van cl.it afstudeerproject gevormd zijn gedurende het 
verloop van het project, zijn de onderstaande onderzoeksvragen ook gedurende het 
project ontstaan. De onderzoeksvragen zijn in onderstaand kader weergegeven. In de 
volgende paragraaf wordt de gevolgde aanpak en strategie beschreven. 
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1.3 Aanpak en strategie 
De uitleg van de gevolgde strategie wordt beschreven door middel van de stappen, die zijn 
genomen en een connectie tussen de gevolgde aanpak en de strategie van de gefundeerde 
theorie benadering beschreven in de literatuur. De connectie tussen de gebruikte aanpak 
en strategie met in de literatuur gevonden strategie wordt meer gedetailleerder 
beschreven in Bijlage A: Connectie met literatuur strategie. 
De aanpak, die gevolgd is gedurende de start van de afstudeeropdracht, is opgesplitst in 
twee delen. Ten eerste een diepgaand literatuur onderzoek naar mogelijk aanwezige 
informatie over de connectie tussen workflow management systemen en 
werktevredenheid. Ten tweede het onderzoek zelf om mogelijke invloeden op de 
werktevredenheid te vinden vanuit de regeleenheden van workflow management 
systemen en hier hypotheses over te vormen voor verder onderzoek in de toekomst. 

1.3.1 Deel 1: Literatuurstudje. 
In de aanpak van het literatuur onderzoek is gekozen om al bestaande literatuur over het 
onderwerp te vinden en er niet automatisch van uit te gaan <lat het om een nieuw 
onderzoeksgebied gaat. Om tot een goede conclusie te komen is het literatuur onderzoek 

estart met bebul van een onderzoeksvraa . 

Door deze onderzoeksvraag ontstaan er twee onderzoeksgebieden, die in de inleiding van 
<lit boofdstuk zijn beschreven als de twee belangrijke gebieden, waarbinnen <lit 
af studeeronderzoek gaat plaats vinden. Binn en bet literatuuronderzoek kunnen de 
volgende drie vragen worden gesteld, indien elk gebied apart wordt bekeken en er een 
connectie wordt gezocbt tussen beide gebieden. 

• Workflow management. In boeverre bescbrijft de beschikbare literatuur de 
mogelijkheden, binnen workflow management systemen, waarmee bet systeem 
wordt ingesteld? 

• Werktevredenheid. In boeverre bestaat er de mogelijkheid de werktevredenheid 
te meten en te onderzoeken? 

• Is er literatuur te vinden over de connectie tussen workflow management 
systemen en werktevredenheid? 

Het is duidelijk, <lat de laatste vraag, afgeleid uit de onderzoeksvraag van de 
literatuurstudie, is gebruikt als eerste onderzoeksvraag bij de afstudeeropdracht. Dit is 
gedaan om bet literatuur onderzoek als vooronderzoek te betrekken bij bet 
afstudeeronderzoek en in <lit onderzoek wel een connectie te vinden tussen workflow 
management en werktevredenheid. Dit komt omdat in bet literatuur onderzoek 
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geconcludeerd is, dat er in de literatuur geen informatie te vinden is over de connectie 
tussen workflow management en de invloed hiervan op werktevredenheid [Koning2005]. 
Tijdens het literatuur onderzoek zijn er naast deze conclusie nog andere conclusies 
getrokken. 
Twee andere conclusies, die uit het literatuur onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: 
De mogelijke manier om tot de meeste regeleenheden te komen van een workflow 
management system en dat de gevonden literatuur over werktevredenheid niet eenduidig 
is en elkaar op verschillende manieren tegenspreekt. De manier om tot de meeste 
regeleenheden te komen van het workflow management system bestaat uit een 
vergelijking tussen de gevonden modelbeschrijvingen van een workflow management 
system. 
De conclusie van de tweede vraag is, dat het niet mogelijk is een erg specifiek model te 
vinden, dat elke taakeigenschap van een job op een gedetailleerd niveau bekijkt, zodat de 
eigenschappen (regeleenheden) van het workflow management system er direct aan 
gekoppeld kunnen worden. Hierdoor is het erg moeilijk de werktevredenheid direct te 
meten zonder uitvoerig onderzoek. Het literatuur onderzoek heeft er voor gezorgd, dat er 
een duidelijke manier is bedacht om tot regeleenheden van een workflow management 
system te komen en dat er nog verder moet worden gekeken naar een belangrijke 
taakeigenschap, die veel invloed kan uitoefenen op de werktevredenheid. Voorbeelden 
van belangrijke taakeigenschappen zijn feedback en autonomy. Er is in de conclusies van 
het literatuur verslag een korte vermelding gemaakt, dat feedback een belangrijk 
hulpmiddel is om invloed uit te oefenen op de werktevredenheid. Het is echter zo, dat in 
dit onderzoek gezocht wordt naar een invloed vanuit een workflow management system 
en er hierdoor meer gedacht wordt aan invloed uitoefenen op autonomy. Deze keuze is in 
latere stadia van dit verslag toegelicht. Door dit literatuur onderzoek is naast het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag ook een grote hoeveelheid literatuur gevonden die 
als input gebruikt wordt voor het verdere verloop van het onderzoek. In het tweede deel is 
wel naar extra literatuur gezocht, indien de al beschikbare literatuur niet voldoende was. 

1.3.2 Deel 2: Onderzoek 
Om een antwoord te kunnen geven op de nog niet beantwoorde onderzoeksvragen is het 
onderzoek opgedeeld in drie stromingen. Deze drie stromingen komen naar voren uit het 
onderzoeksmodel en zijn: 

• Werkaanpak workflow 
In de eerste stroming die wordt 
behandeld is de te volgen 
werkaanpak workflow, uitgelegd 
door middel van een 
stappenplan. Dit is in Figuur 1-3 

Workflow 
Process 
model 

Stap 1,1 

Vergelijking 3 
modelen met 

workflow 
process model 

Stap 1,2 

weergegeven. Het bevat de 
stappen, die moeten Worden Figuur I·}: Werkaanpak workflow 

Regel 
eenheden 

Stap 1,3 

model 

Stap 1,4 

genomen om tot het eerste deel van het theoretische invloed model te komen. Zoals te 
zien is bestaat het stappenplan uit vier te onderscheiden stappen. Elke stap zorgt voor 
informatie voor de volgende stap. In de eerste stap (LI), workflow process model, wordt er 
een model van het totale workflow proces beschreven aan de hand van processtappen 
binnen een workflow management system. Dit model geeft weer in welke processtap het 
workflow management system zich kan bevinden. Wanneer het workflow proces is 
beschreven, wordt dit vergeleken in de tweede stap (i.2) met de drie gevonden 
theoretische modellen uit de literatuurstudie. Deze theoretische modellen, die elk op een 
andere manier een workflow management system beschrijven, zijn: assignment en 
synchronization policies [ZurMuehlen2004], workflow resource patterns 
[RussellHofstedeEdmond.Aalst2004] en role resolution policies [ZengZhao2005]. In de 
derde stap (I.3) wordt alle belangrijke informatie geordend, die gevonden is in de tweede 
stap en naar regeleenheden is omgezet. De regeleenheden zijn per fase van het workflow 
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process model gegeven. De vierde stap wordt genomen als de tweede werkaanpak ook de 
stap theoretisch model heeft bereikt. 

• Werkaanpak werktevredenheid 
In de tweede stroming, weergegeven in 
Figuur l-4, staat de werktevredenheid 
centraal. Het gaat alle mogelijke 
informatie van voldoende niveau na, die in 

taak
eigenschappen 

Stap 2,1 

Beinvloedbare 
taakeigen
schap(pen) 

Stap 2,2 

de literatuur beschreven is. Hier wordt het p· w ka ak kt d h 'd 1guur I ·4: er anp wer evre en ei 

job characteristics model 

Theoretisch 
model 

Slap 2.3 

[HackmanOldham1978] als geschikt model gekozen, dat voldoet aan de gestelde eisen. In 
dit model zijn enkele taakeigenschappen gegeven, waaruit autonomie als taakeigenschap 
naar voren komt waarop de regeleenheden uit de werkaanpak workflow invloed kunnen 
uitoefenen. In de laatste stap wordt samen met de laatste stap uit de eerste werkaanpak 
het theoretische invloed model ontwikkeld. De verdere ontwikkeling van de connectie 
tussen autonomie en regeleenheden van het workflow management system warden hier 
vastgelegd en gespecificeerd beschreven. 

• Analyse aanpak 
In de derde stroming analyse aanpak gaat het om het 
verkrijgen van de benodigde gegevens uit 
verschillende praktijksituaties, om hiermee samen 
met het ontwikkelde theoretische invloed model uit de 

Opzetten 
analyse 

Slap 3,1 

twee voorgaande stromingen hypotheses en Figuur 1 .5: Analyse aanpak 

conclusies te vormen. De analyse aanpak bestaat uit 

Analyseren 
praktijk 

siluaties 

Stap 3,2 

twee stappen, weergegeven in Figuur l-5. In de eerste stap (p) wordt een opzet gemaakt 
hoe de praktijksituaties warden geanalyseerd. Hierin komt naar voren welke gegevens er 
benodigd zijn en hoe deze worden verkregen. In de tweede stap (3.2) warden de analyses 
uitgevoerd met deze gegevens. Met behulp van deze analyses warden scenario's 
geschreven, waarin verschillende aannames warden gemaakt. Deze aannames komen 
voort uit het gebruik van het theoretische invloed model. De aannames warden gebruikt 
voor het vormen van de hypotheses die het uiteindelijke doel van dit project zijn. Er 
warden verder geen hypotheses gemaakt over in de praktijk gevonden punten en hierdoor 
richt dit project zich op hypotheses die het bedachte theoretische invloed model kunnen 
verifieren. 

1.4 Samenvatting 
Uit het literatuur onderzoek, deel l, is geconcludeerd, dat er geen literatuur te vinden is, 
die een connectie of onderzoek beschrijft tussen workflow management systemen en 
werktevredenheid. Door deze conclusie warden beide gebieden eerst apart beschreven om 
deze vervolgens te combineren tijdens het ontwikkelen van het theoretisch invloed model. 
De eerste twee werkaanpakken komen daarom samen in het deel dat het theoretische 
invloed model ontwikkeld. Dit zijn de laatste stappen in beide werkaanpakken. Met deze 
twee werkaanpakken en de combinatie tussen beide voor het ontwikkelen van het 
theoretische invloed model wordt er antwoord gegeven op de tweede en derde 
onderzoeksvraag. Nadat de twee werkaanpakken zijn gefuseerd tot het theoretisch invloed 
model, komt dit model samen met de geanalyseerde praktijksituaties om mogelijke 
conclusies en hypotheses te vormen. Het uitvoeren en samenvoegen van de analyse 
aanpak en het ontwikkelde theoretische invloed model geeft antwoord op de resterende 
twee onderzoeksvragen. 
In dit hoofdstuk zijn de gebruikte aanpak en strategie van het afstudeerproject besproken. 
In hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven in de theorie van workflow en workflow 
modellen om deze aanpak uitgelegd in hoofdstuk 4 beter te begrijpen. 
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2 Workflow en workflow modellen 

2.1 lnleiding 
Zoals de titel al zegt geeft dit hoofdstuk een beschrijving van de begrippen workflow en 
workflow modellen. In de volgende hoofdstukken, van dit rapport, warden een aantal 
onderwerpen over workflow management behandeld. Het is daarom aan te bevelen, 
indien er niet genoeg parate kennis is over dit onderwerp, dit hoofdstuk eerst door te 
nemen. Het geeft een goed overzicht van de gebruikte literatuur en helpt om volgende 
hoofdstukken beter te begrijpen, wanneer er aspecten van workflow management warden 
besproken. De begrippen, die in dit rapport cursief gedrukt zijn, warden in de 
begrippenlijst [ pagina 69] gedefinieerd. 
In paragraaf 2.2 wordt het begrip workflow management toegelicht met behulp van een 
algemeen model over de toestanden waarin een workflow management system zich kan 
bevinden. 
In paragraaf 2.3 wordt aan de hand van het workflow meta model uitgelegd, hoe in dit 
afstudeerproject tegen een workflow management system wordt aangekeken. 
In paragraaf 2.4 warden enkele theoretische modellen uit de literatuur toegelicht, die met 
een andere kijk een workflow management system beschrijven. 

2.2 Workflow management 
In de inleiding van dit afstudeerrapport is kart toegelicht, dat het afstudeeronderzoek 
plaatsvindt in de interface workflow client application van het workflow reference model 
[paragraaf LI] plaatsvindt. Hiermee is een belangrijk basis model gegeven, dat in 
algemene vorm de beschrijving geeft van 
eetl workflow management system. Om 
hierop verder in te gaan warden de 
algemeen gebruikte begrippen in deze 
paragraaf beschreven. 
Omdat er verschillende beschrijvingen van 
de gebruikte begrippen bestaan, zorgt dit 
veelal voor onduidelijkheid. Daarom 
warden alleen de meest belangrijkste in 
deze paragraaf besproken, zodat er geen 
onduidelijkheid meer kan ontstaan over de 
betekenis van de gebruikte begrippen 
ontstaat. In Figuur 2-1 is een overzicht 
gegeven van de meest gebruikte begrippen 
wanneer er gesproken wordt over een 
business process (bedrijfsproces). Het 
business process is op twee manieren te 
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beschrijven. Als er sprake is van een Figuur 2 • 1: Process overview [WFMc19991 
process definition (proces definitie) is het 
business process geheel beschreven en geeft 
elke stap, die nodig is in het proces, weer. Het blijft bij een beschrijving van handelingen 
die moeten worden uitgevoerd. Indien het business process wordt uitgevoerd door het 
workflow management system, wordt gesproken van een process instance. Voor het 
uitvoeren van de process instance wordt de process definition gebruikt als handleiding. Het 
is wel zo, dat alle nieuw gegenereerde process instances onderling onafhankelijk van elkaar 
zijn, maar wel allemaal dezelf de uitvoerende procedure volgen. Een proceS.s instance in 
uitvoering bestaat uit een of meerdere activity instances (uitvoerende activiteiten). Deze 
worden in de process definition gedefinieerd als activities. Er bestaan twee typen van 
activities. Dit zijn manual activities (manuele activiteiten) en automatic activities 
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( automatische activiteiten ). De eerste kunnen niet door het workflow management 
system warden beheerd, terwijl de tweede hiervoor wel geschikt zijn. Wanneer een 
activity (activiteit) in uitvoerende staat is en een activity instance wordt, kan het workflow 
management system aan resources (medewerker) bekend maken, dat er een workitem kan 
warden uitgevoerd en of bepaalde software (invoked applications) gebruikt moet warden. 
Er wordt nu gesproken van een workitem en niet meer van een activity instance, omdat na 
resource type assignment (medewerker type toekenning) de activity instance omgezet wordt 
naar een workitem. 
In de volgende paragraaf wordt een workflow management proces beschreven door 
middel van het workflow meta model. 

2.3 Workflow meta model 
In deze paragraaf wordt de werking van het workflow meta model toegelicht. Dit model 
geeft een workflow management system weer, dat als uitgangspunt voor dit 
afstudeerproject is gekozen. Het workflow meta model is onderstaand weergegeven in 
Figuur 2-2 en is ontstaan uit de combinatie van drie modellen en de eigen interpretatie 
van een workflow management system. Deze modellen zijn: 

• Relatie tussen basis begrippen workflow management[WFMC1999 p.7][Figuur 
2-r]; 

• Role resolution procedure at runtime [zurMuehlen2004, p278] ; 
• The workitem life cycle [RusselHofstedEdmondAalst2004, p 9]. 

H et workflow meta model zorgt voor een overzicht van het totale proces wat zich binnen 
het workflow management system afspeelt. Hierbij kan gedacht warden aan het activeren 
van een proces, genereren van activiteiten, toekennen van type medewerkers, distribueren 
van workitems en uitvoeren van workitems door medewerkers. 
Het workflow meta model is opgebouwd uit twee typen blokken. Het eerste type bestaat 
uit toestandsblokken en geven aan in wat voor situatie het workflow management system 
zich kan bevinden . Deze blokken zijn weergegeven in een lichte kleur. Het tweede type 
bestaat uit proces blokken. De procesblokken geven ieder een proces van het workflow 
management proces aan. Deze blokken zijn weergegeven in een donkere kleur. Het 
duidelijker weergeven van procesblokken is gedaan, omdat deze in het verloop van dit 
verslag een belangrijke rol gaan spelen. Dit vanwege de hierin gemaakte keuzes, die het 
verloop van het workflow management system bepalen. < ~~hri~~"N< x > 

·- ·{§] 
· - -~ 

--------------------------------··· r-~~~~~~~~~_,,,77;:=::=:=::=;-;:=:".'l~;----:=====,------;:====:;--, 

Worktlow Managemints System 

L& <om 
Input 

Figuur 2-2: Workflow meta model 

Zoals boven staat weergegeven [Figuur 2-2] bestaat het workflow meta model uit 
verschillende delen. Deze delen zijn processen en situatie posities. De vijf processen 
welke zijn te zien in het model zijn: generating process instance (het genereren van een 
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proces instance), generating activity instance (genereren van activity instance), resource type 
assignment (toekennen van medewerkers type), distribution procedure ( distribueren van 
workitems) en starting (het starten van het uitvoeringsproces ). N aast de vijf process en zijn 
er meerdere situatie posities. Deze zijn: process instance, activity instance zonder 
· medewerker type toekenning, activity instance met medewerker type toekenning, resource 
model (medewerkers model), history data (historische gegevens), coordination 
(coordinatie), automatic workitem, workitem individual worklist(individual worklist), 
workitem shared worklist (shared worklist), rejected(geweigerd), started (gestart), suspended 
(pauzerend) , completed (voltooid) en failed/ redo/ redirect. (gefaald/ opnieuw /hertoekenning) 

De bovenste vier blokken: process definition, activity, manual activity en automatic activity 
zijn nergens aan toegekend, omdat deze objecten zich in een beschrijvende staat 
bevinden. Deze zijn toegevoegd vanuit de figuur proces overview [Figuur 2-1] om 
duidelijk het verschil aan te geven tussen uitvoerende en beschrijvende staat. De pijlen 
uitvoerende staat en beschrijvende staat geven dit verschil in het model aan. 
Elk blok is gedefinieerd in de begrippenlijst achter in het rapport, grotendeels gebaseerd 
op de definities geschreven door de workflow management coalition [WFMC1999] 
Tevens zijn in het workflow meta model drie typen van stromen te onderscheiden, elk 
door middel van een verschillende soort pijl weergegeven Wanneer de pijl een 
gestippelde lijn wordt deze stroom beschreven als "data informatie" stroom. Indien de 
pijl een doorgetrokken lijn is dit een "proces stroom". Een pijl met streep-stip lijn geeft 
een "bestaat uit" stroom weer. 
Nu de betekenissen van de blokken en stromingen van het model bekend zijn, kunnen 
deze warden uitgelegd door het workflow meta model stap voor stap uit te voeren. Elke 
cursief gedrukte tekst in deze beschrijving vertegenwoordigt een blok uit het workflow 
meta model en zeals eerder vermeld een begrip uit de begrippenlijst. 
Zeals beschreven in paragraaf 2.2 bestaat een process definition uit een of meerder 
activities, die kunnen warden beheerd door het workflow management system. De process 
definition is beschreven door middel van proces definitie programma's (tools). Deze 
communiceren door middel van interface I [Figuur 1-1: Workflow reference model: 
Bron:WFMC1995] met het workflow reference model. De process definition geeft 
informatie aan het proces generating process instance, indien een extern input vraagt om het 
proces uit te voeren voor een bepaalde case. Elke keer, dat een extern input het proces 
start, ontstaan er nieuwe cases, die wel volgens de process definition warden uitgevoerd 
maar onderling verschillen. Dit omdat de input gegevens (bijvoorbeeld klantnaam, 
klantadres) anders kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer het proces een offerte aanvraag 
betreft van een hypotheek. 
N adat het proces is geactiveerd en er een process instance is gegenereerd, wordt met 
behulp van de gegevens uit de process definition bekeken uit welke activities deze bestaat. 
De activities en de beschrijving hiervan zijn de input gegevens voor het eerste proces, dat 
de activities omzet in activity instances. Het proces voor elke activity uit een process definitie, 
in di en in uitvoering, is een generating activity instance. 
Het workflow management system genereert elke keer een activity instances als een 
voorgaande activity instance is uitgevoerd aan de hand van de vastgestelde volgorde in de 
process definition. De activity instances warden niet allemaal in een keer uitgevoerd. De 
processen die nu volgen op bet proces generating activity instance warden enkel uitgevoerd 
indien er een activity instance is gegenereerd. 
Het eerste proces, dat per activity instance wordt uitgevoerd is resource assignment. Dit 
proces voegt een bepaald type resource toe aan de activity instance, waardoor die verandert 
en een workitem. Een workitem is daarom gedefinieerd als een activity instance, 
toegewezen aan een resource of groep resources. Het type, dat toegekend wordt is 
beschreven in de process definition. Het tweede proces, resource type assignment, houdt 
rekening met een of meerdere aspecten, zeals: rol van de resource, organisatie afdeling 
waar de resource werkt en history data van al uitgevoerde workitems indien het 
noodzakelijk is dat voorgaande en huidige activity instances warden uitgevoerd door 
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dezelfde resource. De informatie over de role (rol), fanction (functie) en location ~ocatie) 
van een resource wordt verkregen via het resource model door middel van de gestippelde 
lijn. Een voorbeeld: een activity instance moet warden uitgevoerd door een resource type die 
bepaalde eigenschappen bezit, die nodig zijn voor de uitvoering. Deze informatie wordt 
verkregen met behulp van de resource model en history data. 
Wanneer een resource type is toegewezen aan de activity instance wordt het derde proces, 
distribution procedure, gestart. Dit proces voert de daadwerkelijke distributie uit naar een 
resource of een groep resources, die het workitem gaan uitvoeren. De distribution procedure 
wordt door middel van twee informatie bronnen uitgevoerd. 
Deze informatie bronnen zijn de history data en coordination (coordinatie) . De history data 
voorziet de distribution procedure van gegevens, zoals capacity (capaciteit), worklist length 
(werklijst lengte) en aanwezigheid van de resource. Coordination voorziet de distribution 
procedure van gegevens, hoe de distributie plaats vindt. 
Dit kan op verschillende manieren: de distribution procedure wordt, volgens bepaalde 
voorwaarden, door het workflow management system gecoordineerd of door de resource 
zelf. Hierbij kan gedacht warden aan een proces, dat automatisch of manueel wordt 
gecoordineerd. In de distribution procedure kan het workitem naar verschillende werklijst 
typen getransporteerd warden. Deze werklijsten kunnen zijn: een individual worklist 
(individual worklist), een shared worklist (shared worklist) of een automatic worklist 
(automatische werklijst). Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een automatic worklist is 
het getransporteerde workitem een workitem, dat kan warden uitgevoerd door het 
workflow management system zelf. Indien het workitem is getransporteerd naar een 
shared worklist, kan het ook warden getransporteerd naar de individual worklist. Na 
transport kan het workitem vanuit een van de twee werklijsten warden gestart. Er is wel 
aangenomen binnen mijn onderzoek, dat maar een resource een workitem tegelijk kan 
uitvoeren en niet dat meerdere resources een workitem uitvoeren of een resource meerdere 
workitems gestart heeft. Er zijn binnen de literatuur verschillende onderzoeken, die wel 
ingaan op het uitvoeren van workitems door middel van teams of groepen resources. Zoals 
G.E. Kalbaugh [Kalbaugh1998]. 
Het vierde en laatste proces is de start van de werkelijke uitvoering van het workitem. 
Wanneer een workitem is gestart vanuit de automatic worklist wordt het beheerd door het 
workflow management system en deze zorgt, dat het started workitem ook wordt afgerond 
en in de situatie complete komt. De uitvoering van dit type workitem kan niet tijdelijk 
warden gestaakt, geweigerd of falen en zich in de situaties suspended, rtject of 
failed/redo/redirect bevinden. Als een workitem wordt gestart vanuit de gedeelde of 
individual worklist kan deze wel naast de situaties started of completed in de situaties 
suspended, rtjected en failed/ redo/ redirect bevinden. Indien het workitem zich in de situatie 
suspended bevindt, is het uitvoeren tijdelijk gestopt. Indien het workitem zich bevindt in 
rtject , is het geweigerd door de resources en wordt het opnieuw toegekend en 
gedistribueerd. Wanneer het workitem zich in de situatiefailed/redo/redirect bevindt, wordt 
het workitem opnieuw uitgevoerd ingeval van redo (opnieuw) en teruggestuurd naar een 
van de werklijsten, er wordt opnieuw een resource aan toegekend en gedistribueerd of 
doorgestuurd aan een andere resource in geval van redirect(herplaatsen) en het wordt uit 
het workflow management system gehaald in geval vanfailed(falen). 
Elke informatie over situatie verandering of uitvoering van het workitem wordt, nadat het 
is uitgevoerd ofhet systeem verlaten heeft toegevoegd aan de history data. 
In deze paragraaf is in het kort beschreven hoe tijdens dit afstudeerproject een workflow 
management system wordt gezien. In de volgende paragraaf zijn drie in de literatuur 
gevonden theoretische modellen toegelicht. 
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2.4 Theoretische modellen 
In deze paragraaf warden de in de literatuur gevonden theoretische modellen toegelicht, 
die een workflow management system beschrijven anders dan het workflow meta model. 
Deze theoretische modellen zijn: 

• Assignment and Synchronization policies (zurMuehlen2004) 
• Workflow resource patterns (Russell et al 2004) 
• Role resolution policies (ZengZhao 2005) 

Elk van deze modellen heeft wel bijgedragen aan de ontwikkeling van het workflow meta 
model en is hiermee vergeleken. [Bijlage C: Individuele vergelijking theoretische 
modellen met workflow meta model] Deze vergelijking geeft het inzicht, dat 
beschrijvingen van een workflow management system niet altijd compleet en volledig 
zijn, omdat elk model een andere visie of focus heeft. Dit geldt ook voor het workflow 
meta model. Vergelijking van de drie theoretische modellen met de processen uit het 
workflow meta model biedt tevens ondersteuning om tot de meest beschikbare 
regeleenheden te komen. Hierdoor zijn de theoretische modellen in de bijlage oak nag 
onderling met elkaar vergeleken. [Bijlage D: Onderlinge vergelijking theoretische 
modellen] 

2.4.1 Assignment and Synchronization policies 
Het eerste theoretische model [ZurMuehlen2004] splits het workflow management 
system op in twee modellen: 

• Assignment policies: Er kunnen verschillende methoden gebruikt warden om 
activities toe te kennen. Elke methode heeft een andere invloed op de uitvoering 
van het workflow 
management system 
op de prioriteit en 
het bekendmaken 
aan resources. Deze 
mogelijkheden zijn 
weergegeven in 
Figuur 2-3. In de 
linker kolom zijn de 
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eigenschap, planning of new workitems, is de manier hoe het workflow 
management system reageert, wanneer er nieuwe activities zijn voor uitvoering. 
De eerste strategie is net change en geeft alleen het nieuwe workitem de 
opgestelde strategie mee. Indien er gebruik wordt gemaakt van re-planning geeft 
de tweede keuze alle nog niet gestarte workitems een nieuwe strategie. De tweede 
eigenschap is time of notification. Hierbij zijn er drie mogelijke keuzes: upon the 
availability of the workitem (wanneer het workitem arriveert), between availability 
en latest start time (het starten voor deze tijd zorgt ervoor, dat het workitem op tijd 
is voltooid) en at latest start time (wanneer het de laatste start tijd is). 
De derde eigenschap bepaalt de volgorde waarin nieuwe workitems warden 
uitgevoerd. Dit kan door middel van een queue (rij), pool of een combinatie van 
deze twee mogelijkheden. De vierde en vijfde eigenschap zijn eigenschappen die 
een connectie hebben met twee taakeigenschappen. De vierde eigenschap, activity 
execution, is hoe het workitem moet warden uitgevoerd: individueel of 
gezarnenlijk. De vijfde eigenschap is decision hierarchy en heeft de keuze tussen 
final assignment en delegation possible. Het verschil tussen deze twee keuzes is, 
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dat het bij delegation possible mogelijk is een workitem te delegeren naar andere 
resources, wat de andere keuze niet toelaat. Dit kan nodig zijn, omdat de huidige 
resource afwezig kan zijn. Deze eigenschap heeft een directe link met de term 
"separation of duty"[SimonZurko1997] 

• Synchronization policies: Figuur 2-4 geeft een overzicht weer van de 
mogelijkheden binnen de synchronization policies. De eigenschappen in de 
linker kolom zijn meer gericht op het toekennen van een type resource en het 
distribueren van het workitem. De eerste eigenschap, coordination, bepaalt door 
wie of wat het nieuwe workitem wordt verdeeld. Dit kan hierarchical 
(hierarchisch), group negotiation (groepsoverleg) of via een schedule (schema) 
gebeuren. In de hierarchische coordination het workflow management system of 
een manager bepaalt hoe alles gecoordineerd wordt. Bij group negotiation is de 
strategie, gebruik maken van systemen, waarbij de resource aangeeft, welk 
workitem wordt uitgevoerd en zich hiermee ook inzet om dit workitem te mogen 
uitvoeren. De laatste keuze is een coordinatie via een vast schema. Dit vaste 
schema kan een verschillend aantal bekende methodes inhouden waarvan FCFS 
(first come first serve) een voorbeeld van is. De tweede eigenschap van de 
synchronization policy is allocation of workitems. In deze eigenschap kan de 
coordinatie fully automated (volledig automatisch), partially automated 
(gedeeltelijk automatisch) of manual (manueel) gebeuren. De derde eigenschap, 
participant selection, geeft 
aan, wat voor manier er 
gebruikt is om een type 
resource te selecteren. Dit kan 
gedaan warden aan de hand 
van indirecte of directe 
methodes. De vierde 
eigenschap is assignment 
specification, die de keuze 
biedt de toewijzing van een 
resource type static (statisch) 
of dynamic (dynamisch) te 
doen. Indien er een statische ~-,.-..,,.-----'--" 

methode gebruikt wordt, I ' A~?""my -l ..... : ~~.;---,-...,--~~~-~~-~ 
hangt de keuze van een Figuur 2-4: Sync ronization po 'des 

resource af van de eigenschappen van de resource, terwijl bij een keuze met 
dynamische selectie de taak eigenschappen (ID, case, enz) gebruikt warden. Bij 
de vijfde eigenschap, assignment of workitems is het mogelijk het workitem via 
drie type processen te distribueren. Via een pull manier, push manier of een 
combinatie van beide. De zesde en laatste eigenschap is participant autonomy en 
bepaalt of de resource, waaraan het workitem wordt toegekend ook dit workitem 
mag weigeren. 

Door de twee assignment en synchronization policies, is het workflow management 
system weergegeven door middel van het beschrijven van keuzes op bepaalde momenten 
in het totale workflow management proces. Het volgende model beschrijft de workflow 
resource patterns. 

2.4.2 Workflow resource patterns 
In deze paragraaf wordt het tweede theoretische model, workflow resource patterns, 
beschreven. Dit model is de workflow resource patterns en deze maakt gebruik van 
situatie beschrijvingen van veranderingen, waarin resources kunnen verkeren. 
[RussellHofstedeEdmondAalst2 004]. 
Vanuit het perspectief van de resources, kan de manier, waarop workitems naar deze 
resources warden gedistribueerd, in meerdere patronen beschreven warden. 
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In Figuur 2-5 is de 
levens cyclus 
weergegeven van een 
workitem. Deze is 
opgebouwd uit een 
situatietransitie 
diagram (state 
transition diagram) en 
start met het 
genereren van een 
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workitem tot aan het Figuur 2 •5: workflow life cycle 
voltooien van <lit workitem. Hierdoor kan een workitem zich in verschillende situaties 
bevinden hetgeen zichtbaar is in de figuur. In de eerste situatie is een workitem' 
uitvoerbaar en het proces created zorgt er voor dat het beschikbaar wordt. Hiema kan er 
een keuze warden gemaakt om het workitem aan een resource, meerdere resources of direct 
aan een geselecteerde resource te sturen. 
In de eerste situatie zorgt het workflow management system voor een melding voor de 
selectie van een resource, die overeenkomt met de gestelde eigenschappen van het 
workitem. Deze eigenschappen kunnen in de process definition zijn vermeld of in de history 
data van het workflow management system voorkomen. 
Bij de tweede mogelijke situatie geeft het workflow management system meerdere 
geschikte resources de mogelijkheid het workitem te selecteren. N adat de resources op de 
hoogte zijn, dat er een mogelijk uitvoerbaar workitem aanwezig is, kan een van de 
resources dit workitem gaan selecteren en uitvoeren. 
De derde situatie wordt beheerd door het workflow management system en wordt een 
workitem direct toegekend aan een werklijst van een resource. Alle volgende processen die 
het uitvoeringsproces beschrijven, warden gecoordineerd door de resource zelf. De 
situaties, waarin een workitem zich kan bevinden zijn: start, suspend, resume, complete 
and fail. Het resultaat van de workitem life cycle zijn meerdere mogelijke patronen die een 
situatieverandering beschrijven. De definities van de mogelijke patronen zijn in de bijlage 
toegelicht. [Bijlage B: Workflow resource patterns] De workitem life cycle is een bron 
geweest voor het ontwikkelen van de mogelijke patronen die de situatieveranderingen 
beschrijven in een workflow management system. In de volgende paragraaf wordt het 
derde theoretische model toegelicht. 

2.4.3 Role resolution policies 
Het derde theoretische model, dat workflow management systemen bespreekt is de role 
resolution policies, [ZengZhao2 oo 5] die in de literatuur wordt beschreven als "to allocate 
tasks to workers that have been assigned to perform the given types of tasks" [Cheng2000]. 
Indien er gesproken wordt van een role resolution model, bedoelt men het mechanisme, 
dat taken aan individuele resources toekent, gedurende het uitvoeren, op basis van 
gegevens, die vooraf bepaald in de process definition. De auteurs van <lit theoretische model 
bepalen, dat de role resolution uit twee belangrijke delen bestaat: task modeling (taak 
modelering) en worker modeling (medeweker modelering). Task modeling heeft 
betrekking op de volgende punten: 

• Task Arrivals: In sommige workflow applicaties zijn de eigenschappen van een 
taak bekend, voordat deze wordt uitgevoerd. Dit is niet in de meeste applicaties 
het geval en er moet informatie gebruikt warden uit de gegevens van de prestatie 
van het workflow management system. 

• Task Dependences: Wanneer er gesproken wordt over afhankelijkheden van een 
taal kan <lit varieren van simpele voorrang randvoorwaarden tot een project 
netwerk met voorrang voorwaarden. De afhankelijkheden, gemodelleerd door het 

' In dit model wordt direct gesproken over workitem en niet activity instances. 
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workflow management system, worden gebruikt als invoer gegevens bij de role 
resolution procedure om de effectiviteit te handhaven 

• Resource Needs: Er zijn verschillen tussen de complexiteit van activiteiten tussen 
verschillende workflow management systemen. Het kan een simpele taak zijn, 
die uitgevoerd kan worden door een resource of als het een complexe taak is, door 
een groep resources. Elke resource heeft hiemaast nag zijn eigen capaciteiten om 
workitems te kunnen uitvoeren. 

• Deadlines: Het-gebruik van deadlines is niet bij alle workflow management 
systemen mogelijk. Wanneer hier van gebruik wordt gemaakt, kunnen de 
gevolgen van het niet halen van een deadline economisch van aard zijn. In een 
workflow management system zonder deadlines wegen de gevolgen in geval van 
bijvoorbeeld onderbreking voor een spoed workitem minder zwaar. 

De eigenschappen gerelateerd aan worker modeling zijn: 
• Capacity: De capaciteit van een resource kan van invloed zijn op zijn 

beschikbaarheid. Het kan zijn, dat de resource alleen kan werken aan een 
workitem of dat deze over de capaciteiten beschikt om aan meerdere workitems te 
werken. De capaciteit van een resource is dynamisch en kan in de loop van de tijd 
veranderen, waarna er bijvoorbeeld workitems worden toegevoegd aan zijn 
werklijst. 

• Processing Time: De tijd die nodig is om een workitem uit te voeren kan 
deterministisch of stochastisch zijn. In sommige workflow management 
systemen krijgen de resources een vakkundigheidniveau mee waarmee de 
procestijd wordt geschat. 

Het onderzoek verricht door Zeng en Zhao was gericht op simpele role-resolution 
scenario's, die zijn beschreven aan de hand van de eigenschappen van taak modelering en 
resource modelering. De aannames gebruikt in dit onderzoek zijn, dater voor taken geen 
deadlines of afhankelijkheden gelden en dat de resources van het workflow management 
system de enige relevante eigenschappen zijn. Voor de eigenschappen van resource 
modelering is aangenomen, dat de resource werkt aan een taak en dat de procestijd 
deterministisch en prioriteit gericht is. 
De aannames gericht op de resource zijn, dat de resource altijd aanwezig is en geen leer 
curve heeft. De reden van deze aannames is, dat de onderzoekers een focus hebben op de 
dynamische aankomst van taken en dat de vereenvoudiging hiervan zorgt voor een betere 
kijk. Een andere reden is, dat het workflow management system gelimiteerd is aan 
bepaalde scenario's. Het resultaat van het onderzoek bestaat uit vijf role resolution 
policies. De eerste twee zijn gebaseerd op mogelijkheden binnen een workflow 
management system en de antler drie zijn ontwikkeld op basis van het voordeel van 
clustering (batch) van meerdere taken .. 

• Load balancing: Zoals beschreven en zichtbaar in de Figuur C- 3: Vergelijking role 
resolution policies (bijlage C) heeft elk type policy een connectie met het 
distribution procedure in het workflow meta model. De verschillen tussen deze 
policies zijn echter gebaseerd op hun verschillende technieken om een wachtrij te 
beheren en wachtende workitems te transporteren. Wanneer er een transport 
plaatsvindt naar een individual worklist is dit een policy gebaseerd op load 
balancing. Dit, omdat deze policy als enige een transport naar een individual 
worklist gebruikt en de andere vier een shared worklist. De focus van dit type policy 
is het distribueren van workitems naar individual worklist door te controleren, 
welke resource het minste aantal wachtende workitems in zijn wachtrij heeft staan. 
Het uitvoeringsproces van de wachtende workitems is door middel van first come 
first serve (FCFS) 

• Shared worklist: De vorige policy gebruikte alleen een individual worklist. Zoals 
eerder aangegeven wordt deze in de andere vier policies vervangen door een 
shared worklist .. Nu werkt elke resource met dezelfde lijst en wordt een nieuw 
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workitem aan een resource gegeven op de volgorde van first come first serve 
(FCFS), indien deze klaar is met een voorgaand workitem. 

• K-Batch: Deze en de twee volgende policies maken naast de shared worklist oak 
gebruik van een individual worklist. Het verschil tussen de laatste drie policies ligt 
aan de manier waarop het workitem wordt getransporteerd van de shared worklist 
naar de individual worklist. Met de K-batch warden workitems getransporteerd naar 
de individual worklist en op een optimale manier wanneer het aantal workitems het 
niveau K bereikt in de shared worklist. 

• K-batch-i: Het verschil tussen K-batch-1 en K-batch is het aantal wachtende 
workitems in de individual worklisten. Bij K-batch-1 is deze gereduceerd naar een 
workitem en is daarom het enige workitem waar aan gewerkt kan warden door de 
resource, wanneer deze een voorgaande afrond. 

• 1-Batch-1: De laatste policy verandert het maximaal aantal wachtende workitems in 
de shared worklist naar 1 in plaats van het aantal K. Hierbij wordt een workitem 
direct getransporteerd, als deze wordt verplaatst van shared worklist naar een 
individual worklist waarvan de medewerk geen wachtende workitems heeft. 

2.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is een korte toelichting gegeven op workflow management systemen en 
workflow modellen. Eerst is er gekeken naar een algemene uitleg van het proces verloop 
van een workflow management system. Verder zijn er drie theoretische modellen 
vergeleken, in de bijlage, met het workflow meta model om hiermee aan te geven, dat niet 
elk model, dat een workflow management system beschrijft volledig is. Door deze 
vergelijking kan in de komende hoofdstukken van de gevonden informatie gebruik 
warden gemaakt. In het volgende hoofdstuk wordt het andere onderzoeksgebied 
beschreven. Het gaat hier om verschillende theorieen betreffende de werktevredenheid. 

Afstudeerverslag 2006 24 



Hoofdstuk 3: Werktevredenhiecl en Werktevredeheidmodellen 

3 Job design en werktevredenheid 

3.1 lnleiding 
In cl.it hoofdstuk worden drie onderdelen behandeld. Het eerste onderdeel toegelicht in 
paragraaf 3.2 is een onderverdeling van job design modellen. Wat is nu eigenlijk job 
design en waarvan kan het allemaal afhankelijk zijn? In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op 
verschillende typen van onderzoeken, die plaats hebben gevonden om connecties te 
vinden met factoren die invloed kunnen hebben op job design 
In paragraaf 3.4 wordt het job characteristics model beschreven en waarom cl.it model is 
gekozen. In hoofdstuk 1 in de werkaanpak werktevredenheid [paragraaf 1.3.2] is al 
beschreven, dat er gebruik gemaakt gaat worden van het job characteristics model voor de 
ontwikkeling van het theoretische invloed model. 

3.2 Job design 
In de theorie over job design wordt er naar de beste manier gezocht voor het ontwikkelen 
van jobs (functies). Het is ook een onderzoeksgebied, waar verschillende standpunten 
aanwezig zijn om het ontwikkelen van een functie te onderzoeken. In de beschrijving van 
job design, wordt, om zichtbaar te maken, toegelicht uit wat voor standpunt het gebruikte 
job characteristics model is ontwikkeld. In 
paragraaf 3 .4 wordt toegelicht en 
besproken waarom cl.it model gekozen is 
om hiermee het theoretische invloed 
model te ontwikkelen. 
In de literatuur zijn publicaties te vinden 
die job design onderzoeken en een 

· rangschikking geven. Zo verdelen Burrell 
en Morgan [BurrellMorgam979] job 
design in vier paradigma's: radical 
humanist, radical structuralist, 

Sociology of radical change 

Radical humanist Radical structuralist 

Subjective >-----,- - +'-=-------< Objective 

lnterpretivist Functionalist 

Sociology of regulation 

interpretivist en functionalist. Een andere Figuur 3-1: Vier paradigma's [BurrellMorgaru979] 

verdeling wordt besproken door Torraco 
[Torraco2005] en wordt als reden toegelicht voor de keuze van het job characteristics 
model. [paragraaf 3+31 De vier paradigma's van Burrell en Morgan worden gevormd door 
twee tegenover elkaar staande standpunten: objectivist tegenover subjectivist en sociology 
of radical change tegenover sociology of regulation. Deze vier gebieden en twee tegenover 
elkaar staande standpunten zijn weergegeven in Figuur 3-1. De vier paradigma's zijn 
later nog eens beschreven door Holman, Clegg en Waterson 
[HolmanCleggWaterson2002]. Deze beschrijven job design in drie paradigma's en 
voegen de paradigma's radical humanist en radical structuralist samen tot het critical 
paradigma. Deze drie paradigma's worden puntsgewijs kort toegelicht: 

• Functionalist: het functionalistische paradigma is gekarakteriseerd door een 
objectieve benadering van social science (sociale wetenschappen) en sociology of 
regulation. Wat door Burrell en Morgan gezien wordt als een term, dat het accent 
legt op eenheid en verband. De theorieen, die in cl.it gebied ontwikkeld zijn, zijn 
vaak gericht op de gevolgen van werkvereenvoudiging tijdens het ontwerpen van 
een functie (taylorisme). Binnen deze manier van onderzoeken zijn er drie 
methoden, waarvan de eerste twee erg veel invloed hebben uitgeoefend op cl.it 
paradigma. Deze drie methoden zijn: socio-technical theory, job characteristics 
en social information processing model. De eerste methode wordt het beste 
bekeken door de bepaling van een aantal ontwerp principes ontwikkeld, door 
Chems [Chems1976]. De tweede model benadering, het job characteristics 
model, is erg bei:nvloed door Hackman en Oldham [HackmanOldham1976]. 
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• Interpretivist In tegenstelling tot functionalisme is cl.it paradigma 
gekarakteriseerd als een subjectieve benadering in plaats van een objectieve. 
N aast dit stand punt is er een focus op hoe individuen hun omgeving creeren en 
beheren door middel van hun acties en de acties van anderen. Echter er wordt 
net zoals bij het functionlism paradigma gebruik gemaakt van sociology of 
regulation. De onderzoeken binnen dit paradigma zijn gefocust op twee 
onderzoeksgebieden. Het eerste onderzoeksgebied bevat etnografische studies 
van mensen aan het werk. Deze zijn relatief weinig onderzocht, maar geven aan, 
dat het weergeven van werk in een grotere context moet warden gezien 
[BrownDuguid1991]. Binnen deze studies gaat de aandacht naar de verschillende 
typen van kennis gebruik, hoe deze kennis is gebruikt, de manier waarop die 
kennis is overgedragen en geleerd en de verdeling van kennis onder individuen 
en organisatorische gemeenschappen. Het tweede onderzoeksgebied bestaat uit 
studies met een focus op de ontwikkeling en introductie van nieuwe 
technologieen. In dit type onderzoek zijn de sociale en politieke processen van 
invloed op de ontwikkeling en introductie van nieuwe technologieen. De 
aannames, die het ontwikkelproces maakt, gaan over hoe sociaal de omgeving is 
en kan zijn. 

• Critical paradigm: Binnen cl.it paradigma wordt er een accent gelegd op wijziging, 
conflicten, overheersing en emancipatie en voegt radicaal structuralisme en 
radicaal humanisme toe. Radicaal structuralisme sociology of radicaal change 
wordt bekeken door een objectivist terwijl radicaal humanisme sociology of 
radicaal change wordt bekeken door een subjectivist. Een voorbeeld van een 
theorie die de critical paradigms beschrijft, is de labour process theory. Deze 
theorie kijkt vooral naar de ultieme functie van het management en beweert, dat 
deze functie een omschakeling maakt van werkpotentie naar werkinspanning 
onder die condities, dat er kapitaal wordt gegenereerd. [Littlen990]. In de 
volgende paragraaf wordt uitgelegd wat werktevredenheid is en hoe het 
onderzocht is. 

3.3 Werktevredenheid 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de werktevredenheid van resources. Er is onderzoek 
gedaan naar de werktevredenheid van resources werkzaam in een workflow management 
system. In cl.it onderzoek is aangenomen, dat de resources alleen personeel is en geen 
andere typen (zoals bijvoorbeeld: machines en materiaal), die in een organisatie kunnen 
voorkomen. Dit, omdat andere type van resources geen psychologische invloeden 
ondervinden. Maar wat is nu eigenlijk werktevredenheid? In de van Dale is tevredenheid 
omschreven als "gevoel dan men tevreden is". Daaruit kan geconcludeerd warden, dat 
werktevredenheid beschreven kan warden als: het gevoel, dat men tevreden is over het 
werk. Maar wat houdt werk, tevreden en gevoel nu in en zijn er directe causale verbanden 
te leggen? Dit onderzoeksgebied wordt in de capaciteitsgroep Human Performance 
Management (HPM) onderzocht. Er zijn onderzoeken, in dit vakgebied, die elkaar 
tegenspreken of juist ondersteunen. Maar het komt er op neer, dat geen enkel model of 
onderzoek voor alle typen van resources in verschillende takken van organisaties en in 
verschillende werkniveaus kan bewijzen, wat de beste manier is om een functie te 
ontwikkelen. N aast dit is er ook verschil in de manier hoe een resource een gevoel van 
werktevredenheid krijgt, omdat resources onderling van elkaar kunnen verschillen. 
Hieronder volgt een overzicht van enkele onderzoeken, waarin die onderlinge verschillen 
tussen die onderzoeken tot uitdrukking komen: 

• Job characteristics and personality as predictors of job satisfaction 
[ThomasBuboltz2 004] 

• Motivation through the design of work: Test of a theory [HackmanOldham1976] 
• Job design, opportunities for skill utilization, and intrinsic job satisfaction 

[Morris on CorderyG irardiP ayne200 5 l 
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• A meta-analysis of the relationships between individual job satisfaction and 
individual performance [PettyMcGeeCavenden984] 

• Five factor model of personality and job satisfaction: A meta analysis 
[JudgeMount2002] 

Deze vijf onderzoeken zijn niet alle onderzoeken, die in de afgelopen decennia zijn 
uitgevoerd, uit deze vijf voorbeelden kan wel warden vastgesteld, dat er bepaalde 
connecties zijn tussen: persoonlijkheid en werktevredenheid, motivatie en 
werktevredenheid, taakeigenschappen en werktevredenheid en performance en 
werktevredenheid. 
In de volgende paragraaf wordt het job characteristics model toegelicht en uitgelegd 
waarom cl.it model gebruikt wordt in cl.it afstudeeronderzoek. 

3.4 Job characteristics model 
In de werkaanpak werktevredenheid [paragraaf r.3.2] is vermeld, dat het job 
characteristics model gebruikt wordt voor de ontwikkeling van het theoretische invloed 
model. In deze paragraaf wordt het job characteristics model toegelicht. In de paragraaf 
3+3 warden enkele punten besproken, waarom voor cl.it model is gekozen en niet voor 
een ander model, dat zich toespitst op job design. 
Het model dat is ontwikkeld · door 
Hackman en Oldham 
[HackmanOldham1976] is het job 
characteristics model, dat tracht de 
relatie tussen de werkeigenschappen 
en individuele readies te verbreden, 
verbeteren en systematiseren. Het 
model is weergegeven in Figuur 3-2. 
Op het meest generieke niveau zijn er 
drie psychologische fases, die warden 
doorlopen door vijf taak
eigenschappen van werk, die leiden 
tot een aantal persoonlijke readies 
(outcomes). De connecties tussen 
taakeigenschappen (job dimensions) 
en psychologische staat en tussen 
psychologische staat en persoonlijke 
readies (outcomes) zijn 

·care Job 
Demensions 

Critical psychological 
states 

Task 1~en~1ty ___.,. meaningfulness of 
Skill ~arie~ } Experience of the 

Task significance the work 

Autonomy 

Feedback 

Experience of 
responsibility for 
outcones of the work 

Knowledge of the 
....................... actual result of the 

work activities 

Employees growth 
need strength job 
context 

Peronal and work · 
outcomes 

High internal work 
motivation 

High quality work 
performance 

High satisfaction with 
the work 

Low absenteeism 
and turnover 

I 
Figuur 3-2: Job Characteristics Model [HackmanO!dham1976] 

bei:nvloedbaar door individual growth need strength. Elke variabele in het model is 
beschreven in de volgende twee paragraven 

3.4.1 Psychological states 
De drie psychologische fases (experienced meaningfulness of the work, experienced 
responsibility for the outcomes of the work and knowledge of the result of the work 
activities) zijn het causale verband in het model. Volgens de auteurs, Hackman en 
Oldham, heeft de individuele ervaring een positieve invloed op het leren (knowledge of 
results) van de persoon, die zelf (experienced responsibility) de taak heeft uitgevoerd en 
daarvoor zorgdroeg (experienced meaningfulness). Dit positieve effect versterkt het 
individu en helpt hem om later beter te blijven presteren. Wanneer de persoon geen 
prestatie levert, zal deze hiervan oak geen positieve invloed ondervinden en zal in de 
toekomst beter gaan presteren om wel een positievere invloed te verkrijgen. Het resultaat 
hiervan is een cyclus van positieve werk motivatie voortgestuwd door zelf ontwikkelde 
beloningen, dat door zal gaan totdat een van de drie psychologische staten niet meer 
aanwezig is of dat de persoon geen waarde meer hecht aan een beloning vanuit een goede 
prestatie. Het is namelijk aan te nemen dat, een persoon volledig verantwoordelijk is voor 
een betekenisvolle taak, maar indien hij hierover geen feedback krijgt geen zelf 
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gegenereerde motivatie ondervind. De drie psychologische toestanden zijn als volgt 
gedefinieerd. 

• Experienced meaningfulness of the work: De graad waarin het individu een 
functie ondervind t die in het algemeen meningsvol is, waardevol en de moeite 
waard is om uit te voeren. 

• Experienced responsibility of work outcomes: De graad waarin het individu het 
gevoel heeft persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van het 
uitgevoerde werk. 

• Knowledge of results: De graad waarin het individu weet en begrijpt, op een 
voortdurende basis, hoe effectief zijn prestatie is. 

3.4-.2 Job dimensions 

De vijf taakeigenschappen beschreven in Figuur 3-2 hebben allen een connectie met een 
van de drie psychologische fases en er drie daarvan zijn gekoppeld aan experienced 
meaningfulness. Deze zijn onderstaand gedefinieerd 

• Skill variety: De graad waarin het werk een verscheidenheid van verschillende 
taken heeft tijdens de uitvoering en hierdoor verschillende kennis en talenten van 
de individu vraagt. 

• Task identity: De graad waarin het werk een geheel of identificeerbaar deel van 
het werk is en waardoor een taak ontstaat, die van begin tot eind een zichtbare 
uitkomst heeft. 

• Task significance: De graad waarin het werk een significante invloed heeft op het 
werk en leven van andere personen, die zich kunnen bevinden in de organisatie 
of in de omgeving. 

De overige twee taakeigenschappen zijn: 
• Autonomy: De taakeigenschap, die een connectie heeft met experienced 

responsibility en het individu het gevoel geeft van het persoonlijk 
verantwoordelijk zijn voor het werk en als volgt gedefinieerd: de graad waarin het 
werk voorziet van vrijheid, onafhankelijkheid, discretie naar het individu over het 
plannen en de te volgen procedures, die warden gebruikt bij uitvoering. 

• Feedback: De laatste taakeigenschap, die een connectie heeft met knowledge of 
result en als volgt wordt gedefinieerd: de graad waarin het uitvoeren van werk 
wordt beschreven in een resultaat aan de individu dat directe en heldere 
informatie verschaft over de eff ectiviteit van de prestatie 

Verder gaat de theorie in op het geven, dat mensen met een grotere wil te groeien in 
functie (employee growth need strength) en een betere motivatie in die functie, zich 
prettiger voelen dan mensen met een minder grate wil om te groeien en een mindere 
motivatie. Als toevoeging is het Job Diagnostics Survey ontwikkeld als een instrument, 
dat de waarde van motivatie meet van functies [HackmanOldham1980]. Om dit model uit 
te breiden of ideeen aan toe te voegen, zijn er meerdere onderzoeken gedaan met behulp 
van het model: de ontwikkeling van de Multimethod Job Design Questionnaire (MJDQ) 
[CampionThaylen985] of gebruik maken van Job Diagnostics Survey en hiermee 
proberen om betere informatie te verkrijgen [Fried1991]. 

3.4.3 Keuze reden 
In deze paragraaf zijn een aantal redenen opgesomd, waarom het job characteristics 
model gebruikt wordt bij de ontwikkeling van het theoretische invloed model. Het job 
design model, dat wordt gebruikt om het theoretisch invloed model te ontwikkelen, is het 
job characteristics model [HackmanOldham1976,1980]. Dit is al beschreven in de 
werkaanpak werktevredenheid in paragraaf q.2. Bij deze keuze zijn er meerdere job 
design modellen bekeken om te bepalen welk model het meest geschikt is. Het is geen 
vergelijking van alle mogelijke job design modellen is, met een algemeen model om tot 
eigenschappen te komen die werktevredenheid bepalen. Deze methode is wel toegepast 
bij de theoretische modellen die een workflow management system beschrijven. Tijdens 
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de literatuur analyse van job design modellen zijn een aantal redenen naar voren 
gekomen, waarom het job characteristics model een voorkeur heeft op andere job design 
modellen. Deze redenen zijn: 

• Algemene reden: In de literatuur is het job characteristics model in verschillende 
studies gebruikt. Tijdens de jaren, dat het model nu bestaat, heeft bet zichzelf in 
meerdere situaties bewezen effectief te zijn toegepast. Het model heeft dan oak 
een grate invloed gehad op job design [Torraco2005]. 

• Functionalism: In de paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk is er een verdeling van job 
design besproken [HollmanCleggWaterson2000]. In deze verdeling wordt 
gesproken over drie paradigma's. In dit afstudeeronderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een functionele kijk, omdat de regeleenheden van een workflow 
management system aan eigenschappen van een functie warden gekoppeld. Door 
de onderverdeling van job design in drie paradigma's en bet gebruiken van een 
model met een functionele benadering kan er gekozen warden tussen drie 
modellen, die volgens de auteurs in dit paradigma voorkomen. Deze zijn: socio
technical theory, job characteristics en social information processing model. Het 
te gebruiken model moet aspecten bevatten, die met behulp van kenmerkende 
punten een functie omschrijven. Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven zijn er vijf 
aspecten binnen het job characteristics model die samen een omschrijving geven 
van een functie. Deze vijf aspecten zijn: skill variety, task identity, task 
significance, autonomy en feedback. Er is voor verder onderzoek gekozen om het 
job characteristics model te gebruiken en niet socio-technical systems theory of 
social information processing model. 

• Job or task specific: In de vorige reden is een onderverdeling gegeven van job 
design. In deze reden is er naar een andere verdeling gekeken van job design 
[Torraco2005]. In dit artikel spreekt de auteur van drie gebieden waarin een job 
design model kan voorkomen, waarin de focus van het model de onderverdeling 
bepaalt. Deze drie gebieden zijn: job or task specific, intermediate en systemwide. 
[Figuur 3-3] Binnen deze drie 
gebieden zijn er verschillende 
niveaus, waarin job design theorieen 
kunnen warden onderverdeeld. Het 
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niveau waar in dit 
af studeeronderzoek naar gekeken 
wordt, is dat van de eigenschappen 
van een functie. Dit komt overeen 
met het job en task specific niveau. 
Binnen dit niveau is alleen het job 
characteristics model aanwezig. Er 
wordt niet gesproken over een ander 
model, dat zich richt op de 
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onderverdeling op bet job Figuur 3·3:Scope of application of work design theories [forraco2005 p. 97] 

characteristics model valt als toepasbaar model. De andere job design modellen, 
die zijn vermeld in Figuur 3-3 zijn toegelicht in Bijlage F: Job design modellen 

3.5 Samenvatting 
In bet hoofdstuk is een korte beschrijving gegeven van het onderzoeksgebied job design. 
In paragraaf 3.4 blijkt, dat vanwege verschillende reden gekozen is voor het job 
characteristics model. In het volgende hoofdstuk wordt het job characteristics model 
gebruikt om met de eigenschappen van dit model een theoretisch invloed model te 
ontwikkelen om de connectie tussen keuzes in een workflow management system en 
werktevredenheid te beschrijven. 
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4 Ontwikkelen theoretische invloed model 

4.1 lnleiding 
In de twee voorgaande hoof dstukken is een korte inleiding gegeven over de onderwerpen 
workflow en werktevredenheid. In dit hoof dstuk warden beide onderwerpen nader 
besproken en wordt met behulp van de werkaanpak van beide delen van start gegaan. 
De werkaanpak workflow wordt besproken in paragraaf +2, en gaat verder, waar de 
vergelijking van de drie modellen met het workflow meta model en de onderlinge 
vergelijking, is gestopt. 
Als de werkaanpak workflow uitgewerkt is tot de derde stap, regeleenheden, wordt er in 
de paragraaf 4-3 begonnen met het beschrijven van de werkaanpak werktevredenheid. In 
de tweede stap van deze werkaanpak wordt beschreven, op welke van de vijf 
taakeigenschappen van het job characteristics model wordt gefocust en wat de connectie 
is met de regeleenheden uit de werkaanpak workflow. Na de derde stap in de werkaanpak 
workflow en de tweede stap van de werkaanpak werktevredenheid kan in beide van start 
warden gegaan met de stap voor het ontwikkelen van het theoretische invloed model. 
In paragraaf 4.5, wordt de informatie uit de werkaanpak workflow en werkaanpak 
werktevredenheid gecombineerd, om te bepalen op welk proces uit het workflow process 
model en welke taakeigenschap van het job characteristics model wordt gefocust om het 
theoretische invloed model te ontwikkelen. In de volgende paragraaf wordt van start 
gegaan met de werkaanpak workflow. 

4.2 Werkaanpak workflow 
Voordat er wordt begonnen aan de werkaanpak workflow en de werkaanpak 
werktevredenheid, zijn naast de vergelijking met het workflow meta model [Bijlage C: 
Individuele vergelijking theoretische modellen met workflow meta model] de theoretische 
modellen onderling met elkaar vergeleken [ Bijlage D: Onderlinge vergelijking 
theoretische modellen]. Hierdoor is het inzicht verkregen, dat de theoretische modellen 
een specificatie verschil hebben, wanneer de drie vergelijkingen met het workflow meta 
model naast elkaar warden gehouden. In het bepalen van de regeleenheden, warden de 
gemaakte vergelijkingen gebruikt als input informatie tijdens het doorlopen van de 
werkaanpak workflow. In deze werkaanpak, beschreven in de inleiding [paragraaf I.3], 
zijn er drie van de vier stappen te nemen: workflow process model (stapu), vergelijking 
theoretische modellen (stapI.2) en regeleenheden (stap1.3). Met de vierde stap (stapI.4), 
het ontwikkelen van het theoretische invloed model, dat wordt besproken in paragraaf +5, 
wordt pas begonnen wanneer bij de werkaanpak werktevredenheid stap I.2, invloedbare 
taakeigenschappen, is afgerond. Het opstellen van het workflow process model wordt 
beschreven in paragraaf 4.2.I. De processen van het workflow meta model, die moeten 
warden doorlopen, nadat een activity uit een process definition geactiveerd is voor 
uitvoering, warden in deze paragraaf weergegeven. 
Nu de processen uit het workflow process model en de gegevens uit bijlagen C en D 
bekend zijn, kan er per proces specifiek warden gekeken naar eigenschappen uit elk van 
de theoretische modellen. Deze warden in paragraaf 4.2.2 besproken en zijn gerelateerd 
aan de tweede stap in de werkaanpak workflow. Deze eigenschappen warden 
samengevoegd in de laatste stap, waarin de regeleenheden warden bepaald. In paragraaf 
4.2.3 wordt beschreven, hoe de gevonden eigenschappen omgezet warden in 
regeleenheden. Aan de regeleenheden wordt een aantal keuzemogelijkheden gegeven, 
waarmee op de desgewenst manier een workflow management system kan warden 
ingesteld. In de volgende paragraaf wordt begonnen met het toelichten van stap I.I, het 
workflow process model. 
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4.2.1 Stap1.1: Workflow process model 

In de eerste stap van de werkaanpak workflow is er een workflow process model nodig 
om hiermee de drie theoretische modellen te kunnen vergelijken op specificatie 
verschillen. Het workflow process model komt voort uit het workflow meta model en 
geeft alle hoofdprocessen weer uit het totale workflow management proces. Het wordt 
vanaf hier aangeduid als workflow process model. Hoe het workflow process model uit 
het workflow meta model is ontstaan, is onderstaand weergegeven [Figuur 4-r]. 

Et-·0-@ . --e:J 

Starting 

Figuur 4-1: Workflow process model: Geeft de hoofdprocessen weer van het workflow meta model 

In Figuur 4-r is te zien, dater vier processen in het workflow meta model zijn gebruikt 
om het workflow process model te vormen. Het zijn de vier hoofdprocessen, die een 
activity moet doorlopen als de process definition waar de activity deel van uitmaakt, wordt 
aangesproken voor uitvoering. Oat wil zeggen, dat een vastgelegd proces, dat binnen een 
ondememing volgens bepaalde richtlijnen moet warden verlopen, door een 
omgevingsfactor (extern input) wordt geactiveerd. Het proces kan bijvoorbeeld een 
telefonische overboeking zijn, dat door een klant, die de intentie heeft geld telefonisch 
over te boeken kan warden geactiveerd voor uitvoering. Dit proces (process definit_ion) is 
binnen de organisatie vastgelegd in voorgeprogrammeerde stappen (activities) om alle 
telefonische overboekingen hetzelf de te la ten verlopen. W anneer de kl ant het proces 
(process definition) aanspreekt voor uitvoering, regelt het workflow management system 
alle stappen (activities), die moeten warden doorlopen. Elke stap wordt door het workflow 
management system afzonderlijk behandeld en doorloopt alle processen uit het workflow 
process model. De vier processen uit het workflow process model zijn onderstaand 
puntsgewijs kort toegelicht: 

• Generating activity instance: Hierin wordt een activity, vastgelegde in een process 
definition, door het workflow management system omgezet in een activity 
instance, waardoor deze bruikbaar wordt voor de andere processen. 

• Resource type assignment Aan de hand van de eigenschappen van een activity 
instance wordt met behulp van het resource model en history data een resource type 
toegekend aan de activity instance. In dit proces wordt de activity instance omgezet 
in een workitem. Hierbij zou het mogelijk zijn, dat de eigenschappen van de 
activity intance en de eigenschappen van de resource een rol spelen bij het 
toekennen van een resource type. 

• Distribution procedure: In dit proces wordt de manier van distributie naar de 
geselecteerde resources bepaald Tevens wordt in dit proces aangegeven hoe de 
werklijsten warden beheerd. Het workitem wordt clan op de werklijsten geplaatst, 
zodat het zichtbaar wordt voor resources, die zijn geselecteerd in het vorige proces. 

• Starting: Het workitem wordt gestart en uitgevoerd door de resource. Er is binnen 
<lit afstudeerproject aangenomen <lat een resource een workitem uitvoert. 

In de volgende paragraaf wordt het workflow process model gebruikt om de specificatie 
verschillen tussen de drie theoretische modellen weer te geven. 
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4.2.2 Stapl.2: Vergeloking theoretische modellen 
In deze stap worden onderlinge verschillen benadrukt, door naar de drie theoretische 
modellen te kijken vanuit het specificatie perspectief. Dit is naar voren gekomen uit de 
onderlinge vergelijking van de theoretische modellen (Bijlage D: Onderlinge vergelijking 
theoretische modellen]. Als er gekeken wordt naar het specificatie niveau van de drie 
theoretische modellen op alle process en in het workflow process model, is te zien, dat er 
binnen het tweede . en derde proces verschillen zijn. Deze twee process en worden 
hieronder kort toegelicht. 

• Proces 2: Resource type assignment: In dit proces wordt het resource type bepaald. 
De manier waarop is bij elk theoretisch model anders. De verschillende manieren 
zijn weergegeven in de onderstaande Tabel 4-1. Uit de tabel blijkt, dat de drie 
theoretische modellen elkaar aanvullen. Elk theoretisch model opereert op 
hetzelfde niveau en de verschillen tussen de modellen zijn gebaseerd op de 
manier van toewijzing. Zo gebruikt de assignment en synchronization policies 
een direct assignment of indirect assignment met behulp van static properties of 
dynamic properties. De workflow resource patterns gebruiken geen static properties 
of dynamic properties maar hanteren de benaming runtime properties en resource 
properties. Het derde model, role resolution policies, gebruikt alleen een 
toewijzing gebaseerd op runtime properties. Dit is in Tabel 4-1 weergegeven. 

Theoretisch model Resource type ass~nment 

Assignment and • Direct assignment en indirect assignment 
Synchronization • Static of Dynamic properties 
policies 
Workflow resource • Direct en indirect assignment met runtime en 
patterns resources properties 
Role resolution policies • Indirect assignment via runtime properties 

Tabel 4· 1: Proces 2 en theoretische modellen 

• Proces 3= Distribution procedure: In dit proces wordt het workitem gedistribueerd 
naar een of meerdere resources onder bepaalde condities. De eigenschappen van 
de drie theoretische modellen over de distribution procedure is in de onderstaande 
Tabel 4-2 weergegeven Het blijkt, dat niet elk theoretisch model even specifiek 
een manier van distribution beschrijft Het meest gedetailleerd zijn de workflow 
resource patterns, die meerder push en pull patronen beschrijven. Deze worden 
gevolgd door de vijf role resolution policies, waarbij echter elke vorm van pull 
ontbreekt. Het minst gedetailleerde type wordt beschreven door de assignment 
en synchronization policies. Deze geven alleen aan of het een push, pull of 
combinatie hiervan is en vermelden verder geen details. 
Verleggen we de focus naar coordination van de distribution procedure, dan vullen 
de drie theoretische modellen elkaar aan. De assignment en synchronization 
policies geven een hierarchical, group negotiation of schedule aan voor de 
coordination. In de workflow resource patterns wordt gesproken over een 
coordination door de resource zelf of door het workflow management system en de 
role resolution policies spreken alleen over een coordination door het workflow 
management system. 

Theoretisch model Distribution procedure 

Assignment and Distribution: push systeem, pull systeem of combinatie 
Synchronization Coordination: hierarchical, group-negotiation of schedule 
policies Coordination mechanism: Fully automatic, Partially automatic 

of Manual. 
W orkflow resource Distribution: push patterns en pull patterns beschreven. 
patterns Coordination: Resource of het workflow mana2ement svstem. 
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Role resolution policies Distribution: Vijf modellen door middel van een push systeem. 
Coordination: door het workflow mana ement s stem. 

Tabel 4·2: Proces 3 en theoretiscbe modellen 

Door eerst specifiek te kijken of er verschillen zijn in de beschrijving van het resource type 
assignment proces en de distribution procedure uit het workflow process model, kan hier 
tijdens het selecteren van de regeleenheden rekening mee worden gehouden. 
Het proces generating activity instance wordt alleen beschreven door de assignment en 
synchronization policies en het proces starting wordt alleen beschreven door de workflow 
resource patterns. Hierdoor kan er niet bekeken worden of er een verschil tussen de 
theoretische modellen is in de manier van beschrijven van deze twee processen. De 
informatie uit de theoretische modellen die met deze twee processen een connectie 
hebben, kan direct worden gebruikt als input om de regeleenheden binnen deze twee 
processen te bepalen. Dit gebeurt in de volgende stap ook bij de processen resource type 
assigment en distribution procedure, maar hier wordt er wel rekening mee gehouden, dat er 
verschillende theoretische modellen zijn, die een van deze twee processen beschrijven. 
Het bepalen van de regeleenheden wordt gedaan in de volgende paragraaf. 

4.2.3 Stapl.3: Regeleenheden 
In de derde stap wordt per proces van het workflow process model gekeken naar 
mogelijke keuzemogelijkheden. Dat wil zeggen, dat in elke proces keuzes kunnen 
worden gemaakt, die van invloed zijn op het totaal te doorlopen workflow proces. 
In voorgaande stappen zijn de verschillen tussen de theoretische modellen onderzocht. 
Met de informatie uit de theoretische modellen en hun vergelijkingen worden de 
keuzemogelijkheden per proces bepaald. Elke keuze mogelijkheid in een proces uit het 
workflow process model, of proces uit het workflow meta model, komt voort uit een van 
de drie theoretische modellen en wordt weergegeven in een boomstructuur. Het 
theoretische model, dat voor een bepaalde keuze mogelijkheid zorgt, is aangegeven in de 
tabellen bij elke proces: 

• Proces 1: Generating activity instance: Zoals eerder vermeld hebben de 
assignment en synchronization policies [zurMuehlen2004] als enige een directe 
connectie met dit proces. De vier keuzemogelijkheden van het proces generating 
activity instance zijn verdeeld in: scheduling 
properties en task properties. Dit is weergegeven 
in de boomstructuur [Figuur 4-2]. In de 
boomstructuur is te zien, <lat de scheduling van 
generating activity instances wordt bepaald door 
twee keuzemogelijkheden, namelijk planning en 
queuing. Bij de keuze mogelijkheid planning 

Generating 
activity 
instance 

zijn twee keuzes mogelijk: net change en re- Planning 

Task 

planning. Bij de keuze mogelijkheid queuing I aueuing I oeas1on 

zijn er drie keuzes mogelijk: queue, pool en een F" P b hierarch 

combinatie van beide. In de andere helft van de 
1guur 4-2: roces I oomstructuur 

boomstructuur worden twee keuzemogelijkheden van de task properties (taak 
eigenschappen) weergegeven. Deze keuzemogelijkheden zijn: execution en 
decision hierarchy. Bij de eerste keuzemogelijkheid, execution, zijn twee keuzes 
mogelijk: individual of collaborative. Bij de tweede keuze mogelijkheid, decision 
hierarchy zijn ook twee keuzes mogelijk: final assignment en delegation possible. 
Voor een gedetailleerde uitleg van de mogelijke opties wordt er verwezen naar de 
bijlagen [Bijlage E: Opties per fase workflow process model] wat ook geldt voor de 
volgende fases. In de onderstaande Tabel 4-3 zijn de gegevens uit dit theoretische 
model beschreven, en deze zorgen voor de keuzemogelijkheden binnen proces I 

van het workflow process model. 
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Theoretisch model Generating activity instance 

Assignment and De assignment policies zijn opgedeeld in scheduling 
Synchronization en task properties die het proces generating activity 
policies instance coordineren met vier opties. 

Tabel 4· 3= Proces I en regeleenheden 

• Proces 2: Resource type assignment: In paragraaf 4.2.2 is proces 2, resource type 
assignment, door de drie theoretische modellen beschreven als een directe en/of 
indirecte toewijzing. Om elk theoretisch model verder te bekijken is de gevonden 
informatie samengevoegd in een boomstructuur [Figuur 4-3]. Als per theoretisch 
model de input wordt uitfiltert, die heeft bijgedragen aan de boomstructuur, 
geven de theoretische modellen assignment en synchronization policies en 
workflow resource patterns, de mogelijkheid om direct toe te wijzen . Deze heeft 
een keuze mogelijkheid substitution en bepaalt of het mogelijk is om bij 
afwezigheid van de toegewezen resource een andere resource te benaderen. Deze 
keuze mogelijkheid is niet aanwezig binnen de workflow resource patterns maar 
wel binnen de assignment en synchronization policies. Van de indirecte 
toewijzing zijn de drie keuzemogelijkheden 
met elke een aantal subkeuzemogelijkheden 
niet allemaal aanwezig in een theoretisch 
model en vullen de theoretische modellen 
elkaar aan. De keuzemogelijkheden, die 
mogelijk zijn binnen elk theoretisch model 
zijn weergegeven in de onderstaande Tabel 
4-4. Uit de tabel blijkt, dat assignment en 
synchronization policies en de workflow 
resource patterns de meeste 
keuzemogelijkheden toevoegen, terwijl de 
role resolution policies het toewijzen alleen 
baseert op capaciteit. Dit ontbreekt echter bij 
de twee andere theoretische modellen. In het 

volgende proces wordt alle informatie uit de Figuur 4.3: Proces 2 boomstructuur 
theoretische modellen met betrekking tot 
de distribution procedure geordend. 

Theoretisch model Resource type assitmment 

Assignment and • Resource characteristics: role, org. pos, org unit, 
Synchronization anders. In model weergegeven als static. 
policies · • Runtime characteristics: seperation of duties 

• Activity instance characteristics: ID, Ordernr. In 
model weergegeven als dynamic. 

Workflow resource • Resource characteristics: role, org. pos, automatic 
patterns workitem, authorization 

• Runtime characteristics: seperation of duties, case 
handling, retain familiar, capability based, history 
based 

Role resolution policies • Runtime characteristics: capacity based 

Tabel 4·4: Proces 2 en regeleenheden 
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• Process 3= Distribution procedure: In cl.it proces wordt alle informatie uit de 
theoretische modellen geordend, die betrekking hebben op het derde proces van 
het workflow process model. In de tweede stap van het stappenplan wordt er 
gesproken van twee distributie systemen in cl.it proces, namelijk een push en een 
pull systeem. Omdat beide systemen nogal een verschillende benadering hebben, 
is de distribution procedure meer ois!rlbutlon 

gedetailleerd bekeken. De procedure 

distribution procedure bestaat uit 
drie inteme processen: notifying 
(notificeren), receiving ( ontvangen) 
en managing (beheren). Alle 
mogelijke opties binnen de drie 
inteme processen van de 
distribution procedure zijn 
weergegeven in een 
boomstructuur [Figuur 4-4]. Naast 
de inteme processen is er een 

l Allocation of 
Offering 

Oneot more 
W""'""""') 

One of more 
Resource(s) 

coordinatie proces (coordination) Figuur 4·4 : Proces 3 boomstructuur 

weergegeven Dit wordt gebruikt 
door de twee inteme processen receiving en managing, maar kan als apart proces 
gezien warden, wanneer er gesproken wordt over het coordination mechanism. De 
coordination kan plaats vinden door: de resource (resource determined(resource 
bepaald)), een hierarchische entiteit of een vast schema(resource undetermined 
(medewerkers onbepaald)). En kan: fully automatic (volledig automatisch), 
partially automatic (gedeeltelijk automatisch) of manual (manueel) uitgevoerd 
warden. In de volgende Tabel 4-5 zijn alle licht gekleurde keuzes (blokken) per 
theoretisch model gegeven, die voor de opties binnen het derde proces hebben 
gezorgd. Hierin is te zien, dat de meeste, notification en receiving, keuzes uit de 
workflow resource patronen komen, en dat het coordination mechanism alleen 
aanwezig is in assignment en synchronization policies. In de tabel is ,tussen 
haakjes, de keuze vermeld waar een bepaalde optie in een theoretische model 
voor gezorgd heeft. In de boomstructuur zijn oak drie danker gekleurde blokken 
weergegeven. Deze blokken (keuzes) zijn: selection (selectie)of acception 
(acceptatie), worklist transport(werklijst transport) en direct(direct starten) of later 
~ater starten) en zijn voortgekomen uit de andere keuzes of eigen toevoeging. De 
keuze selection of acception komt voort uit de keuze one or more resources. Indien 
er een resource in het inteme proces notification wordt genotificeerd wordt er 
gebruik gemaakt van acception. Als er meerdere resources in het proces notification 
warden genotificeeerd wordt gebruik gemaakt van selection. Binnen de keuze 
worklist tranport kan er gekozen warden om te transporteren van een individual 
worklist naar een invidual worklist, van een shared worklist naar een shared worklist 
of van een shared worklist naar een individual worklist. De laatste danker gekleurde 
keuze is direct of later. Deze keuze geeft de mogelijkheid om later of direct te 
starten wanneer het workitem is geselecteerd of geaccepteerd. Voor een 
toelichting van de andere lichtere blokken wordt er verwezen naar Bijlage E: 
Opties per fase workflow process model. 

lbeoretisch model Distribution procedure 

Assignment and • Coordination: Hierarchisch door systeem of 
Synchronization manager, groepsoverleg door een market of 
policies veiling, schema. (coordination) 

• Allocation mechanisme: volledig automatisch, 
deels automatisch of manueel. (coordination mechanism) 

• Time of notification: upon availability, at latest start 
time en tussen deze twee uiterste. (time of notification) 
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• Participant autonomy: rejection of assignment 
possible, assignment is final (allocation of offerinal 

W orkflow resource • Allocation: allocating single resource, random 
patterns allocation, round robin allocation, shortest queue, 

early distribution, late distribution, distribution on 
enablement. (one or more resource(s), method of transport, time 
of notification) 

• Offering: Offering single resource, offering 
multiple resources. (one or more resourc(s)) 

• Resource determined: resource initiated allocation, 
resource initiation execution offered workitem, 
resource initiated execution allocated workitem, 
selection autonomy. (coordination) 

• Worklist managing: Resource determined 
workqueue content, system determined workqueue 
content. (coordination) 

Role resolution policies • Allocation: Load balancing, shared worklist, K-
batch, K-batch-1, 1-Batch-1. (one or more workitem~ 

Tabel 4· 5: Proces 3 en regeleenheden 

• Fase 4: Starting: Voor aanvang van dit proces is al besloten, dat het workitem 
uitgevoerd moet worden of mag wachten. Dit is besloten door de resource zelf of 
een andere coordination mogelijkheid. Er zijn tijdens de uitvoering nog een aantal 
acties door een resource te ondernemen. Binnen dit onderzoek wordt er op dit 
proces niet gefocust, omdat het buiten het workflow management system valt. Er 
wordt wel rekening gehouden met eventuele acties door de resource die het 
workitem terug in het workflow management system stuurt. In de onderstaande 
Tabel 4-6 zijn de opties binnen het enige theoretische model, dat een connectie 
heeft met dit deel van het workflow process model weergeven. 

Theoretisch model Startiru! 

W orkflow resource • Performing: commence on creation, commence on 
patterns allocation, Suspension, skip, redo, pre-do, 

escalation, deallocation, statefull reallocation, 
stateless reallocation en delegation 

Tabel 4-6: Proces 4 en regeleenheden 

4.2.4 Regeleenheden en workflow process model 
In de vorige paragraaf is het door middel van de bepaalde werkaanpak tot keuzes 
gekomen, die gebruikt kunnen worden per proces van het workflow process model. Nu al 
deze keuzes bekend zijn, worden in deze paragraaf deze keuzes geordend, door de 
interne processen in het workflow process model te onderscheiden. De interne processen, 
die kunnen plaatsvinden zijn te vinden in het tweede en derde proces. De interne 
processen zijn toegevoegd aan de twee processen en zijn weergegeven in Figuur 4-5. 
In Figuur 4-5 is te zien, dat in het tweede 
proces, resource type assignment, dit proces 
op twee manieren kan verlopen. Door 
middel van een direct assignment of een 
indirect 
assignment. Wanneer er een resource type 
is toegevoegd aan de activity instance 
moet dit worden gedistribueerd naar de 
geselecteerde resource(s). In het derde 
proces worden drie opeenvolgende 
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inteme processen doorlopen. Dit zijn de inteme processen: notifying (notificeren), 
receiving (ontvangen) en managing (beheren). Het eerste proces, notifying, maakt aan de 
resource bekend, dat er een workitem aanwezig is, dat moet warden uitgevoerd. Hiema 
volgt bet tweede proces, receiving, dat bet aanwezige workitem ontvangt. In bet derde 
proces wordt bet workitem daadwerkelijk gestart voor uitvoering. In de paragraf en 
hiervoor zijn verschillende keuzemogelijkheden gevonden, die in de literatuur zijn 
beschreven. In de onderstaande Tabel 4-7 zijn alle keuzemogelijkheden per proces 
geordend. In de volgende paragraaf wordt begonnen met de werkaanpak 
werktevredenheid 

F ase 1: Generen Activity Inst. Fase 2: Resource type Fase 3: Distribution proc. 
ass. 

Scbednling properties • Direct: met Notificeren 

• Planning: Net change of re- substitution of zonder • alloceren of notificeren 
planning substitution • een medewerker of 

• Queuing: queue, pool of • Indirect with resource meerdere resources 
combination characteristics: role • een of meerdere workitem 

Task properties org.unit, org. Positie. Ontvangen 
• Execution: individueel of A utomatisch e • Selectie of acceptatie 

samenwerkend activiteit, autorisatie • Transport naar werklijst: 
• Decision hierarchy: final • Indirect met runtime gedeelde naar shared 

assignment of delegation eigenschappen: worklist, individuele naar 
possible capacity based, individual worklist en 

seperation of duties, gedeelde naar individual 
case handling, retain worklist. 
familiar, capability • M ethode van transport: 
based en history random, cyclic, shortest 
based. queue, capacity based, direct, 

• Indirect met geen methode 
eigenschappen • Coordinatie: medewerker of 
activiteit: Id, hierarchische entiteit 
ordemumer. Beberen 

• Start tijd: direct oflater 
• Tijd van notificeren: te 

vroeg, te laat of op tijdstip 
van uitvoering 

• Coordinatie: medewerker, 
hierarchische entiteit of 
schema 

Coordinatie 
• Coordinatie mechanisme: 

geheel geautomatiseerd, 
gedeeltelijk geautomatiseerd 
of manueel 

Tabel 4· 7- Keuze opties 

4.3 Werkaanpak werktevredenheid 
In deze paragraaf wordt de werkaanpak werktevredenheid beschreven. Hierin zijn twee 
stappen die warden genomen: taakeigenschappen en bei:nvloedbare taakeigenschappen. 
Deze twee stappen warden in de vol gen de twee paragraf en toegelicht. In de eerste 
paragraaf [paragraaf 4.3-1] wordt er ingegaan op de taakeigenschappen, die voorkomen in 
bet job characteristics model. In de tweede paragraaf [paragraaf 4.3.2] wordt gebruikt 
gemaakt van de gevonden regeleenheden, vermeld in Tabel 4-7, om te bepalen of een of 
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meerdere taakeigenschappen gebruikt warden om het theoretische invloed model te 
ontwikkelen. 

4.3.1 Stap2.1: Taakeigenschappen 

In paragraaf 3.4 is het job characteristics model beschreven en is er toegelicht, waarom dit 
model is gekozen als geschikt model om de mogelijke invloed van regeleenheden in een 
workflow management system te vergelijken. Het job characteristics model beschrijft de 
connectie tussen vijf taakeigenschappen: skill variety, task identity, task significance, 
feedback en autonomy, die naar mogelijke persoonlijke resultaten leiden door middel van 
drie verschillende psychologische situaties (experienced meaningfulness, experienced 
responsibility for outcome en knowledge of the actual results). In het job characteristic 
model zijn vier persoonlijke resultaten: high internal work motivation, high quality work 
performance, high satisfaction with the work en low absenteeism and turnover. In dit 
afstudeeronderzoek wordt alleen gekeken naar werktevredenheid (satisfaction). Uit het 
model is te zien, dat alle vijf taakeigenschappen invloed kunnen hebben op de vier 
resultaten. Dus hebben deze vijf taakeigenschappen alle vijf ook invloed op het resultaat 
werktevredenheid. In de volgende paragraaf wordt er gekeken of er op een of meerdere 
taakeigenschappen moet warden gefocust om het theoretische invloed model te 
ontwikkelen. 

4.3.2 Stap2 2· Be·joyloedbare taakejgenscbap(pen) 

In deze paragraaf wordt voor de keuzes van elk proces bekeken wat voor positieve of 
negatieve invloed deze kunnen hebben op de vijf taakeigenschappen Hiermee wordt een 
keuze gemaakt op welk proces van het workflow process model en op welke 
taakeigenschap de ontwikkeling van het theoretische model wordt gebaseerd. De keuze 
van een taakeigenschap en een proces, uit het workflow process model, wordt in dit 
onderzoek gedacht, een keuze te zijn van de meest invloedbare taakeigenschap en het 
belangrijkste proces, om hiermee gespecificeerd verder te kunnen werken. Het feit dater 
op een taakeigenschap en een proces wordt gefocust is omdat meerdere 
taakeigenschappen en processen een probleem kan warden als er gefocust. De andere 
taakeigenschappen en processen kunnen wel in toekomstige onderzoeken beter bekeken 
warden. Om te bekijken wat in dit onderzoek de belangrijkste taakeigenschap en proces 
is warden alle proces keuzes en de vijf taak eigenschappen met elkaar vergeleken. In de 
onderstaande Tabel 4-8 zijn met behulp van literatuur [Vanderfeesten2004] en eigen 
inzicht de invloeden van de gevonden regeleenheden [paragraaf 4.2.4] onderzocht op de 
vijf genoemde taakeigenschappen. Deze invloeden berusten niet op bewezen feiten en 
zijn aannames gemaakt gedurende het afstudeeronderzoek. Op deze aannames wordt in 
hoofdstuk 5 dieper ingegaan. Een pijl omhoog geeft aan dat er waarschijnlijk een 
positieve invloed is op de taakeigenschap en een pijl omlaag geeft aan dat er 
waarschijnlijk een negatieve invloed is op de taakeigenschap. Het vierde proces, starting, 
is niet aanwezig in Tabel 4-8, omdat dit proces niet binnen het werkgebied van het 
workflow management system valt, zoals in het bepalen van de keuzemogelijkheden al is 
toegelicht 

Fase/Keuzes 
c 
.Sil ...::.: .... c ~ ~ 

~·::::: ~ - 1l ] tll ~ 
"' <I.I <I.I 

ell ~'.9 I.I., 

Plannin : Net chan e t 
Re -planning ,1. 

Queuing: Pool t t 
Queue ,1. ,1. 
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Execution: Individueel 
Samenwerkend 

Desicion hierarchy: Final assignment 

Direct with substitution 
without substitution 

Indirect with resource characteristics 

Multiple resources (MR) 
Receiving coordination: Hierarchical (H) (resource 
undetermined 

Resource (R) (resource 
determined 

t 

type: Selection (S) t 

ort Shared-> Shared SS 
Individual -> Individual (II) 
Shared-> Individual (SI) 

ort method: No methode N 

Managing coordination: Hierarchical or schedule (H) 
Resource (R) 

Mana in Time of notification: Early distribution ED 
Late distribution LD of On enablement OE 

Managing Start time : Direct (D) 
Later (L) 

Coordination mechanism: Fully automated (F)/Partially ,,), 
aut. P 

Manual(M) t 
Tabel 4-8: Processen en keuzes gerelateerd aan het vijftaak eigenschappen 

t 
t t 

t 

t 

t 

t 

t 
t 

t 
t 

t 
t 

t 

t 

Voor een uitleg waarom bepaalde opties van regeleenheden een betere invloed hebben op 
taakeigenschappen dan de andere opties, wordt er verwezen naar de bijlagen. [Bijlage G: 
Taak eigenschappen en regeleenheden]. De conclusie die uit deze tabel is te trekken is, 
dat in het derde proces, de distribution procedure, erg veel invloed uitgaat naar de 
autonomy. Dit geldt ook voor het eerste en tweede proces, maar deze hebben ook invloed 
op andere taakeigenschappen. Het vierde proces is niet aanwezig in de tabel, omdat deze 
buiten het bereik van het workflow management system valt. Een voorbeeld van de 
positieve verandering, van invloed op de autonomy is door het veranderen van allocation 
naar offering notification type. Dit geeft de resource meer autonomy, omdat deze niet meer 
wordt gedwongen het workitem uit te voeren. Met deze tabel, gebaseerd op eigen inzicht, 
wordt het theoretische invloed model ontwikkeld vanuit de keuzemogelijkheden uit het 

2 # = number of 
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derde proces en de taakeigenschap autonomy. Reden een, waarom op deze twee punten 
wordt gefocust, is omdat hierbij gedacht wordt, dat de meeste positieve invloed op de 
werktevredenheid te behalen is, wanneer er kleine veranderingen plaatsvinden in het 
workflow management system . Een tweede reden is, dat er naar een taakeigenschap 
autonomy(autonomie) gekeken wordt, is beschreven in het volgende citaat: "In that case, 
only by isolating the job characteristics that are most important for an individual can we 
enhance jobs in a way that would lead to satisfaction for that individual on that job" 
[ThomasBuboltzWinkelspecht2004 p.208]. Een derde reden is, dat de twee modellen, job 
characteristics model en sociotechnical systems theory, erg toespitsen op 
taakeigenschappen van individuele functies, die invloed hebben op de werktevredenheid 
en op prestatie en de onderliggende mechanismes, die leiden tot deze relaties [Lawler 
1992]. Zeker, bij autonomy als het gaat over aspecten van het werk, als tijd en methodes, 
is deze geidentificeerd als een van de belangrijkste primaire taakeigenschappen 
[HolmanWalhoo2]. In de volgende paragraaf wordt de mogelijke combinatie van keuzes 
in de inteme processen of gecombineerde inteme processen toegelicht. De letters, die 
zijn vermeld achter een keuze geven aan hoe een bepaalde keuze is gecodeerd. Dit wordt 
bij het ontwikkelen van de patronen gebruikt. 

4.4 Mogelijkheden keuzes 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de mogelijkheden van het samengaan van 
verschillende keuzes binnen de inteme process en: notifying, receiving en managing. De 
volgende opsomming geeft een aantal gecombineerde keuzemogelijkheden: 

• #resources, receiving type, worklist transport, transport method en start time; 
• Notification type, # workitems, #resources, receiving type en receiving coordination; 
• Time of notification, managing coordination en start time; 
• Coordination en coordination mechanism. 

De mogelijkheden van keuzes worden beperkt doordat andere keuzes hier een causaal 
verband mee kunnen hebben. Deze beperking wordt in deze paragraaf besproken. De 
ontwikkeling van alle typen patronen in alle inteme processen wordt gedaan in paragraaf 
4.6. 

4.4.1 # resources. receiving type. worklist transport. transport method. start time 
In paragraaf 4.4 is geschreven, dat binnen het interene proces receiving een keuze is 
tussen selection en acception. De keuze tussen selection en acception, is afhankelijk van, aan 
hoeveel resources het nieuwe workitem bekent wordt gemaakt. In geval , dater een resource 
wordt geinformeerd kan deze geen selectie meer maken maar alleen een acceptatie 
uitvoeren. Is er sprake van bekendmaking naar twee of meerdere resources, dan is er 
sprake van selectie door een van de genotificeerde resources. 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van notification=> selection gebeurt dit via een shared 
worklist of meerdere individual worklists. Er wordt van uit gegaan dat bij selection de 
resource ook het gekozen workitem accepteert om uit te voeren. Deze handeling bevindt 
zich dus binnen het receivinf!process. Bij notification => acceptation wordt alleen gebruik 
gemaakt van een individual worklist. Deze conclusie kunnen we halen uit de definities van 
een shared worklist en individual worklist. In de volgende punten wordt elke combinatie 
van keuzes beschreven. 

• Selection met shared worklist In dit receivinf!process warden een of meerdere 
workitems genotificeerd op een shared worklist. Hierop kunnen meerdere resources 
zien, welke workitems uitgevoerd kunnen warden. De groep resources, die toegang 
hebben tot deze shared worklist heeft bepaalde eigenschappen. Enkele voorbeelden 
hoe een shared worklist kan zijn opgebouwd: 

• Groep resources met dezelfde eigenschappen 
• Groep resources met dezelfde role 
• Groep resources met dezelfde organisatorische positie 
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Een resource kan hierdoor deel uitmaken van een of meerdere shared worklists. 
Vindt er een selection plaats vanaf een shared worklist, dan staat de keuze van de 
start time vast op direct. Er kan namelijk na selection geen gebruik warden gemaakt 
van een individual worklist om het workitem hier te laten wachten, dit moet 
namelijk na selectie direct gestart warden voor uitvoering. Als er wel gebruik 
wordt gemaakt van een transport van een shared worklist naar een individual 
worklist kan het workitem wel later starten. Macht er transport zijn van de shared 
worklist naar een individual worklist kan dit gecoordineerd warden door de resource 
zelf of hierarchical door het workflow management system of een manager. 
Hierarchica.l coordination kan werken volgens verschillende methoden, namelijk: 
random, cyclic, shortest queue, capacity based of direct. Als de resource de selection 
coordineert, gebeurt dit met no method. 

• Selection met individual worklist: In dit receivinpprocess heeft elke resource een 
individual worklist. Als een of meerdere workitems geschikt zijn voor een groep 
resources warden deze elk individueel genotificeerd. Dit is dan een vorm van een 
acceptatie proces in het geval, dat de resource niet weet, dat er meerdere resources 
zijn genotificeerd. Er kan besloten warden , wanneer een resource een selectie 
heeft gemaakt, <lat er weer genotificeerd wordt <lat het wordt uitgevoerd door de 
desbetreffende resource. Een andere manier is het verwijderen van het workitem 
uit de andere individual worklists. 

• Acception met individual worklist: Bij een acceptatie proces wordt geen gebruikt 
gemaakt van een shared worklist. Er is namelijk geen sprake van, <lat meerdere 
resources warden genotificeerd. In een acceptatie proces wordt enkel een resource 
genotificeerd. Een of meerdere workitems warden genotificeerd aan een resource 
door middel van zijn individual worklist: een werklijst waar alleen die resource 
toegang tot heeft. 

Als alle beperking warden samengevoegd zijn er zeven paden mogelijk tussen deze vier 
keuzes. Dit is weergegeven in Tabel 4-9 

nr Notification type Receiving type Worklist transport Start time 

I Single resource acception Individual-> Individual direct 
2 Single resource acception Individual-> Individual later 
~ Multiple resources selection Individual-> Individual direct 
4 Mutliple resources selection Individual-> Individual later 
c; Multiple resources selection Shared-> Individual direct 
6 Multiple resources selection Shared-> Individual later 
7 Multiple resources selection Shared-> Shared direct 

fabel 4·q; Keuze paden 

4.4.2 Notification type. # workitems. # resources. receiving type. receiving 
coordination 

Nu in de vorige paragraaf alle mogelijke paden bekend gemaakt zijn in verband met 
worklists en transport method, wordt in deze paragraaf gekeken naar de mogelijkheden 
tussen: notification type, # workitems, #resources, receiving type en receiving coordination. 

• Notification opties: De eerste drie keuzemogelijkheden: notification type, aantal 
workitems en aantal resources, komen uit het notificationprocess en hebben elk twee 
keuzes. De keuze notification type bestaat uit allocation en offering, de keuze van 
het aantal workitems in het notificationprocess kan een of meerdere zijn en de 
keuze van het aantal resources in het notificationprocess kan ook een of meerdere 
zijn. Samengevat hebben de drie keuzes elk twee keuzemogelijkheden. Hierdoor 
zijn er acht notificationpatterns te vormen in het notificationprocess. Deze acht 
patronen hebben geen beperkingen, maar geven wel beperkingen door aan de 
receivingpatterns. Bijvoorbeeld het aantal resources in het notificationprocess bepaalt 
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het receiving type, cl.it is besproken in de vorige paragraa£ In het volgende punt 
warden de combinaties tussen de notificationprocess en receivingprocess behandeld. 

• Receiving opties: De laatste keuzemogelijkheden waarbij er beperkingen zijn met 
de mogelijkheden uit het notificationprocess zijn: receiving type en receiving 
coordination. De keuze receiving type bestaat uit twee mogelijkheden acception en 
selection. De keuze receiving coordination bestaat uit de twee mogelijkheden 
hierarchical en resource. 

De beperking in het maken van combinaties heeft te maken met de connectie tussen het 
notificationprocess in zijn geheel en de twee keuzemogelijkheden, receiving type en receiving 
coordination. In het notificationprocess bestaat een workitem naar een resource met het 
notification type allocation . Het receiving type kan alleen de keuze acception toelaten en een 
receiving coordination kan alleen de keuze hierarchical toelaten. Dit komt, omdat de 
resource na een allocation, dus geen mogelijkheid meer heeft te weigeren en het workitem 
moet accepteren, omdat er al besloten is, dat de resource het workitem uit gaat voeren. In 
zekere zin is het receiving process bepaald in het notification process. Het is anders als er 
over een notification type offering wordt gesproken, want hierin heeft de resource na het 
notificationprocess de keuze het workitem te weigeren. Rekening houdend met de 
beperkingen uit de vorige paragraaf [paragraaf 4+1] zijn in de Tabel 4-rn alle 
mogelijkheden weergegeven. 

N otificeren selection/ accepetion 

Tvoe 

Allocation 
Allocation 
Allocation 
Allocation 
Allocation 
Allocation 
Offering 
Offering 
Offering 
Offering 
Offering 
Offering 
Offering 
Offering 

Workitems Resources selection I accepetion Un- or determined coordination 

one one Accepter en resource undetermined hierarchical 
one multiple Selecteren resource undetermined hierarchical 
multiple one Accepter en resource undetermined hierarchical 
multiple multiple Selecteren resource undetermined hierarchical 
one multiple Selecteren resource determined resource 
multiple multiple Selecteren resource determined resource 
one one Accepteren resource undetermined hierarchical 
one multiple Selecteren resource undetermined hierarchical 
multiple one Accepteren resource undetermined hierarchical 
multiple multiple Selecteren resource undetermined hierarchical 
one one Selecteren resource determined resource 
one multiple Selecteren resource determined resource 
multiple one Selecteren resource determined resource 
multiple multiple Selecteren - resource determined resource 

Tabel 4-1a Keuzemogelijkheden 

4.4.3 Time of notification managing coordination en start time 
Indien er gekeken wordt naar het managingproces zijn er vier keuzes met elkaar te 
combineren: time of notification met de mogelijkheden early distribution, late distribution 
en on enablement, managing coordination met de mogelijkheden hierarchical, schematic en 
resource en start time met de mogelijkheden direct en later. In de vergelijking van de drie 
theoretische modellen met het workflow process model is oak naar voren gekomen, dat 
het theoretische model, role resolution policies, rekening houdt met een individual 
worklist, die maar een workitem aankan. Deze is niet toegevoegd aan de 
keuzemogelijkheden in Tabel 4-T Keuze opties, omdat er bij elk van de drie andere 
mogelijkheden time of notification, managing coordination en start time, een werklijst 
capaciteit van 0-1 en o-oo mogelijk is. Het kan echter wel invloed hebben op de autonomy, 
maar dat is in cl.it onderzoek achterwege gelaten, omdat in de meeste workflow 
management applicaties hier niet mee gewerkt kan warden. 
De enige beperking, die tussen de drie andere keuzemogelijkheden overblijft, hangt 
samen met de beperking tussen het worklist transport en start time. Hierin kan er alleen 
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direct gestart worden van shared worklist. Deze beperking heeft ook alleen de mogelijkheid 
direct gestart te worden als de time of notification de mogelijkheid on enablement gebruikt. 
Bij deze mogelijkheid wordt het workitem bekend gemaakt op het tijdstip, dat het moet 
worden uitgevoerd. Het kan hierdoor geen gebruik maken van de keuze later. 

4.4.4 Coordination en coordination mechanism 
In de laatste combinatie mogelijkheid wordt de combinatie besproken tussen coordination 
en coordination mechanism. In het notificationprocess kan alleen het workflow management 
system zelf de coordination regelen. Dit is anders bij het receivingprocess en 
managingprocess. Bij deze twee processen kan er ook gebruik worden gemaakt van een 
andere hierarchical coordination, zoals een manager of een coordination door de resource 
zelf. Er is door Zur Muehlen zelfs gesproken over een group negotiation, zie Figuur 2-J 
Assignment policies, dit combineert de twee processen notificationprocess en 
receivingprocess door gebruik te maken van de mogelijkheden: een workitem, een offering 
notification type aan meerdere resources waarbij een selection receiving type wordt gebruikt. 
In de Tabel 4-II zijn de mogelijkheden van een bepaalde coordination met een 
coordination mechanism weergegeven. Dit coordination mechanism is dus altijd een gevolg 
van een type coi:irdinatie en wordt verder niet gebruikt tijdens de ontwikkeling van het 
theoretische model. 
In de coordination kan ook gedacht worden aan een combinatie tussen meerdere type van 
coordination. Dit komt omdat processen als notificationprocess en receivingprocess op elkaar 

1 vo1gen. 
Coordinatie Coordinatie mechanisme 

Hierarchisch manager Partially automatic 
Hierarchisch systeem Fully automatic 
Resource + hierarchical system Partially automatic 
Resource Manual 
Schedule Fully automatic 
Resource + hierarchical system Partially automatic 

Tabel 4- n: Coordinatie mechanisme en coordinatie 

4.4.5 Beperkingen mogelijkheden tussen keuzes 
Alle beperking zijn in de volgende opsomming samengevoegd om gebruikt te worden 
tijdens het ontwikkelen van patronen voor het theoretische invloed model: 
I. Notificationprocess met een single workitem is een acception receiving type; 
2. Notificationprocess met multiple workitems is een selection receiving type; 
3. Notificationprocess met een single workitem en single resource is een worklist transport van 

individual worklist-> individual worklist; 
4. Een worklist transport van shared worklist->shared worklist heeft een direct start time; 
5. Een accepting receiving type gebruikt alleen een worklist transport van individual worklist 

->individual worklist met een method of transport no method; 
6. Hierarchical coordination met een selection receiving type is met een transport method 

door middel van: random, cyclic, shortest queue, capacity en direct; 
7. Resource coordination met een selection receiving type is met een transport method met no 

method; 
8. Een managingprocess met een time of notification van on enablement heeft een direct 

start time; 
9. Hierarchical coordination is een resource undertermined process; 
IO. Resource coordination is een resource determined process. 
In de volgende paragraaf wordt van start gegaan met het ontwikkelen van het theoretische 
invloed model. 
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4.5 Ontwikkelen theoretisch invloed model 
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de keuzemogelijkheden binnen het workflow 
process model en de confrontatie met de taakeigenschap autonomy van het job 
characteristics model. Het is het combineren van de werkaanpak workflow, stap 1.4, en 
werkaanpak werktevredenheid, stap l.3· Binnen deze keuzemogelijkheden en 
taakeigenschappen, waarvan de keuze beschreven is in de paragraaf 4.3 , wordt het 
theoretische invloed model gebaseerd. 
De opbouw van het theoretische invloed model wordt toegelicht in paragraaf 4.5.i. Hierin 
warden de bouwstenen en de basis gelegd van de mogelijk te combineren combinaties 
binnen het proces , waarop de focus ligt, besproken. 
Door de focus te richten op distribution procedure en hierop het theoretische model te 
baseren, wordt in paragraaf 4.6 voor elk intern proces uitleg gegeven, over de 
keuzemogelijkheden en of deze keuzemogelijkheden wel of niet gecombineerd kunnen 
warden. Deze mogelijke combinaties vormen de patronen, die gebruikt kunnen warden 
in een intern proces. Ook wordt in deze paragraaf de mogelijkheid besproken, 
afhankelijk van de type patronen, om patronen samen te voegen. Tevens wordt het 
coderen van de mogelijkheden besproken, die ontstaan door het combineren van de 
mogelijkheden binnen keuzes. 

4.5.1 Basis theoretjscb joyloed model 
In deze paragraaf wordt de basis gelegd voor het theoretische invloed model. Het is 
bekend dat de distributie procedure uit drie interne processen bestaat: notifying, receiving 
en managing. 
In geval van het theoretische invloed model wordt het distribution-system op basis van de 
eerste twee interne processen ontwikkeld. Het derde proces, managing, is in het model 
managing-system meegenomen. Hierdoor bestaat het theoretische invloed model uit het 
distribution-system voor de processen notifying en receiving, en uit het managing-system voor 
het proces managing. 

• Distribution-system 
Het distribution-system geeft alle mogelijke manieren van combinaties weer van de interne 
processen notifying en receiving in distributionpatterns (distributiepatronen ). Het managing
system geeft alle mogelijke manieren van combinaties weer van het interne proces 
managing in managingpatterns (managingpatronen). Als er gekeken wordt naar een 
distribution-pattern, een manier van werkverdeling, bestaat het uit de eerste twee interne 
processen notifying en receiving. Dit zijn de hoofddelen van het distribution-system. Door 
deze hoof ddelen te combineren met de taakeigenschap autonomy, wordt door keuzes 
binnen deze twee interne 
processen de autonomy vergroot 
of verkleind. Binnen het 

Distribution-system 

managing-system zijn de keuzes , 
die kunnen warden gemaakt 
binnen de managingpatterns 

. t 
gecombineerd met de Tota l~ 

""9ative""9don 

""'"'""' 
taakeigenschap autonomy. 
Bij het notifyingprocess is er een 
positievere invloed op de 
autonomy wanneer er gebruikt 
wordt gemaakt van een offering 
methode dan een allocatie 
methode, zie Tabel 4-8. Bij het 
receivingprocess is er een positieve 
invloed op de autonomy wanneer 
er gebruik wordt gemaakt van 
een resource determined aanpak in 
plaats van een resource 
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undetermined aanpak, zie Tabel 4-8. Door over een verticale en een horizontale as de twee 
keuzes per regeleenheid te plaatsen, ontstaan er vier hoofdgroepen: total dependent (totaal 
afhankelijk), total independent (totaal onafhankelijk), receiving independent (ontvangst 
onafhankelijk) en notifying independent (notificeer onafhankelijk), weergeven in het 
distribution-system [Figuur 4-6]. In dit model warden de distributionpatterns geplaatst om 
deze onderling te vergelijken in hoeverre ze "scoren" op een positieve invloed op de 
autonomy. In het verdere verloop van dit hoofdstuk wordt met het distribution-system het 
eerste model van het theoretische invloed model bedoeld. 
Uit het distribution-system zijn de twee hoofddelen te vinden, die zich zoals beschreven 
kruisen door een verticale en horizontale as, waar aan het einde van elke as een van de 
vier uitersten is weergegeven om over elke as een verandering te verwezenlijken, die zich 
van weinig tot meer invloed op de autonomy gedraagt. Hierdoor ontstaat er een positieve 
invloed op de autonomy wanneer er van links antler, total dependent, naar rechts boven, 
total independent, wordt gegaan (twee kwadrant verbetering). Een positieve invloed op de 
autonomy is in Figuur 4-6 weergeven als een pijl die van danker naar licht verandert. De 
positieve invloed op de autonomy komt naar voren als een verandering van het gebruikte 
distributionpattern uit een kwadrant naar een distributionpattern uit een antler kwadrant 
wijzigt. Deze veranderingen zijn zoals de Figuur 4-6 aangeeft: 

• Van total dependent naar receiving independent. Een verandering in het 
receivingpattern, van resource undetermined naar resource determined (een kwadrant 
verbetering); 

• Van total dependent naar notifying independent. Een verandering in het 
notifyingpattern, van allocation naar offering (een kwadrant verbetering); 

• Van notifying independent naar total independent. Een verandering in het 
receivingpattern van resource undetermined naar resource determined (een kwadrant 
verbetering); 

• Van receiving independent naar total independent. Een verandering in het 
notifyingpattern, van allocation naar offering (een kwadrant verbetering). 

In deze vier veranderingen zijn twee veranderingen van de hoofddelen te onderscheiden. 
De verandering van allocation naar offering. Een voorbeeld hiervan is de verandering van 
het toestaan van het weigeren van een toegekend workitem binnen het workflow 
management system. In het geval van allocation is het niet toegestaan te weigeren of door 
te sturen. Bij offering is weigeren of doorsturen niet toegestaan. De tweede verandering is 
van resource dependent naar resource independent. Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat het 
workflow management system of de manager niet meer bepaalt of een workitem in het 
receivingprocess door een bepaalde resource wordt uitgevoerd, maar dat de resource zelf het 
receivingprocess beheerst. 
Echter met de verandering tussen notifying independent en receiving independent is niet 
direct te identificeren of er een positieve verandering is op de autonomy. Dit komt omdat 
er geen direct argument te vinden is of een verandering in het notifyingprocess een grotere 
positieve invloed heeft op de autonomy dan een verandering in het receivingprocess. Er is 
naast de bovenstaande verandering oak nag de mogelijkheid binnen het kwadrant van 
distributionpattern te veranderen. Dit is een nul kwadrant verandering. Deze wijziging 
heeft betrekking op keuzes die niet zichtbaar zijn in het distribution model en komen ook 
uit de Tabel 4-8. Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat in het noti.ficationprocess niet meer 
aan een maar aan meerdere resources wordt geoffered (offering). Hierdoor wordt er niet 
veranderd van kwadrant, maar uit Tabel 4-8 is te concluderen dat een notifyingprocess aan 
meerdere resources een positievere invloed heeft op de taakeigenschap autonomy dan een 
notifyingprocess aan een resource. Dit , omdat er een verandering ontstaat in het 
receivingprocess van acception naar selection. Als de resource mag kiezen (selection) geeft dit 
een positieve invloed op de autonomy. Andere redenen die van invloedzijn op autonomy 
tengevolge van een bepaalde keuze zijn toegelicht in bijlage I. Het is te zien, dat niet het 
noti.ficationprocess de verandering teweeg brengt, maar het receivingprocess, door een 
causaal verband van het aantal workitems en de keuze tussen selection en acception van het 
receivingprocess. Deze interne verbanden zijn besproken in paragraaf+4 
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Managing -system 
Het tweede deel van het theoret:ische invloed model is het managing-system. In het 
managing-systeem zijn de twee inteme processen notifying en receiving van het distribution
system vervangen door coordination en start time. Dit zijn de twee hoofdgroepen waarbij de 
keuzes hierover een managingpattern bepalen en aangeven of het een posit:ieve invloed 
heeft op de autonomy van resources. Het managing-system is operat:ioneel in het derde 
inteme proces en focust zich op de werklijsten. Er is namelijk al door het distribution
system bepaald hoe een workitem is verstuurd naar de werklijst. De keuzes, die mogelijk 
zijn binnen de eerste hoofdgroep coordination zijn: resource (resource determined), 
hierarchical (resource undetermined) of schedule (resource undetermined). Het verschil tussen 
deze keuzemogelijkheden, waarmee de werklijst kan warden gecoordineerd is, dat indien 
de resource de werklijst zelf coordineert, dat een posit:ievere invloed heeft op de autonomy, 
dan dat de coordination hierarchical of schedule wordt bepaald. De tweede hoof dgroep is de 
start time. De keuzemogelijkheden, die daarbij kunnen warden gemaakt zijn, dat de start 
van de uitvoering van het workitem direct moet warden gestart nadat het op de werklijst is 
getransporteerd of dat er later aan begonnen mag warden , nadat het workitem op de 
werklijst is getransporteerd. 
Doordat er twee 
keuzemogelijkheden bij elk van 
de twee hoof dgroepen van de 
beheerpatronen zijn, is het 
managing-system net zoals het 
distribution-system verdeeld in 
vier kwadranten. Deze 
kwadranten zijn: total dependent, 
starting independent, coordination 
independent en total independent. 
Net zoals bij het distribution
system zijn er mogelijkheden van 
een posit:ievere invloed op de 
autonomy weergegeven in Figuur 
4-7 door middel van pijlen. Deze 
pijlen warden in de volgende 
punten besproken. De grootste 
verbetering is van total dependent 

Managing-system 

OOO!d .-. tion l~! 

Starting time 

naar total independent en gebeurt Figuur 4.7: Managing-system 

door middel van de coordination 
wijziging van resource undetermined naar resource determined en door middel van de 
wijziging in de start time van direct naar later. Dit is een twee-kwadrant wijziging. De 
volgende vier wijzigingen zijn een een-kwadrant wijzigingen. 

• Total dependent naar starting independent. In deze wijziging is alleen de start time 
van direct naar de mogelijkheid later veranderd. 

• Total dependent naar coordination independent. In deze wijziging is alleen de 
managing coordination gewijzigd van resource undetermined naar resource 
determined. 

• Coordination independent naar total independent. In deze wijziging is alleen de start 
time van direct naar de mogelijkheid later veranderd. 

• Starting independent naar total independent. In deze wijziging is alleen de managing 
coordination gewijzigd van resource undetermined naar resource determined. 

Ook binnen het managing-system zijn er mogelijkheden binnen in een kwadrant om van 
managingpattern te wijzigen. Dit net zoals bij het distribution-system een nul-kwadrant 
wijziging. Hierbij wijzigt de time of notification . 
Er is in deze paragraaf een uitleg gegeven van de hoofddelen van het theoret:isch invloed 
model, nu bestaande uit het distribution-system en managing-system. In de volgende 
paragraaf warden de keuzes bekeken die in het vorige hoof dstuk zijn gevonden voor het 
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vormen van patronen, rekening houdend met de combinatie mogelijkheden besproken in 
paragraaf 4+ 

4.6 Ontwikkelen patronen 
In de vorige paragraaf zijn de drie inteme processen onderverdeeld in twee modellen. 
Het distribution-system met het noti.ficationprocess en receivingprocess en het managing
system met het managingprocess. In de volgende twee paragraven worden de patronen voor 
beide systemen beschreven met behulp van de keuzemogelijkheden in het distribution 
prexes, behandeld in paragraaf 4.2.4, en de beperkingen van deze keuzemogelijkheden, 
beschreven in paragraaf 4.4. 

4.6.1 Ontwikkelen patronen in distribution-system 
In deze paragraaf worden de patronen beschreven, die kunnen worden onderverdeeld in 
de vierkwadranten van het distribution-system. Niet elke keuze mogelijkheid binnen elk 
proces heeft direct een connectie met een keuze mogelijkheid in het distribution-system. 
Hierin hebben alleen, volgens dit onderzoek, de twee belangrijkste keuzemogelijkheden 
een directe verwijzing naar het distribution-system. De patronen kunnen worden gevormd 
door middel van de keuzemogelijkheden binnen het noti.ficationprocess en het 
receivingprocess. Voordat deze twee processen meerdere distributionpatterns vormen voor 
het distribution-system worden alle mogelijk patronen bepaald voor beide inteme 
processen. 

• Notificationpattems: In paragraaf +4 is gesteld, dat geen van de drie keuzes met 
elk twee mogelijkheden een beperking op elkaar hebben. Hierdoor zijn acht 
noti.ficationpatterns mogelijk. In Tabel 4-8 hebben de drie keuzes met elk twee 
mogelijkheden een codeletter gekregen. Deze geeft in de afkorting van de 
noti.ficationpatterns aan wat voor mogelijkheid er is gekozen. Als bijvoorbeeld een 
noti.ficationpattern bestaat uit een allocation notification type van een single workitem 
aan multiple resources is de afkorting ASWMR. Hierin geeft de A de allocation 
noti.ficationtype, de SW de single workitem en de MR multiple resources aan. Alle 
mogeliike notificationf)atterns ziin weergegeven in Tabel 4-12 

Notification tvoe r1l # workitems r2l #resources r2l Afkorting 

Allocatie Single Workitem Single Resource ASWSR 
Allocatie Single Workitem Multiple Resource ASWMR 
Allocatie Multiple Workitem Singe} Resource AMWSR 
Allocatie Multiple Workitem Multiple Resource AMWMR 
Offeren Single Workitem Single Resource OSWSR 
Offeren Single Workitem Multiple Resource OSWMR 
Offeren Multiple Workitem Single Resource OMWSR 
Offeren Multiple Workitem Multiple Resource OMWMR 

Tabel 4-12: Notificationpattems 

Receivepattems: Door de beperkingen 5, 6 en 7 vermeld in paragraaf 4+5 zijn er 
geen 72 mogelijke receivingpatterns maar 20. Door beperking 5 zijn er 34 
receivingpatterns minder mogelijk, omdat een acception receiving type alleen via een 
worklist transport van individual worklist naar individual worklist mogelijk is. 
Beperking 6 maakt nog eens 3 receivingpatterns minder mogelijk, omdat een 
hierarchical selection receivingprocess alleen de transport methods random, cyclic, 
shortest queue, capacity en direct gebruikt. De laatste beperking op de 
receivingpatterns, nummer 7, beperkt het aantal receivingpattems met nog eens 15, 
omdat een resource coordination selection receivingprocess de transport method no 
method gebruikt. Dit geeft een totaal van S2 receivingpatterns, die niet meer 
mogelijk zijn en blijven er 20 mogelijke receivingpatterns over. Deze zijn 
weergegeven in Tabel 4-13. 
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Coordinatie[1] Ontvangst Transport Transport methode [1] Afkorting 
type[I] [2] 

Hierarchisch Acceptatie Individueel No method HAIIN 
Hierarchisch Selectie Individueel R,C,S,L,D HSIIlR,C,S,L,D) 
Hierarchisch Selectie Gedeelde R,C,S,L,D HSSS(R,C,S ,L,D) 
Hierarchisch Selectie Ged.->Ind. R,C,S ,L,D HSSI(R,C,S ,L,D) 
Resource Acceptatie Individueel No methode RAIIN 
Resource Selectie Individueel No methode RSIIN 
Resource Selectie Gedeelde No methode RSSSN 
Resource Selectie Ged.->Ind. No methode RS SIN 

Tabel 4· IJ: Receivingpattems 

• Distributionpattems: In de voorgaande twee opsommingen zijn er 8 mogelijke 
notificationpatterns en 20 mogelijke receivingpatterns. Hierdoor ontstaan 160 
potentiele disitributionpatterns. Echter, net als bij de notificatiepatterns en receiving 
patterns zijn er beperkingen in de mogelijkheden. Deze beperkingen komen voort 
uit de eerste drie vermeld in paragraaf4+5. Door deze beperkingen zijn in Tabel 
4-14 alle mogelijke distributionpatterns vermeld. Dit zijn er geen 160 maar 78. 

ASWSR 
ASWMR 
AMWSR 
AMWMR 
OSWSR 
OSWMR 
OMWSR 
OMWMR 

Tabel 4-14'. Mogelijke distributionpattems 

• Distributionpattems in distribution-system: In de hier bovenstaande Tabel 4-14 
bevinden zich 78 
mogelijke 
distrib utionpatterns. Elke 
combinatie van een 
notificationpattern en een 
receivingpattern laat het 
gecombineerde in een 
van vier mogelijk 
kwadranten plaatsen. 
Een voorbeeld hiervan is 
een combinatie links 
boven in de 
bovenstaande tabel 
(aangegeven met een 
cirkel). De allocation 
notification type in het 
notificationpattern zorgt, 
dat het patroon zich in 
een van de onderste twee 
kwadranten bevindt. Het 
hierarchical coordination 
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in het receivingpattern zorgt dat het patroon zich aan de linker kant bevindt of wel 
resource undetermined. Dit wil zeggen dat het distributionpattern zich links onder 
bevindt ofwel in het total dependent kwadrant. Dit is in Figuur 4-8 weergegeven als 
een combinatie van de codering gebruikt in het notificationpattem en het 
receivingpattem. ASWSR-HAIIN. Op deze wijze zijn oak alle andere 77 
distributionpattems toegewezen aan een van de vier kwadranten. Hiermee zijn 
alle 78 mogelijkheden onderverdeeld in het distribution-system. 

4.6.2 Ontwikkeling patronen in managing-system 
In deze paragraaf warden net zoals in paragraaf 4.6 .1 de patronen ontwikkeld voor het 
managing-systeem. Als eerste wordt er gekeken hoe de beperkingen beschreven in 
paragraaf 4.4.5 invloed hebben op alle mogelijke managingpatterns. 

• Managingpatterns: In het laatste inteme proces, dat onafhankelijk is van het 
notification en receivingprocess, warden de patronen bepaald, die binnen het 
managingprocess gebruikt kunnen warden. Hierin warden alle mogelijke 
manieren bepaald om een werklijst beheren. Er zijn binnen de managingpatterns 
drie keuzes coordination time of notification en start time. Door de beperkingen 
beschreven in paragraaf 4-4·5 zijn er geen 18 maar 15 mogelijke 
managingpattems. Dit komt door beperking nummer 8. Hierin is er geen time of 
notification on enablement nodig met een start time later. De managingpatterns zijn 
net zoals de notificationpatterns of de receivingpatterns samengesteld. Elke keuze 
mogelijkheid heeft in Tabel 4-8 een codeletter. Deze codeletters samen vormen 
een afkorting voor een bepaalde combinatie van keuzemogelijkheden in het 
managingprocess. Als voorbeeld is een hierarchical coordination met een time 
notification van early distribution en een start time direct gecodeerd als HEDD. Alle 
andere mogelijke managingpatterns zijn naast deze weergegeven in Tabel 4-15. 

Coordination [1] Time of notification [2] Starttime [1] Afkortin~ 

Hierarchical Early distribution Later HEDL 
Hierarchical Early distribution Direct HEDD 
Hierarchical Late distribution Later HLDL 
Hierarchical Late distribution Direct HLDD 
Hierarchisch On enablement Direct HOED 
Resource Early distribution Later REDL 
Resource Early distribution Direct REDD 
Resource Late distribution Later RLDL 
Resource Late distribution Direct RLDD 
Resource On enablement Direct ROED 
Schedule Early distribution Later SEDL 
Schedule Early distribution Direct SEDD 
Schedule Late distribution Later SLDL 
Schedule Late distribution Direct SLDD 
Schedule On enablement Direct SOED 

Tabel 4-1s: Managingpattems 
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• Managingpattems in managing-system: In de onderstaande Figuur 4-9 zijn de 15 
managingpatterns onderverdeeld in de vier kwadranten aan de hand van hun 
eigenschappen. Deze eigenschappen zijn bepaald door de drie keuzes 
weergegeven in Tabel 4-15. Als bijvoorbeeld het laatste managingpattern , SOED in 
het managing-
system geplaatst 
moet warden , 
gebeurt dit aan de 
hand van 
eigenschappen , 
die dit patroon 
heeft. De eerst 
codeletter S geeft 
aan, dat het 
patroon wordt 
gecoordineerd via 
een schedule. Dit is 
resource 
undetermined en 
bevindt het 
managingpattern 
zich aan de 
onderzijde van het 
managing-system. 
De D geeft aan dat 
het aan de 

determined 

RMOUrm 
undetwmined 

Managing-system 

REDO 
ROED 
RLDD 

Total de119ndent 

HEOO 
HOED 
HLOO 
SEOO 

SOED 
SlDD 

Starting time 

REOL 
RLDL 

Starting independent 

HEOL 
HLDL 
SEDL 
SLDL 

linkerkant bevindt Figuur 4·9: Manging-system met patronen 

en hierdoor in het 
kwadrant total dependent wordt geplaatst. De keuze mogelijkheid time of 
notification is niet direct in het model geplaatst, omdat deze in het eerste proces, 
generating activity instance, is bepaald, maar hier wel nodig is voor een keuze 
tussen di red of later. In het volgende hoof dstuk warden het managing-system en 
het distribution-system gebruikt om scenario's te ontwikkelen, die bepalen of het 
mogelijk is in praktijksituaties beide systemen te gebruiken om tot betere keuzes 
te komen in een workflow management system om zo een positieve invloed op de 
autonomy te krijgen, hetgeen in dit afstudeeronderzoek wordt gezien als grootste 
invloed op de werktevredenheid. 

4. 7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen, dat de distribution procedure van invloed is op de 
geselecteerde taakeigenschap autonomy. Door deze focus is er uitleg gegeven over de 
inteme stappen in de distribution procedure: notifying, receiving en managing. Elk van deze 
inteme processen is besproken door middel van mogelijkheden, die wel of niet 
toepasbaar zijn. Door de inteme processen notifying en receiving te gebruiken is het 
distribution-system ontwikkeld. De ontwikkeling van het managing-system is ontstaan uit de 
keuzes in het managing-process. Hierdoor zijn er twee bruikbare modellen ontstaan, die 
kunnen warden gezien als een analyse tool voor praktijk situaties om de autonomy van 
medewerkers in een workflow management system positief te bei"nvloeden. Voor het 
model zelf moet echter nag wel warden bewezen of sommige mogelijkheden echt een 
positievere invloed hebben op de autonomy. Er wordt wel verwacht, dat de aannames die 
zijn genomen, zoals beschreven, kloppen. In het volgende hoofdstuk warden een aantal 
praktijksituaties gebruikt om enkele scenario's te bedenken, die weergeven wat voor 
aannames er in de twee modellen zijn gebruikt . 
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5 Analyseaanpak en Aannames 

5.1 lnleiding 
In dit hoof dstuk wordt een analyseaanpak voor alle praktijk situaties ontwikkeld. Deze 
praktijk situaties zijn organisaties, waarin een workflow management system is 
geimplementeerd. In de analyseaanpak warden de praktijk situaties onderzocht op 
aanwezige distributionpatterns en managingpatterns. De onderzochte praktijksituaties 
geven inzicht in welke patronen er in de praktijk gebruikt warden. Hiemaast word en met 
behulp van de praktijksituaties enkele scenario's beschreven in paragraaf 5.5 en 5.5.2, 
waaruit de gemaakte aannames van het distribution-system en managing-system naar voren 
komen. De praktijksituaties, die warden onderzocht zijn: 

• Organisatie I 
• Gemeente Alkrnaar 
• N ationale N ederlanden 

In deze drie organisaties zijn totaal zes processen geanalyseerd, waarin drie verschillende 
workflow management software pakketten warden toegepast. Bij Organisatie I en bij de 
gemeente Alkrnaar wordt gebruik gemaakt van Staffware. Bij Nationale Nederlanden 
wordt in de huidige situatie gebruikt gemaakt van COSA binnen medisch advies en 
SAP /W orkflow binnen verzekeringen en pensioenen. In de toekomstplannen wordt 
COSA binnen medisch advies waarschijnlijk ook vervangen door SAP /workflow. 
De analyseaanpak, uitgevoerd voor de zes praktijksituaties, is onderverdeeld in drie 
processen. Deze processen zijn: diagnose, ontwikkeling en uitvoering. Deze processen 
zijn weergegeven in Figuur 5-1. 

Diagnose Ontwikkeling Uitvoering 

Figuur 5-1: Stappenplan praktijksituatie analyse aanpak 

In de diagnose, beschreven in paragraaf 5.2, wordt gekeken naar welke gegevens nodig 
zijn om de gebruikte patronen te kunnen herkennen in de praktijksituaties. Tijdens de 
ontwikkeling, , van de analyseaanpak beschreven in paragraaf 5.3 wordt beschreven hoe 
de analyseaanpak wordt uitgevoerd. In het laatste deel van de analyseaanpak, de 
uitvoering beschreven in paragraaf 5-4· wordt een overzicht gegeven van alle gebruikte 
patronen in de praktijksituaties. De uitvoering van elke praktijksituatie individueel is 
beschreven in Bijlage I: Bepalen patronen . In deze paragraaf warden ook de kenmerken 
besproken, wanneer de door de praktijksituaties gebruikte patronen met elkaar warden 
vergeleken. Hiermee wordt de uitvoerende aanpak gekarakteriseerd als een vergelijkende 
methode [VerschurenDoorewaard2005 p172], waarbij de uitkomsten van de vergelijking 
warden gebruikt om tot een conclusie te komen. Er wordt van start gegaan met de 
diagnose in de volgende paragraaf. 

5.2 Diagnose 
In de diagnose warden drie vragen besproken om te bepalen hoe de analyseaanpak wordt 
opgezet. De vragen zijn: wat is nodig?, waar te vinden? en wat is het kenmerk?. De term 
"wat is nodig" geeft aan wat voor informatie er moet warden verkregen uit de 
praktijksituaties. Met de term "waar te vinden" wordt bedoeld, waar in de praktijksituaties 
de informatie te vinden is, om dit door middel van "wat is het kenmerk" te achterhalen. 
Deze drie vragen warden in de volgende drie paragraf en toegelicht. 
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5.2.1 "wat is nodig" 

In de inleiding, paragraaf 5.1, is toegelicht, dat in dit hoofdstuk een zestal praktijksituaties 
warden geanalyseerd met behulp van een analyseaanpak. Voordat de analyseaanpak 
wordt ontwikkeld, wordt eerst een diagnose uitgevoerd over hoe de analyseaanpak moet 
warden opgesteld. Dit door de gegevens, die nodig zijn en verkregen moeten warden uit 
de analyseaanpak, te lokaliseren. Het lokaliseren van de gegevens wordt met behulp van 
de drie gestelde vragen in paragraaf 5.2 uitgevoerd. In deze paragraaf wordt de eerste 
vraag, of wel "wat is nodig?" , besproken. Wat nodig is, is snel te achterhalen en komt erop 
neer, dat de praktijksituatie moet warden onderzocht op de distributionpattems en 
managingpatterns. In hoof dstuk 4 is besproken, dat de distribution patterns en 
managingpatterns ontstaan uit verschillende keuzemogelijkheden in het noti.ficationprocess, 
receivingprocess en managingprocess. Hierdoor kan de vraag, wat is nodig, beantwoord 
warden met: Nodig zijn de keuzes, die gemaakt kunnen warden bij alle 
keuzemogelijkheden in het proces distributionprocedure. 

5.2.2 "waar te vinden" 
Nu in de vorige paragraaf bekend is geworden, dater gezocht gaat warden naar gekozen 
mogelijkheid van de keuzemogelijkheden binnen het noti.ficationprocess, receivingprocess 
en managingprocess, wordt er in deze paragraaf gekeken naar waar deze informatie zich 
kan bevinden. In de vorige paragraaf en in hoofdstuk 4 is beschreven, dat de 
distributionpatterns en managingpatterns, warden bepaald door tien keuzemogelijkheden. 
Wat er nodig is, beschreven in vorige paragraaf, zijn de keuzes gemaakt bij elk van de tien 
keuzemogelijkheden. Deze paragraaf behandelt waar deze keuzes te vinden zijn en waar 
op gelet moet warden. Hierbij wordt gedacht aan de keuzes gemaakt in de process 
definition. Maar alleen de keuzes gemaakt in de process definition zijn niet genoeg. Er moet 
ook nog gekeken warden naar de mogelijkheden in de software en eigenschappen van de 
organisatorische omgeving. Daarbij moet wel rekening warden gehouden, dat een keuze 
niet uitsluitend is gemaakt in de process definition, maar dat de mogelijkheden in de 
software of eigenschappen van de organisatorische omgeving ook een rol kunnen spelen. 
Elk van de tien keuzemogelijkheden wordt in de onderstaande opsomming besproken, 
waar de benodigde gegevens van een keuze te vinden zijn. 

• Allocation of Offering: Bij deze keuze moet er gekeken warden of de 
mogelijkheid in de software aanwezig is of een genotificeerd workitem geweigerd 
mag warden. Door deze keuzemogelijkheid, indien aanwezig, kan een resource het 
genotificeerde workitem weigeren en bestaat er een keuze, om voor uitvoering te 
kiezen. Dit wordt bepaald in het process definition, indien het mogelijk is in de 
software, waardoor hier gekeken moet warden wat er in de praktijksituatie is 
gekozen. 

• Single workitem of Multiple workitems: In deze keuze is het van belang, dat deze 
mogelijkheid bestaat in de software. Als het mogelijk is, wordt in de process 
definition bepaald of deze mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruikt wordt . Bij deze 
keuzemogelijkheid wordt gekeken in de instellingen van de software voor 
toepasbaarheid en als het mogelijk is, wordt de keuze bepaald door de process 
definition. 

• Single resource of multiple resource: Net zoals bij de vorige keuzemogelijkheid 
wordt eerst gekeken in de software of deze keuzemogelijkheid toepasbaar is. Bij 
de meeste software is het mogelijk om aan een resource of een groep resources een 
workitem toe te kennen. De definitieve keuze, als de keuzemogelijkheid 
toepasbaar is, is terug te vinden in de process definition. 

• Coordination receivingprocess: hierarchical of resource: De keuze, die hier 
gemaakt wordt, bepaald of het receivingprocess hierarchical door het workflow 
management system of manager, of door de resource zelf gecoordineerd wordt. 
Indien er gecoordineerd wordt door een manager of resource is deze informatie 
niet te vinden in het workflow management system of in de process definition, 
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maar wordt deze keuze in de organisatie vastgelegd dan moet er naar de 
organisatie worden gekeken om deze informatie te achterhalen. 

• Selection of acception: Deze keuze wordt vastgesteld als gevolg van een eerder 
gemaakte keuze, een resource of meerdere resources. Deze keuze is bepaald door 
het noti.ficationprocess, omdat hier een koppeling aanwezig is tussen aantal 
resources en receiving type. Dit is eerder besproken in paragraaf 4+ 

• Worklist Transport: Deze keuze is afhankelijk van andere keuzes, software 
mogelijkheden en de process definition. Indien er in een andere keuze vast is 
gesteld, dater aan een resource wordt genotificeerd, kan er alleen gebruik worden 
gemaakt van een individual worklist. Wanneer er meerdere resources zijn 
genotificeerd, kan worklist transport voorkomen van individual worklist naar 
individual worklist, shared worklist naar shared worklist en shared worklist naar 
individual worklist. In de software kan aangegeven worden, dater gebruik gemaakt 
wordt van een individual worklist en/of shared worklist. Naast deze twee gegevens, 
bepaalt de process definition waarvan gebruik wordt gemaakt. 

• Methode of transport: Deze keuze kan worden bepaald door andere keuzes, 
software en process definition. Indien de resource zelf het receivingprocess 
coordineert, wordt er no method toegepast. Bij hierarchical coordination kan er wel 
gebruik gemaakt worden van een methode, die te vinden is in de process definition. 
Deze gegevens kunnen worden gevonden in een script of procesbeschrijving. Het 
is echter niet binnen elk software pakket mogelijk alle methodes te gebruiken, 
vanwege het ontbreken van mogelijkheden binnen de software. 

• Coordination managingprocess: De manier waarop de werklijst wordt 
gecoordineerd, is bepaald in de software en in de organisatorische omgeving. In 
de software is aangegeven wat de resource kan doen met de werklijst en wat niet. 
De keuze van welk workitem wordt uitgevoerd van de werklijst kan hierarchical, 
door resource of door schedule bepaald worden. Naast dat dit gegeven uit de 
instellingen van het systeem is te halen, moet ook informatie worden verkregen 
uit de bedrijfshandhaving van de organisatie, wat er nu daadwerkelijk gebruikt 
wordt. 

• Time of notification: Deze keuze bepaalt of een workitem bekend wordt gemaakt 
door: early distribtion, late distribution of on enablement. Dit is vastgelegd in de 
software aangezien deze het mogelijk moet maken om op een bepaalde manier 
het workitem aan te bieden. 

• Starttime: Wanneer een workitem gestart wordt voor uitvoering, is deze 
afhankelijk van het type werklijst, waarmee gewerkt wordt en time of notification. 
Dit is vast gelegd in andere keuzes. Is er gekozen voor early distribution of late 
distribution, dan kan een resource er voor kiezen het direct of later uit te voeren. 
Indien er gekozen is voor on enablement kan er niet worden gestart met later, maar 
alleen met direct. 

Om kort samen te vatten heeft de software een grote invloed op alle 
keuzemogelijkheden, omdat deze bepalen of iets mogelijk of niet mogelijk is. Bij de 
process definition wordt alleen bekeken welke van de mogelijkheden gekozen is en dan 
ook alleen uit de noti.ficationprocess keuzemogelijkheden. De informatie uit de 
organisatorische omgeving is meestal moeilijk te verkrijgen en zal met behulp van in 
interviews gestelde relevante vragen, toegespitst op de tien keuzemogelijkheden, een 
antwoord verkregen moeten worden. 

5.2.3 "wat is bet kenmerk" 
In deze paragraaf worden de kenmerken bepaald, die kunnen dienen als hulp waneer er 
gezocht wordt naar een beperking op de mogelijke distributionpatterns en 
managingpatterns. 
De vorige paragraafbehandelde elke keuzemogelijkheid, waar het mogelijk is gegevens te 
vinden hoe de keuze uit de keuzemogelijkheid is ontstaan Beschreven is, dat de gegevens 
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te vinden zijn in: software mogelijkheden, keuze in process definition en organisatorische 
omgevingsinvloeden. In deze paragraaf worden de kenmerken van deze drie 
informatiebronnen beschreven. De gegevens in de software kenmerken zich als 
mogelijkheden binnen het betreffende softwarepakket. Om informatie hieruit te 
verkrijgen moet het desbetreffende softwarepakket worden geanalyseerd. Kenmerken uit 
de process definition zijn te verkrijgen uit de analyse van de gegevens vermeldt in de 
process definition. Het is wel zo, dat hier alleen gegevens uit de halen zijn, die betrekking 
hebben op het notificationprocess. De kenmerken uit de organisatorische omgeving 
moeten verkregen worden door rniddel van interviews, met resources , die zich 
bezighouden met het beheren van het workflow management system. Een tweede manier 
om kenmerken uit een organisatie te verkrijgen is door middel van een proces 
beschrijving, die is opgesteld voor de implementatie van het workflow management 
system. In de volgende paragraaf wordt door middel van de diagnose een ontwikkeling 
van de analyseaanpak beschreven. 

5.3 Ontwikkeling analyse aanpak (Stap 3.1) 

In deze paragraaf wordt er verder ingegaan op de informatie verkregen uit de voorgaande 
stap, diagnose. Uit de diagnose is gekomen, dater een aantal mogelijkheden zijn om te 
bepalen welke distributionpatterns en managingpatterns er zijn gebruikt. Hieruit is naar 
voren gekomen dat er drie informatiebronnen zijn, waaruit informatie kan worden 
verkregen, om te bepalen wat voor patronen er zijn toegepast in de praktijksituatie. Deze 
drie informatiebronnen zijn: 

• Mogelijkheden in de software; 
• Keuzes in de process definition; 
• Keuzes in de organisatorische omgeving. 

Door middel van deze drie informatiebronnen is er een stappenplan voor de 
analyseaanpak ontwikkeld. Deze is in de volgende paragraaf beschreven. 

5.3.1 Stappenplan analyse 
Deze paragraaf bespreekt het stappenplan van de analyseaanpak. In de vorige paragraaf is 
naar voren gekomen, dat er drie informatiebronnen zijn: mogelijkheden in de software, 
keuzes in de proces definition en 
keuzes in de organisatorische 
omgeving. Om te achterhalen 
wat voor distributionpatterns en 
managingpatterns zijn gebruikt, 
in de zes praktijksituaties, zijn 
de mogelijkheden en keuzes, 
bepaald door de drie 
informatiebronnen, omgezet 
naar beperkingen. Deze 
beperkingen zijn weergeven in 
Figuur 5-2, dat het stappenplan 
schematisch weergeeft. 
In het stappenplan zijn de drie Figuur p : Stappenplan analyseaanpak 
interne processen van de 

Praldljk 

distribution procedure weergegeven Deze interne processen geven alle theoretisch 
mogelijke patronen weer, die zijn bepaald in paragraaf 4.6. Deze theoretisch mogelijke 
patronen doorlopen drie beperkingstappen. In deze stappen wordt een analyse uitgevoerd 
van de mogelijkheden in de software, keuzes gemaakt in de process definition en keuzes 
gemaakt in de organisatorische omgeving. In deze analyse worden beperkingen gemaakt 
in de theoretisch mogelijke patronen. welke zijn: beperking software, beperking process 
definition en beperking organisatorische omgeving. Alleen de analyse stap, process 
definition, wordt niet door de patronen van elk intern proces gemaakt, omdat hieruit 
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alleen informatie van het notificationprocess is te halen. De patronen in het receivingprocess 
en de patronen in het managingprocess slaan deze stap over. De drie informatiebronnen 
zijn verwerkt in het stappenplan, als beperking op de theoretische patronen, om de 
patronen gebruikt in de praktijksituatie te achterhalen. In plaats van te kijken naar de 
gebruikte patronen, wordt gekeken naar de niet gebruikte patronen, door keuzes, die niet 
mogelijk zijn of niet gekozen zijn te elimineren. In de volgende punten warden de drie 
stappen van de manier van aanpak besproken. 

• Analyse software: In deze stap van het model wordt de gebruikte software in de 
praktijksituatie onderzocht op beperkingen. De hulpmiddelen, waarvan hierbij 
gebruik wordt gemaakt, is het software pakket zelf en de handleidingen over de 
software. Tevens wordt er gebruik gemaakt van literatuur, waarin de software al is 
onderzocht, en die door middel van workflow resource patronen de 
mogelijkheden binnen verschillende software beschrijft 
[RusselHofstedEdmonAalst2004]. In tegenstelling tot de analyse van de process 
definition wordt elk proces in de distribution procedure bekeken. 

• Analyse process definition: De analyse van de process definition heeft alleen 
betrekking op de patronen in het notificationprocess. Als informatiebron zijn hier 
de gebruikte gegevens, de handleidingen, hoe binnen de software een process 
definition opgebouwd moet warden en de process defintion zelf om te bepalen wat 
er nu daadwerkelijk is gekozen. 

• Analyse omgeving: In de analyse van de omgeving wordt er gekeken of er 
maatregelen zijn genomen om bepaalde patronen niet te gebruiken of wel te 
gebruiken. Hierbij kan gedacht warden aan regels over een werklijst, waarvan de 
selectie van een wachtend workitem wordt bepaald. De gegevens per 
praktijksituatie zijn verkregen via interviews binnen de organisatie of rapporten 
over de invoering van het workflow management system. In deze stap zal vooral 
veel informatie warden verkregen over de receivingpatterns en managingpatterns. 

In de volgende paragraaf warden de analyses van de praktijksituaties met elkaar 
vergeleken. 

5.4 Uitvoering (Stap 3.2) 
In de vorige paragraaf is het stappenplan van de analyseaanpak beschreven. Deze 
analyseaanpak wordt gebruikt voor elke praktijksituatie. In deze paragraaf warden de 
uitkomsten van de praktijksituaties beschreven. De analyse is onderverdeeld in de analyse 
van de software, analyse van de process definition modellen en de analyse van de omgeving, 
wat door Figuur 5-2 is weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving van de analyse 
van de software wordt verwezen naar Bijlage H: Bepaling mogelijke patronen software. 
Voor een analyse van de process definition en organisatorische omgeving wordt verwezen 
naar de Bijlage J: Gegevens Praktijksituaties. Hoe elke praktijksituatie is geanalyseerd 
met behulp van het stappenplan analyseaanpak en bijlage H en J is beschreven in Bijlage 
I: Bepalen patronen praktijksituaties. De uitkomsten van de geanalyseerde 
praktijksituaties zijn de mogelijke distributionpatterns en managingpatterns gebruikt per 
specifieke praktijk. Deze zijn in Tabel 5-1 weergegeven. 

Praktijksituaties Distribution patterns Managingpatterns 

NN (cosa) ASWMR-RSSIN ROED 
ASWMR-RSSSN 
ASWMR-HSSSD 
OSWMR-RSSIN 
OSWMR-RSSSN 
OSWMR-HSSSD 

NN (SAP) ASWSR-HAIIN ROED 
ASWMR-HSSSD HOED 
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ASWMR-RSSSN 
Organisatie I (Staffware) ASWMR-RSSSN ROED 

ASWMR-HSSSD HOED 
Organisatie 1 (Staffware) ASWMR-RSSSN ROED 

ASWMR-HSSSD HOED 
Alkmaar bestelproces (Staffware) ASWSR-HAIIN ROED 

ASWMR-RSSSN HOED 
Alkmaar factuurverwerking (Staffware) ASWSR-HAIIN ROED 

ASWMR-RSSSN HOED 

Tabel 5-1: Uitkomsten praktijksituaties 

5.4.1 Kenmerken praktijksituaties 
Uit Tabel 5-1 kunnen de volgende kenmerken worden gehaald: 

I. Er wordt veelal gebruik gemaakt van allocation tijdens het notifyingprocess en 
weinig van offering. 

2. Er is geen toekenning van meerdere workitems tegelijk. 
3. Er is meer toekenning aan een groep dan aan een persoon. 
4. In het geval van receiving coordination bepaalt de resource de coordinatie van het 

receivingprocess. Er wordt alleen gebruik gemaakt van hierarchical coordination bij 
het receivingprocess, indien een workitem te laat gestart zal gaan worden. 

5. Het transport van de shared worklist naar individual worklist wordt niet toegepast. 
6. De resource en het workflow management system coordineren het managingprocess 

samen. 
Deze punten worden toegelicht in de volgende opsomming: 

• Allocation versus Offering: In de praktijksituaties is meer gebruik gemaakt van 
allocation in het noti.ficationprocess dan van offering van workitems aan een of 
meerdere resources. Een reden hiervoor kan zijn, dat in de onderzochte 
praktijksituaties het gebruikte software pakket in vier van de zes analyses is 
gebruikt. Binnen dit softwarepakket is het niet mogelijk gebruik te maken van dit 
type noti.ficationprocess en hierdoor kan er dus in de zes praktijksituaties 
procentueel gezien weinig gebruik van gemaakt worden. 

• Multiple workitems versus Single workitem: In de praktijksituaties is geen 
gebruik gemaakt van notifying van meerdere workitems tegelijk, omdat dit in geen 
van de gebruikte software mogelijk is. 

• Single resource versus Multiple resources: In de praktijksituaties komt naar voren, 
dat er alleen genotificeerd wordt aan een resource indien een workitem te laat 
gestart gaat worden en er hierdoor een direct method of transport plaatsvindt aan 
een resource. In alle andere gevallen kan een van de resources kiezen welk workitem 
in de shared worklist wordt uitgevoerd. Door gebruik te maken van toekenning aan 
shared worklist wordt voorkomen, dat workitems door afwezigheid van de 
genotificeerde resource te laat afkomen. 

• Resource coordination versus Hierarchical coordination (receivingprocess): In de 
zes praktijksituaties is veelal gebruik gemaakt van een door de resource 
gecoordineerd receivingprocess. Hierdoor wordt in alle praktijksituaties een vorm 
van vrijheid gegeven. Het receivingprocess is na notification alleen hierarchical te 
coordineren als een workitem te laat gestart dreigt te worden of wanneer er een 
noti.ficationprocess is aan een resource. Hierdoor beheersen de resources zelf het 
receivingprocess. 

• Shared worklist versus individual worklist In de praktijksituaties wordt in meeste 
gevallen gebruik gemaakt van een worklist transport, shared worklist -> shared 
worklist of individual worklist ·> individual worklist en in geval van de shared worklist 
naar een individual worklist. Dit laatste, een workitem te reserveren, is in de 
software COSA mogelijk omdat COSA in een van de zes praktijksituaties wordt 
gebruikt en deze manier van transport alleen hier mogelijk is en niet bij de 
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andere gebruikte software (Staffware en SAP), is er geen duidelijk beeld of er veel 
gebruik wordt gemaakt van worklist transport van de shared worklist naar de 
individual worklist. In de analyse van de omgeving wordt het gebruik van dit 
transport type juist voorkomen, omdat door afwezigheid van resources het 
workitem niet op tijd door andere resources kan warden uitgevoerd. De andere twee 
transporttypen warden beiden gebruikt en warden bepaald door de hoeveelheid 
resources die er warden genotificeerd. 

• Resource coordination versus Hierarchical coordination (managingprocess): Deze 
twee coordinatie mogelijkheden van de managingpatterns vullen elkaar aan. Het 
systeem kan in sommige gevallen de mogelijkheid geven aan de resources de 
werklijst te ordenen aan de hand van bepaalde parameters. Hierdoor kan het 
systeem aangeven welk workitem als eerste moet warden uitgevoerd. Er is echter 
wel de mogelijkheid voor de resource dit te negeren en een andere workitem uit te 
gaan voeren. Het workflow management system is niet helemaal bepalend voor 
wat wordt uitgevoerd. In de omgevingsanalyse is wel naar voren gekomen, dater 
binnen de meeste organisaties afspraken zijn, dat wat het workflow management 
system zegt wat het beste uitgevoerd kan warden oak daadwerkelijk opgevolgd 
moet warden. 

In de volgende paragraaf warden met behulp van de geanalyseerde praktijksituaties een 
aantal scenario's beschreven waar mogelijk verbeteringen kunnen plaats vinden, om 
hiermee gemaakte aannames in het distribution-system en managing-system weer te 
geven. 

5.5 Bepalen van aannames 
In deze paragraaf warden aan de hand van de gegevens uit de praktijksituaties het 
distribution-system en managing-system gebruikt, om vanuit mogelijke uitgangssituaties 
een verbetering te creeren om een positieve invloed te krijgen op de autonomy. 
Het opstellen van de scenario's helpt te achterhalen wat voor aannames er zijn gemaakt 
tijdens de ontwikkeling van het distribution-system en managing-system, als er volgens de 
systemen positieve verandering op autonomy plaatsvindt, indien het gebruikte patronen 
wijzigt in een ander toepasbaar patroon. 
Het distribution-system zorgt voor een overzicht van mogelijk betere disitributionpatterns, 
waar deze zich bevinden en waar ze kunnen warden toegepast. Ten eerste wordt hiermee 
een overzicht gegeven wat 
er wel of niet gebruikt kan 
warden door de 
beperkingen in de software 
en de omgeving. Ten 
tweede wordt duidelijk wat 
voor positieve 
verbeteringen er plaats 
kunnen vinden. Bij deze 
verandering zijn enkele 
aannames gedaan, omdat 
het distribution -system en 
managing-system gebruikt 
warden alsof deze op 
waarheid berusten, terwijl 
er nag hypotheses, van de 
gemaakte aannames te 
bewijzen zijn. Er wordt 
hier van uitgegaan, dat 
elke verandering start 
vanuit een distribution-
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system of managing-system met alle mogelijke theoretisch toepasbare distributionpatterns. 
In Figuur 5-3 is het distribution-system weergegeven met in elk kwadrant mogelijke 
distributionpattems . Elk kwadrant is intern horizontaal onderverdeeld wat het verschil 
aangeeft tussen de notificatie aan een of meerdere resources. Dit is de start positie voor elk 
van de volgende scenario's. Deze warden een voor een besproken in de volgende 
paragrafen. Deze scenario's zijn ontstaan vanuit de gegevens verkregen uit de 
geanalyseerde praktijksituaties, maar representeren een fictieve ondememing. Elk 
scenario wordt behandeld volgens een vast stappenplan. 

• Stap1: Beperking gebruikte workflow management software 
• Stap2: Identificeren huidig gebruikte distributionpattems in distribution-system 
• Stap3: Geeft verbetering 

Er hoeft echter geen onderzoek verricht te warden in de fictieve ondememingen, omdat 
de gebruikte distributionpatterns al zijn gegeven. 
Figuur 5-4 geeft een overzicht 
van de te gebruiken 
managingpatterns en wat er 
binnen deze patronen kan 
veranderen om een positieve 
invloed te krijgen op de 
autonomy. Het managing-system 
is beschreven in paragraaf 4.5.1 
waamaar wordt verwezen voor 
een duidelijkere toelichting. 
Echter, met de aannames binnen 
het managing-system kunnen 
geen mogelijke scenario's 
ontwikkel d warden met de 
praktijksituaties, omdat deze 
praktijksituaties een te grate 
beperking geven op toepas bare 
managingpattems door de 
gebruikte workflow management 
software. Daarom zijn er een 
aantal scenario 's beschreven, die 
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alleen theoretisch kunnen Figuur 5-4: Managing-system 

voorkomen. Deze zijn 
beschreven in paragraaf 5.5.2. Eerst warden de scenario's van het distribution-system en de 
aannames van dit systeem beschreven. 

5.5.1 Scenario's distribution-system 
In de volgende drie scenario's wordt gekeken naar aannames gebruikt binnen het 
distribution-system als er een wijziging in het gebruikte distributionpattems plaatsvinden, 
om een positieve invloed te krijgen op de autonomy. 

5.5.1.1 Scenario 1: Omschrijving 

In ondememing A wordt gebruik gemaakt van het workflow management software 
pakket COSA en dit maakt gebruik van allocation aan zowel een resource als aan meerdere 
resources. Indien er genotificeerd wordt aan een resource krijgt de resource direct het 
workitem voor uitvoering, zonder enige medezeggenschap. Dit geldt oak voor notificeren 
aan meerdere resources. Alleen baseert het workflow management system de selectie van 
een resource op een van de manieren, zoals random, cyclisch of direct. 
Binnen de ondememing is men van plan een wijziging te maken in de toekenning om de 
autonomy van resources te vergroten, omdat hier de gedachte heerst, dat een vergroting van 
de autonomy oak een positieve invloed heeft op de werktevredenheid. 
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Slap 1: Beperkingen software 

In de omschrijving van het scenario wordt vermeld, dat het workflow management pakket 
COSA is gei:mplementeerd. Gedurende de analyse van de praktijksituaties is er oak 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen COSA 
Deze mogelijkheden gaven op de theoretisch mogelijk distributionpatterns beperkingen en 
warden lichter weergeven, zie Figuur 5. 5. De danker weergegeven distributionpatterns zijn 
patronen, die nog wel mogelijk zijn, indien COSA als workflow management software 
wordt toegepast. 

Stap2: ldentificeren huidige distributionpatterns 

Nu bekend is welke patronen nag kunnen warden toegepast, 
distrib utionpatterns warden 
geselecteerd, die kunnen zijn 
toegepast in dit scenario. Deze 
twee distributionpatterns zijn in 
Figuur 5.5 aangegeven door 
middel van een omcirkeling 
aan het begin van de pijl. 

Stap3: Verbetering 

In Figuur 5.5 is weergegeven 
wat de huidig gebruikte 
distributionpatterns zijn en 
blijkt aan de hand van de 
mogelijke patronen in de 
workflow management 
software , dat er meerdere 
veranderingen mogelijk zijn. 
Een notification type kan 
warden gewijzigd van 
allocation naar offering en van 
een hierarchical receivingpattern 
naar een door de resource 
gecoordineerd receivingpattern. 
De verandering van het aantal 
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Tota l 
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OSWMR-HSli(R,C,S, L,DJ 
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OMWMR-'·iSH(R,C ,S,L,DJ 
OMWMR-HSSl~R.C,S . LD) 

CM'.VMR-HSSS{R,C,S,L.D} 

OSWSR-HAJIN 
OMWSR-HA!iN 

Resource 
undetermined 

Figuur 5 ·5: Scenario 1 

kan hieruit de gebruikte 

Rece iving 

Total independent 

OSWMR-RS!!N 

Selection independent 
ASl/A1R-RSl!N 
ASWMR-RSSI N 
ASWMR-RSSSN 

A.M\NMR-HSSSN 

Resource 
determined 

resources wordt niet toegepast, omdat de toekenning aan groepen of individuen niet 
gewijzigd kan warden. 
In de ontwikkeling van het distribution-system is aangenomen dat offering een positievere 
invloed heeft op de autonomy dan allocation en dat een resource gecoordineerd 
receivingprocess oak een positievere invloed heeft op de autonomy. Hierdoor wijzigen de 
huidig gebruikte patronen in de andere patronen, weergegeven in Figuur 5.5. Er had oak 
gekozen kunnen warden voor alleen een verandering in het notificationpattern of 
receivingpattern. Hiervoor is niet gekozen, omdat alle beschreven scenario's een 
verandering van distributionpattern zijn, waarvan verwacht wordt, dat hierbij de meest 
positieve invloed op de autonomy is te verkrijgen. 
Dit type van verbetering valt te classificeren als een twee kwadrant verbetering. Dit is 
beschreven in de paragraaf 4.5.I. 

5.5.1.2 Scenario 2:0mschrijving 
In ondememing B wordt gebruik gemaakt van het workflow management software 
pakket Staffware en gebruikt allocation aan zowel een resource als aan meerdere resources. 
Indien er genotificeerd wordt aan een resource krijgt de resource direct het workitem voor 
uitvoering, zonder enige medezeggenschap. Dit geldt oak voor notifying aan meerdere 
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resources. Alleen baseert het workflow management system de selectie van een resource op 
een van de manieren, zoals random, cyclisch of direct. 
Binnen de ondememing is men van plan een wijziging door te voeren in de toekenning 
om de autonomy te vergroten van resources, omdat hier de gedachte heerst dat een 
vergroting van de autonomy ook een positieve invloed heeft op de werktevredenheid. 

Stap 1: Beperkingen software 
Dit scenario heeft veel overeenkomsten met het eerste scenario, maar gebruikt een antler 
workflow management system. In plaats van COSA wordt het workflow management 
software Staffware toegepast. In de analyse van deze software, bijlage I, is naar voren 
gekomen, dater erg beperkt wordt op de theoretisch mogelijke distributionpatterns. Dit is 
weergegeven in Figuur 5-6 door de toepasbare patronen donkerder aan tegeven. 

Stap2: ldentificeren huidige distributionpatterns 

Uit de gegevens van dit scenario is gekomen, dat er twee typen van distributionpatterns 
warden toegepast in de huidige situatie. Deze zijn in Figuur 5-6 aangegeven door cirkels 
om de patronen aan het begin van de pijlen. 

Stap3: Verbetering 
In Figuur 5-6 is te zien, dat er weinig opties mogelijk zijn om te kunnen verbeteren. Er 
kan hier alleen een verandering 
plaats vinden van een hierarchical 
coordination receivingprocess naar 
een resource gecoordineerd 
receivmgprocess. Echter, het 
patroon wat aan een resource wordt 
genotificeerd kan alleen wijzigen 
naar een resource gecoordineerd 
receivingprocess als er voortaan naar 
meerdere resources genotificeerd 
gaat warden. Dit is een 
verandering binnen de process 
definition, die niet rendabel zal 
zijn en die misschien zelfs niet 
eens mogelijk is. De twee 
mogelijke wi1z1gmgen zijn 
weergegeven in Figuur 5-6. Er is 
bij de wijziging gebruik gemaakt 
van de aanname, dat een resource 
gecoordineerd receivingprocess een 
positievere invloed heeft op de 
autonomy. Dit type van verbetering 
valt te classificeren als een I 

kwadrant verbetering. 

5.5.1.3 Scenario 3: Omschrijving 
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In onderneming C wordt gebruik gemaakt van het workflow management software 
pakket Staffware en maakt gebruik van allocation naar een resource. Indien er 
genotificeerd wordt aan een resource krijgt de resource direct het workitem voor uitvoering, 
zonder enige medezeggenschap. Binnen de onderneming is men van plan een wijziging 
te maken in de toekenning om de autonomy van resources te vergroten, omdat hier de 
gedachte heerst, dat een vergroting van de autonomy ook een positieve invloed heeft op de 
werktevredenheid. Dit scenario verschilt echter van de andere twee door geen gebruik te 
maken van notifying aan meerdere resources. 
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Stap 1: Beperkingen software 

Net als bij het vorige scenario wordt het gebruikte workflow management system 
Staffware toegepast en kunnen de mogelijke patronen toepasbaar in StaffVvare worden 
geidentificeerd in Figuur 5-7 als de patronen, die donkerder zijn weergegeven. 

Stap2: ldentificeren huidige distributionpatterns 

In dit scenario gebruikt de ondememing alleen een distributionpattern, dat notificeert aan 
een resource. De resource heeft tevens 
geen keuze in het receivingprocess en 
accepteert het workitem. Dit patroon 
is in het vorige scenario ook 
gebruikt en is omcirkeld in Figuur 
5-7 aan het begin van de pijl. 

Stap3: Verbetering 

Zoals vermeld de omschrijving is de 
organisatie opzoek naar een 
wijziging in het distributionpattern, 
zodat er niet meer aan een resource 
wordt toegekend maar aan een 
groep resources . Hiervoor is niet 
alleen een verandering in de process 
definition nodig, maar dit zal ook 
een organisatorische structuur 
verandering met zich mee brengen. 
De aanname gebruikt in deze 
verandering zegt dat notifying aan 
meerdere resources een positieve 
invloed zal hebben op de autonomy. 
De wijziging is weergegeven in 
Figuur 5-7 door middel van een pijl. 

5.5.2 Scenario's managing-system 
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Figuur 5-7: Scenario 3 

De drie besproken scenario's beschrijven enkele mogelijkheden van het distribution
system. Er zijn echter nog meerdere situaties denkbaar. Denk aan een verandering van het 
receivingprocess bij een situatie, waarin offering is toegepast, maar waarbij het systeem 
hiema nog steeds invloed kan uitoefenen op het receivingprocess. Er kan ook worden 
gedacht, dat binnen een organisatie een situatie heerst, waarin de resources teveel 
autonomy hebben en dater een distributionpattern gebruikt moet worden, die de autonomy 
enigszins beperkt, dus een negatievere invloed. 
Naast het distribution -system zijn er ook mogelijkheden binnen de managingpatterns, die 
door verandering hiervan invloed kunnen uitoefenen op de autonomy. Dit is beschreven 
in de paragraaf 4.5.1 door middel van het managing-system. Echter, zoals uit de 
praktijksituaties naar voren is gekomen, blijkt dat er een grote beperking op de 
mogelijkheden binnen de managingpatterns is door de gebruikte software. Hierdoor is 
alleen sprake van enkel theoretische verbeteringen. Deze theoretische verbeteringen zijn 
beschreven in de volgende scenario's. 
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5.5.2.1 Scenario Tl 
In clit scenario is er een 
wijziging in zowel de 
coordination 
managingprocess als in de 
start time. De 
verandering binnen de 
coorclinatie gaat van 
hierarchical (resource 
undetermined) naar een 
door de resource bepaalde 
coorclinatie (resource 
determined) van de 
werklijst. De start time is 
veranderd van een direct 
start time naar een 
mogelijkheid om later 
aan bet aanwezige 
workitem te beginnen. De 
verandering is 
weergegeven in Figuur 
5-8 en komt overeen met 
een twee kwadrant 
verandering. 
Aangenomen is bier, dat 
de coorclinatie door de 
resource en bet later 
mogen starten van bet 
workitem een positievere 
invloed op de autonomy 
hebben. 

5.5.2.2 Scenario T2 
In bet tweede 
theoretische scenario is 
er sprake van een 
verandering in de 
co ordination of de start 
time dat er gestart mag 
warden. Dit is 
weergegeven door 
middel van de vier 
pijlen, die lopen van bet 
ene kwadrant naar bet 
andere [Figuur 5-9]. Dit 
type verandering is dan 
oak een 1 kwadrant 
verandering. Doordat de 
verandering van 
coorclinatie van 
hierarchical of schedule 
(resource undetermined) 
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Figuur 5-9 : Scenario T2 
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voor de resource verandert of de tijd van starten wijzigt van direct naar later heeft clit een 
positieve invloed op de autonomy. 
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5.5.2.3 Scenario T3 

In het laatste 
theoretische scenario 
wordt er intern in het 
kwadrant gewijzigd van 
managingpattern [Figuur 
5-10]. Hierbij is er sprake 
van een wijziging tussen 
time of notification. De 
keuzemogelijkheden 
hierbij zijn: 
enablement, 
distribution of 

on 
early 
late 

distribution. Het 
onderlinge verschil 
tussen deze drie 

Resource 
determined 

Resource 
undetermined 
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Later 

mogelijkheden is niet 
direct zichtbaar en 
daarom niet direct af te 
lezen uit het managing
system. Er is 
aangenomen dat early 
distribution een 
positievere invloed op de 
autonomy zal hebben,dan 
late distribution of on 
enablement. 

Figuur 5-10: Scenario T} 

5.5.3 Aannames 
Er zijn in de twee systemen, het distribution-system en het managing-system, verschillende 
soorten aannames gemaakt. De aannames, gemaakt binnen het distribution-system hebben 
betrekking op de distributionpatterns ofwel het noti.ficationprocess en receivingprocess, terwijl 
de aannames in het managing-system betrekking hebben op de managingpatterns ofwel het 
managingprocess. Beide systemen warden bekeken op de beschreven aannames uit de 
scenario's. 

• Aannames distribution-system: Binnen het distribution-system zijn de volgende 
aannames gemaakt tussen twee mogelijke keuzes, die zijn toegelicht met behulp 
van de drie scenario's. De plus (+) geeft een positievere invloed op de autonomy 
dan min(-): 
r. Offering ( +) vs. allocation ( -); 
2. Resource coordination receivingprocess (+) vs. hierarchical coordiantion 

receivingprocess (- ); 
3. Multiple resources ( +) vs single resources (-); 
4. Singleworkitem (-) vs. Multipleworkitems (+); 
Hiemaast zijn er nog aannames over de keuzemogelijkheden gemaakt in het 
distribution-system, die niet zijn voorgekomen in de scenario's, maar wel gemaakt 
zijn tijdens de ontwikkeling van het distribution-system: 
5. Shared worklist-> Shared worklist(+) vs. Individual worklist -> Individual 

worklist(-) of Shared worklist -> Individual worklist. (-); 
6. Shortest queue en Capacity method of transport ( +) vs. Random (-), Cyclic 

(-)en direct(-). 
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• Aannames managing-system: Tijdens de ontwikkeling van het managing-system 
zijn verschillende aannames gemaakt. Deze aannames zijn toegelicht in de 
scenario's en zijn een keuze tussen de volgende punten: 
7. Resource coordination managingprocess (+) vs. Hierarchical of schedule 

coordiantion managingprocess (-); 
8. Later (+) vs. Direct (-); 
9. Early distribution(+) vs. On enablement (-),Late distribution (-) . 

5.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn een zestal praktijksituaties geanalyseerd op mogelijk gebruikte 
distributionpatterns en managingpatterns. Dit is gedaan met behulp van een stappenplan 
analyseaanpak. In paragraaf 5+1 zijn een aantal kenmerken toegelicht die naar voren 
kwamen tijdens de onderlinge vergelijking van verkregen gegevens uit de 
praktijksituaties. Een belangrijk kenmerk, dat naar voren kwam, was de beperking in het 
aantal mogelijke distributionpatterns die de software systemen gaven. Vooral Staffware 
beperkt de mogelijke manieren van het notifyingprocess zeer sterk, terwijl dit in mindere 
mate gebeurd door COSA. Hiemaast wordt het receivingprocess veelal bepaald door binnen 
de ondememing vastgestelde regels en wat er voor patroon gebruikt wordt. Wordt er 
gekeken naar de managingpatterns, dan is het ook de software, die de beperkingen bepaalt. 
Nadat de zes praktijksituaties zijn geanalyseerd, hebben deze bijgedragen aan het 
bedenken van scenario's waarin een verandering plaatsvindt van een gebruikt patroon in 
het distribution-system en managing-system. Hiermee zijn een aantal, in beide systemen, 
gebruikte aannames verduidelijkt, die warden gebruikt voor het formuleren van 
hypotheses, hetgeen wordt beschreven in het volgende hoof dstuk. 
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6 Conclusies en hypotheses 

6.1 lnleiding 
In cl.it hoofdstuk worden conclusies geformuleerd betreffende het afstudeerproject. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf onderzoeksvragen, beschreven in paragraaf 
1.2.1. Deze onderzoeksvragen zijn: 

1. Is er literatuur te vinden over de connectie tussen workflow management 
systemen en werktevredenheid? 

2. Welke eigenschappen van werktevredenheid en beschrijvende modellen van 
workflow management systemen kunnen onderscheiden worden? Op welke 
manier kunnen de beschrijvende modellen vergeleken worden? Welke 
werktevredenheid eigenschappen zijn bei:nvloedbaar en welke regeleenheden zijn 
geschikt voor het theoretische model? 

3. Hoe wordt het theoretische invloed model ontwikkeld uit de gegevens van 
invloedbare werktevredenheid eigenschappen en regeleenheden? 

4. Welke praktijk analyse wordt opgezet voor het analyseren van de praktijksituaties 
en welke gegevens worden verkregen uit de praktijksituaties door de vastgestelde 
praktijk analyse? 

5. Welke hypotheses en conclusies kunnen warden gegenereerd door de 
geanalyseerde praktijksituaties te vergelijken met het theoretische model? 

De eerste vraag is besproken in de literatuurstudie [Koning2005]. De andere vier vragen 
zijn elk besproken in voorgaande hoofdstukken. Zo is de tweede vraag besproken in 
hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4. De derde vraag, de ontwikkeling 
van het theoretische invloed model, is besproken in het laatste deel van hoof dstuk 4. De 
vierde vraag is behandeld in het eerste deel van hoofdstuk 5, terwijl de aannames die 
zorgen voor de hypotheses, vermeld in cl.it hoofdstuk, in het tweede deel van hoofdstuk 5 
besproken zijnn. Naast de hypotheses is in cl.it hoofdstuk ook antwoord gegeven op de 
vijf de onderzoeksvraag. 
Hierdoor is elke onderzoeksvraag apart behandeld en worden conclusies geformuleerd 
over wat in het correspondeerde hoofdstuk is besproken. In de afsluitende paragraaf van 
cl.it hoof dstuk wordt er een reflectie gegeven op het afstudeeronderzoek en warden enkele 
ideeen voorgesteld voor toekomstige onderzoeken. 

6.2 Conclusies 

6.2.1 Relatie tussen workflow en werkteyredenheid 
In het literatuurverslag [Koning2005] is onderzoek gedaan naar een mogelijke connectie 
tussen workflow management systemen en werktevredenheid. In het verslag zijn de twee 
theoriegebieden besproken. Het theoriegebied workflow is toegelicht door middel van een 
beschrijving van: het modelleren van resources, de distributie en toekenning van workitems 
en verschillende modellen, die in de theorie een workflow management system of een 
deel hiervan beschrijven. Over het theoriegebied werktevredenheid beschrijft op welke 
manieren de wetenschappelijke omgeving tegen cl.it gebied kan aankijken en wat voor 
verschillende modellen er door de jaren heen zijn ontwikkeld. 
Na hiermee een goede basiskennis te hebben opgebouwd is er gekeken naar informatie 
over de twee theoriegebieden en hun invloed op elkaar door middel van een 
gestructureerde manier van zoeken. Er is geen directe relatie in de literatuur gevonden 
tussen workflow en werktevredenheid hetgeen ook de conclusie in het literatuurverslag 
vermeldt. 
N aast deze conclusie is er een mededeling gedaan over een mogelijke toekomstige 
manier om te achterhalen wat de connectie is tussen workflow management systemen en 
werktevredenheid door de gevonden theoretische modellen te vergelijken. Met deze 
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gegevens is verder gegaan om de connectie tussen de gebieden workflow management 
system en werktevredenheid te onderzoeken. 

6.2.2 Workflow en werktevredenhejd 
In de tweede onderzoeksvraag is gevraagd, welke eigenschappen van werktevredenheid er 
zijn te onderscheiden zijn Hiervoor is eerst een selectie gemaakt van meerdere job 
design modellen, waarvan er een is gebruikt voor het bepalen van 
werktevredenheidseigenschappen. Het Job characteristics model van Hackman en 
Oldham [HackmanOldham1978] kwam door meerdere redenen naar voren als geschikt 
model om taakeigenschappen, die invloed hebben op werktevredenheid, te verkrijgen. 
Het job characteristics model kijkt specifiek naar eigenschappen van een functie. Dit 
gebeurt aan de hand van de vijf taakeigenschappen: skill variety, task identity, task 
significance, autonomy en feedback. 
Verder is in de tweede onderzoeksvraag de vraag gesteld, welke verschillende modellen 
er te onderscheiden zijn binnen de theorie van workflow en werktevredenheid. In 
hoofdstuk 2 van dit rapport zijn drie modellen toegelicht, die een workflow management 
system of een gedeelte hiervan beschrijven. Deze modellen zijn: assignment en 
synchronization policies [zurMuehlen2004], workflow resource patterns [Russell et al 
2004] en de role resolution policies [ZenZhao2005]. De drie modellen, elk apart 
toegelicht, zijn onderling en met het workflow meta model vergeleken. Dit model 
beschrijft het proces van het ontstaan van een activity instance tot aan het uitvoeren van 
een workitem. Hieruit is naar voren gekomen, dat de drie modellen niet elk het gehele 
proces tot in detail bespreken, . maar dat elk een ander deel beter of gedetailleerder 
beschrijft zodat zij elkaar aanvullen. Door de modellen nag eens onderling met elkaar te 
vergelijken is het duidelijk geworden, dat er specifieker naar elk model gekeken moest 
warden om alle gegevens te achterhalen. Hierdoor is een conclusie van de tweede 
onderzoeksvraag, dat de drie theoretische modellen wel overeenkomsten hebben, maar 
omdat ze in de processen van het workflow meta model keuzes maken, die van invloed 
zijn op toekomstige situaties is er gewerkt met een werkaanpak. Deze werkaanpak heeft 
eerst de processen, die gebruikt warden door het workflow meta model, gelokaliseerd. 
Deze zijn: generating activity instance, resource type assignment, distribution procedure en 
starting. Deze processen samen vormen het workflow process model. Dit model is, in de 
tweede stap van de werkaanpak workflow, vergeleken met de drie theoretische modellen 
om alle regeleenheden per proces te achterhalen. Elk proces is diepgaand onderzocht en 
vergeleken met de vijf taak eigenschappen om te bekijken op welke taakeigenschap en 
proces er gefocust is om het theoretische invloed model te ontwikkelen. Er is in dit 
onderzoek geconcludeerd, dat er gefocust gaat warden op het proces distribution procedure 
en taakeigenschap autonomy. 

6.2.3 Ontwikkelen tbeoretiscbe model tot distribution-system en managing-system 
De derde onderzoeksvraag stelde, hoe het theoretische invloed model tot stand moest 
komen vanuit de regeleenheden uit het gekozen proces en de gekozen taakeigenschap. 
Het ontwikkelen van het theoretische invloed model tot het distribution-system en 
managing-system is gedaan door eerst de beschikbare regeleenheden te verdelen over drie 
inteme processen van de distributieprocedure. De inteme processen zijn: notifying, receiving 
en managing. In het distribution-system warden de processen notifying en receiving 
beschreven en wordt het proces managing beschreven door middel van het managing
system. In elk van de drie processen zijn er keuzemogelijkheden, die door keuzes een 
patroon vormen. Het is niet mogelijk elke keuzemogelijkheid te combineren, waardoor er 
een beperking ontstaat op het totaal aantal mogelijke patronen. De mogelijke patronen 
warden geordend over vier kwadranten, waarin beide systemen zijn onderverdeeld, met 
de eigenschappen van de gemaakte keuzesom het patroon te vormen. 
Met het distribution-system en managing-system kan warden bekeken wat voor 
distributionprocess of managingprocess zich afspeelt in een praktijksituatie en of de 
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mogelijkheid bestaat dit te verbeteren door middel van het wijzigen van het gebruikte 
patroon in een patroon met een positievere invloed op de autonomy. Hieruit kan 
geconcludeerd worden, dat de twee systemen bruikbaar zijn voor het analyseren en 
verbeteren van de autonomy van medewerkers in een workflow management system. 
Echter, beide system berusten nog op aannames, beschreven in de volgende paragraaf en 
zijn als hypotheses opgesteld in paragraaf 6+ 

6.2.4 Ontwikkeling praktijk analyse en bepaal uitkomst praktijksituatjes 
In de vierde onderzoeksvraag wordt gevraagd een analyseaanpak te ontwikkelen en deze 
te gebruiken bij het analyseren van zes praktijksituaties. De ontwikkelde analyse legt 
beperkingen op aan de theoretische mogelijke patronen door de mogelijkheden in de 
software, gebruikte patronen in de proces definition en organisatorische regelingen. 
Hiermee worden de gebruikte patronen in een praktijksituaties achterhaald. 
Tijdens de analyse zijn een aantal kenmerken gevonden waaruit geconcludeerd kan 
worden, dat de meeste beperkingen worden opgelegd door de gebruikte workflow 
management software. In bijzondere mate Staffware, die een zijn beperking maar 3 van 
de 78 distributionpatterns kan gebruiken. Bij gebruik van COSA valt deze beperking ten 
opzicht van Staffware mee. Hierbij wordt er gesproken over 17 van de 78 te gebruiken 
distributionpatterns. Deze software beperking geldt ook voor de managingpatterns. Deze 
beide software pakketen beperken de theoretische mogelijke managingpatterns van 15 
naar 2. 

N aast deze beperking kan worden gezegd, dat de software en het process definition de 
noti.ficationpatterns bepalen en dat de organisatie omgeving en de software de 
receivingpatterns en managingpatterns bepalen. Kenmerken, die uit de gebruikte patronen 
binnen de praktijksituaties naar voren kwamen waren: meer gebruik maken van alloceren 
dan off er en, geen toekenning van meerdere workitems en het f eit dat er alleen naar een 
resource wordt gealloceerd, indien deze de enige is die dit proces kan uitvoeren, een 
workitem te laat dreigt te starten en indien er gebruik wordt gemaakt van case handling. 
Het eerste kenmerk kan worden verklaard door het feit, dat het niet mogelijk is te offeren 
in het software pakket Staffware en dat 4 van de 6 gevallen deze software ook wordt 
gebruikt. Het tweede kenmerk is ook een beperking van het software pakket Staffware 
maar het is tevens ook niet mogelijk meerdere workitems tegelijk binnen COSA te 
notificeren. 

6.2.5 Conclusje over bet doel van bet project 
In de inleiding van dit project is het doel als volgt beschreven: 
"Het doel van het afitudeerproject is een toevoeging van kennis over de connectie tussen workjlow 
management systemen en werktevredenheid van medewerkers. Door het ontwikkelen van een 
"theoretisch invloed model." Hierin zijn de knelpunten de mogelijkheden binnen workjlow 
management systemen en het detail niveau van theoretische modellen over werktevredenheid. 
Met het invloed model en geanalyseerde praktijksituaties warden hiermee hypotheses ontwikkeld 
waarop toekomstige onderzoeken verder kunnen gaan." 
Zoals beschreven staat is het uiteindelijke doel van dit project het vormen van hypotheses, 
die kunnen worden onderzocht in toekomstige onderzoeken Om tot deze conclusies te 
komen is er een "theoretische invloed model" en onderzochte praktijksituaties nodig. Het 
theoretisch invloed model, dat is ontwikkeld in dit project is het distribution-system en 
managing-system en geeft aan wat de invloed is van bepaalde keuzes binnen de processen 
notifying, receiving en managing van de distribution procedure. Omdat voor het gebruik en 
modelleren van deze twee systemen aannames zijn gebruikt, kunnen met behulp van 
deze aannames de gevraagde hypotheses worden opgesteld. Dit is beschreven in de 
paragraaf 6+ De praktijksituaties zijn geanalyseerd aan de hand van beide modellen en 
een analyseaanpak. Er zijn hieruit meerdere scenario's ontwikkeld, die de gebruikte 
aannames weten te identificeren. Deze hypotheses zijn verder uitgewerkt in de volgende 
paragraaf. 
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6.3 Hypotheses 
In deze paragraaf warden meerdere hypotheses beschreven. Om correcte hypotheses te 
verkrijgen, warden deze opgesteld aan de hand van condities waaraan een goede 
hypothese moet voldoen. [CooperSchindler2oo6] Deze condities zijn: voldoende voor zijn 
doel, testbaar en beter dan tegenkandidaat hypotheses. De hypotheses zijn met behulp 
van de geindentificeerde aannames in paragraaf 5.5.3 opgesteld en zijn onderstaand 
weergegeven. 
H 1. Gebruik van offering binnen het noti.ficationprocess heeft een positievere invloed op 

de autonomy dan allocation; 
H 2. Een coordination van het receivingprocess door de resource zelf heeft een positievere 

invloed op de autonomy dan een hierarchical coordination; 
H 3. Het notifying aan meerdere resources heeft een positievere invloed op de autonomy 

dan het notifying aan een resource; 
H 4. Het notifying van meerdere workitems tegelijk heeft een positievere invloed op de 

autonomy dan het notifying van een workitem tegelijk; 
H 5. Het gebruik maken van een shared worklist heeft een positievere invloed op de 

autonomy dan het gebruik van een individual worklist of transport tussen de shared 
en individual worklist; 

H 6. Het gebruik van een shortest queue of een capacity methode tijdens het notifying op 
een allocation manier aan een groep resources met een hierarchical receivingprocess 
heeft een betere invloed op de autonomy dan random, cyclic of direct; 

H 7. Een werklijst coordination door de resource zelf heeft een positievere invloed op de 
autonomy dan een hierarchical coordination of schedule coordination; 

H 8. Het later mogen starten van op de werklijst aanwezig workitem heeft een positievere 
invloed op de autonomy dan het direct moeten starten; 

H 9. Het gebruik van early distribution van een workitem op de werklijst heeft een 
positievere invloed op de autonomy dan on enablement of late distribution 

De nummering van de negen hypotheses komt overeen met de nummering van de 
aannames beschreven in paragraaf 5·5 ·3- Er zijn binnen het onderzoek naar de 
praktijksituaties ook hypotheses op te stellen, bijvoorbeeld over wat het meest toegepaste 
patroon is. De reden dat deze hypotheses niet zijn opgesteld, is dat binnen dit onderzoek 
het distribution-system en managing-system centraal staan. Om deze twee systemen te 
kunneri gebruiken, hebben de bovenstaande negen hypotheses voorrang op andere te 
vormen hypothese. 
In de volgende paragraaf wordt gekeken hoe bovenstaande hypotheses getest kunnen 
warden. 

6.4 Reflectie en toekomstige onderzoeken 
In deze paragraaf wordt ingegaan hoe de hypotheses, opgesteld in de vorige paragraaf, in 
toekomstige onderzoeken getoetst kunnen warden. Bij aanvang van dit onderzoek is het 
de bedoeling geweest om deze hypotheses zelf op te lossen maar door tijdgebrek is hier in 
dit onderzoek niet aan toe gekomen. In een reflectie op de opgestelde hypotheses, gaat dit 
onderzoek er vanuit, dat alle hypotheses warden aangenomen en niet warden verworpen. 
Om deze hypotheses te kunnen toetsen, is in dit onderzoek een tweetal methodes 
tersprake gekomen. De eerste is een verandering van de distributionpattems of 
managingpattems in een organisatie bij een groep en geen verandering bij een andere 
groep. Hierbij moet wel rekening mee warden gehouden, dat het om hetzelfde type 
resource gaat. Door deze twee groepen kan er met behulp van enquetes achterhaald 
warden of een verandering een postievere invloed heeft. 
Een andere manier is, niet gebruik maken van een organisatie, maar een simulatie 
uitvoeren met behulp van proefPersonen in een gesimuleerde organisatie omgeving. 
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A 
Acception(acceptatie) 
Een proces type binnen het receivingprocess gebaseerd op accepteren van een 
genotificeerd workitem. 
Activity (activiteit) 
Een beschrijving van een deel werk dat een logische stap is in een proces. Een activiteit 
kan een manuele of automatische activiteit zijn [WFMC1999]. 
Activity instance (activiteit in uitvoering) 
De weergave van een activiteit in een enkelvoudige uitvoering van een proces. e.a. binnen 
een proces instance [WFMC1999]. 
Allocation (allocatie) 
Het distributieprocess distribueert een workitem wat niet geweigerd mag worden naar 
een werklijst. 
Assignment (toewijzen) 
Het proces van toekennen aan. 
Autonomy(autonomie) 
De graad waarin het werk voorziet van vrijheid, onafhankelijkheid, discretie naar het 
individu over het plannen en de te volgen procedures, die worden gebruikt bij uitvoering 
[HackmanOldham1978]. 
Automatic activity (automatische activiteit) 
Een activiteit dat geschikt is voor automatisering met een workflow management system 
wat de activiteit beheerd gedurende uitvoering van het bedrijfsproces waarvan de activiteit 
deel uit maakt [WFMC1999]. 
Automatic workitem (automatisch workitem) 
Een workitem dat beheerd kan worden door het workflow management system. 

c 
Capacity (capaciteit) 
Completed (voltooid) 
De resource voltooit het workitem. 
Coordination (coordinatie) 
Het mechanisme dat het distributie proces beheert. Dit mechanisme kan het workflow 
management system, schema of de resource zelf. 
Coordination independent (coordinatie onafhankelijk) 
De patronen in dit kwadrant maken gebruikt van dat de resources zelf het 
managingproces coordineren. 
Coordination mechanism (coordinatie mechanisme) 
De keuze tussen een geautomatiseerd, manueel of half geautomatiseerde coordinatie van 
het distributieproces. 
Cyclic (cyclisch) 

D 

Distribution (distributie) 
Het proces wat de activiteiten transporteert naar de toegekende resources. 
Distributionpattern (Distributiepatroon) 
Een combinatie mogelijkheid van een notificationpa ttem en een receivingpattem, wat een 
mogelijk weergave geeft van een distributionprocess. 
Distribution procedure (distributieproces) 
Een proces dat de activity instances distribueert naar een gedeelde of individual worklist 
van de toegekende resource of resources. 
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Distribution-system (Distributie-systeem) 
Een model waarin meerdere distibutionpattem s zijn weergegeven en onderverdeeld aan 
de hand van hun positieve invloed op de autonomy. 

F 
Failed (falen) 
De resource laat het uitvoeren van het workitem falen omdat deze niet bekwaam genoeg 
of door omstandigheden het workitem niet kan uitvoeren. 

G 

Generating activity (generen van activiteit) 
Het genereren van een activity instance vanuit een activity door het workflow 
management system. 
Group negotiation(groepsoverleg) 
Een veiling die de onderverdeling van taken bepaald. 

H 

Hierarchical(hierarcisch) 
Een manier om het beslissingrecht te geven aan managers of het workflow management 
system. 
History data (historische gegevens) 
De digitale gegevens van al uitgevoerde workitems. Hierbij kan gedacht warden aan: 
welke resource, tijd van voltooiing en andere eigenschappen. 

Individual worklist (individual worklist) 
Een werklijst met workitems welke alleen door de eigenaar van de werklijst kunnen 
warden uitgevoerd. 

J 

J ob(functie) 
Een omschrijving van een baan in een organisatie. 

Job design (functie ontwikkeling) 
De inhoud van een functie dat een individu of groep uitvoert en de methodes die gebruikt 
warden om uit te voeren [HolmanCleggWaterson2002]. 

M 

Managingprocess (beheerproces) 
Een proces dat de handelingen in de beheer beschrijft. 
Managingpattem (Beheerpatroon) 
Een mogelijke weergaven van een managingprocess. 
Managing -system (Beheer-sys teem) 
Een model waarin meerdere managingpattems zijn weergegeven en onderverdeeld aan 
de hand van hun positieve invloed op de autonomy. 
Manual activity (manuele activiteit) 
Een activiteit in een bedrijfsproces dat niet geschikt is voor automatisering en ligt daarom 
buiten de focus van het workflow management system. Deze activiteiten kunnen gebruikt 
in een proces definitie, als voorbeeld een ondersteunende procesfunctie. Maar zijn geen 
deel van de workflow [WFMC1999]. 
Multiple resource (meerdere medewerkers) 
Multiple workitems (meerdere workitems) 
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N 

Notifying (N otificeren) 
Het eerste proces van het distributieproces welke zorgt voor bekendmaking dat er 
workitems zijn wachtend voor uitvoering. 
Notifying independent (Notificeren onafhankelijk) 
De patronen in cl.it kwadrant hebben de eigenschap dat de notificationtype offering wordt 
gebruikt in notificationprocess. 

Notification type (notificatie type) 
Het type van notificatie kan zijn allocation of offering. 
Notificationprocess (notificatie proces) 
Een proces dat de handelingen in de notificatie beschrijft. 
Notificationpattern (notificatie patroon) 
Een manier om de ingestelde keuzes van het notificatie proces te beschrijven. 
No method (geen methode) 
Er is geen methode toegepast indien de resource zelf accepteerd of selecteerd in het 
receivingprocess. 

0 

Offering (aanbieden) 
Het distributieproces distribueert een workitem naar een medeweker of resources welke 
de mogelijkheid hebben te weigeren. 

p 

Process definition (proces definitie) 
De proces definitie is een modelweergaven van een bedrijfsproces in een organisatie. In 
die vorm dat het gebruikt kan worden door een workflow management system. Het 
bestaat uit een netwerk van activiteiten en hun relaties. 
Process instance (procesdefinitie in uitvoering) 
Een combinatie van een proces definitie en een workflow management system wat de 
uitvoering van activiteiten in de proces definitie genereert en beheert, met de proces 
definitie als input. Een proces instance bestaat uit een of meerdere activity instances 
[WFMC1999]. 
Pull (kiezen) 
Het gebruikte proces wordt gecoordineerd aan ontvangst kant. 
Push (toesturen) 
Het gebruikte proces wordt gecoordineerd aan verzend kant. 

Q 

Queue(rij) 

R 
Random(willekeurig) 
Receiving (ontvangen) 
Het tweede proces van het distributieproces welke zorgt voor het ontvangen en plaatsen 
op een werklijst van het bekendgemaakt workitem. 
Receiving independent (Ontvangen onafhankelijk) 
De patronen gebruikt in cl.it kwadrant maken gebruik van een coordination door de 
resource zelf. 
Receivingprocess (ontvangstprocess) 
Een proces dat de handelingen in de ontvangst beschrijft. 
Receivingpattem (ontvangst patroon) 
Een manier om de ingestelde keuzes van het receinving process te beschrijven. 
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Receiving type (ontvangst type) 
Het receiving type kan zijn selection of acception. 
Redo (opnieuw) 
De resource laat het uitgevoerde workitem opnieuw uitvoeren door een andere resource. 
Reject (weigeren) 
De resource weigert het workitem om wat op de werklijst is gedistribueerd voor 
uitvoering. 
Resource (medewerker) 
Uitvoerder van workitems 
Resource assignment (toewijzen van medewerker) 
Het proces resource assignment geeft aan welke resource gekwalificeerd is om deze toe te 
kennen aan een activity instance om hierdoor een activity instance met een resource type 
te genereren. 
Resource determined (Medewerker bepalend) 
De resource bepaald zelf hoe het proces verloopt. 
Resource type (Medewerker type) 
Een medewerker type dat kan warden onderscheiden door zijn eigenschappen. 
Resource undetermined (Medewerker niet bepalend) 
Een workflow management system, manager of schema bepaald hoe het proces verloopt. 
Resource model (resources model) 
Een resource model geeft alle type van resources weer in een organisatie. Elke resource is 
gedefinieerd met eigenschappen als rol, organisatorische niveau, organisatorische 
afdeling. 
Resource properties (eigenschappen medewerker) 
De gegevens die zijn gebaseerd op eigenschappen van een medewerker. 
Runtime properties (eigenschappen tijdens uitvoeren) 
De gegevens die zijn gebaseerd op eigenschappen voortgekomen tijdens de uitvoering 
van workitems. 

s 
Schedule( schema) 
Een vastgestelde manier om taken uit te voeren. 
Selection (selectie) 
Het type receivingproces is selection waarbij er aan meerdere resources een workitem is 
toegekend en er hiervan een resource het workitem selecteerd om te gaan uitvoeren. 
Shared worklist (shared worklist) 
Een werklijst met workitems welke door meerdere eigenaren van de werklijst kunnen 
warden uitgevoerd. 
Shortest queue (kortste rij) 
Single resource (een medewerker) 
Single workitem (een workitem) 
Started ( starten) 
Het workitem wordt uitgevoerd door een resource. 
Starting independent (Starten onafhankelijk) 
De patronen in dit kwadrant maken gebruike van een start time gebaseerd op later. 
Suspended (pauzeren) 
Het uitvoeringsproces van het workitem is tijdelijk gepauzeerd. Het kan weer gestart 
warden voor uitvoering door alleen die resource die het gepauzeerd heeft. 

T 

Total independent (Totaal onafhankelijk) 
De patronen in dit kwadrant maken gebruik van offering en een resource determined 
receivingprocess. 
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Total dependent (Totaal afhankelijk) 
De patronen in cl.it kwadrant maken gebruik van allocation en een resource undetermined 
receivingprocess. 
Transport method (Transport methode) 
Een methode van transport die gebaseerd kan zijn op random, cyclic, shortest queue, 
capacity, direct. 
Time of notification (Tijd van bekendmaken) 
De tijd wanneer door het systeem bekend wordt gemaakt wanneer een workitem 
zichtbaar wordt. 

w 
Workitem (workitem) 
Een activity instance wat is gedistribueerd en hierna wordt uitgevoerd door de toegekende 
resource. 
Worklist transport (Transport werklijst) 
Een transport van en naar werklijsten waarin er gebruik wordt gemaakt van 
sharedworklist en individual worklist. 
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Bijlage A: Connectie met literatuur strategie 
De connectie tussen de literatuur (welke verscheidende manieren van een 
onderzoeksstrategie beschrijft) en de gevolgde aanpak is beschreven in deze bijlage. De 
gevolgde aanpak komt overeen met de gefundeerde theorie benadering. 
[VerschurenDoorewaard.2005 p. 177] Dit is te controleren door middel van de drie 
eigenschappen en de omschrijving van deze strategische benadering. 
De omschrijving van de gefundeerde theorie volgens Verschuren en Doorewaard is: "Een 
onderzoek uitgevoerd volgens de gefundeerde theoriebenadering is te karakteriseren als een 
manier om, met een minimum aan voorkennis en door het voortdurend op elkaar betrekken van 
fenomenen, te komen tot theoretische inzichten." 
Deze benadering heeft de volgende drie kenmerken: 

• Een zoekende houding van de onderzoeker 
• Het voortdurend onderling en met elkaar vergelijken van empirische gegevens 

en theoretische concepten 
• Een zorgvuldige en consequente toepassing van procedures en technieken. 

Omschrijving connectie 
Als naar de omschrijving van de gefundeerde theoriebenadering, de gevolgde 
methodologie en aanpak wordt gekeken, kunnen de volgende connecties worden gelegd. 
In het begin van het onderzoek is er weinig tot geen voorkennis over de connectie tussen 
beide onderzoeksgebieden, workflow management systemen en werktevredenheid, die 
beide worden onderzocht door verscheidende theorieën onderling te vergelijken. Nadat 
beide onderzoeksgebieden tot uiteindelijke regeleenheden van workflow management 
systemen en eigenschappen van werktevredenheid leiden, worden deze weer onderling 
met elkaar vergeleken om tot de ontwikkeling van het theoretische invloed model te 
komen. Deze aanpak komt overeen met de beschrijving van strategie in de paragraaf 1.3. 

Kenmerken connectie 
Zoals al beschreven in de paragraaf omschrijving connectie is de gefundeerde 
theoriebenadering, op verscheidende manieren literatuur met elkaar vergeleken om tot 
nieuwe theorieën te komen. Hierdoor is er steeds een zoekende houding geweest naar 
bestaande theorieën, die door vergelijking met al aanwezige theorieën tot uitbreiding van 
kennis konden zorgen. Hiermee is de connectie met het eerste en tweede kenmerk 
gemaakt 
In het derde kenmerk is er een procedure beschreven [VerschurenDoorewaard2005 p. 
180] die overeenkomt met de gevolgde aanpak. Deze procedure bespreekt drie stappen: 
sensitizing concepts, axial coding en selective coding. Gedurende het doorlopen van deze 
drie stappen ontstaat er een toespitsing of focus op een bepaald deel van de gevonden 
theorieën. Dit gebeurt ook in mijn aanpak. Eerst algemeen over de eigenschappen van 
werktevredenheid en regeleenheden van een workflow management systemen, naar het 
gespecificeerde theoretische invloed model. 
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Bijlage B: Workflow resource patterns 

Creatioo patterns 
I. Pattern R-DA (Direct Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om tijdens ontwikkeling de identiteit van de resource te 
specificeren welke een taak gaat uitvoeren 
(The ability to specify at design time the identity of the resource that 
will execute a task.) 

2. Pattern R-RBA (Role-Based Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om tijdens ontwikkelen te bepalen dat de taken alleen kunnen 
worden uitgevoerd door resources met een bepaalde rol. 
(The ability to specify at design time that a task can only be executed 
by resources which correspond to a given role.) 

3. Pattern R-FBA (DeferredAllocation) 
Definitie: de mogelijkheid om de indentiteit van een resource welke een taak uitvoert te 
specificeren gedurende uitvoering van het proces. 
(The ability to defer specifying the identity of the resource that will 
execute a task until runtime.) 

4- Pattern R-RA (Authorisation) 
Definitie: de mogelijkheid meerdere resources te specificeren welke autorisatie hebben 
om een bepaalde taak te mogen uitvoeren. 
(The ability to specify the range of resources that are authorised to 
ex ecu te a task.) 

5. Pattern R-SOD (Separation of Duties) 
Definitie: De mogelijkheid om voor twee taken uit een case verschillende resources te 
specificeren. 
(The ability to specify that two tasks must be allocated to different 
resources in a given workflow case.) 

6. Pattern R-CH (Case Handling) 
Defintie: de mogelijkheid om workitems uit een case naar dezelfde resource te alloceren. 
(The ability to allocate the work items within a given workflow case to 
the same resource.) 

7. Pattern R-RF (Retain Familiar) 
Definitie: Wanneer er meerdere resources beschikbaar zijn om het workitem uit te voren 
de mogelijkheid er is om het workitem uit een case aan die resource te alloceren welke 
voorgaand workitem uitvoerde. 
(Where several resources are available to undertake a work item, the 
ability to allocate a workitem within a given workflow case to the same resource that 
undertook a preceding workitem.) 

8. Pattem R-CBA (Capability-based Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om te offeren of alloceren van een taak op basis van 
capaciteiten van resources. 
(The ability to off er or allocate instances of a task to resources based 
on specific capabilities that they possess.) 
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9. Pattem R-HBA (History-based Allocation) 
Definitie: De mogelijkheid om te offeren of alloceren van workitems naar resources 
gebaseerd op de historische uitvoer gegevens. 
(The ability to offer or allocate work items to resources on the basis of 
their previous execution history.) 

IO. Pattem R-OA (Organisational Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om te offeren of alloceren van taken naar resources gebaseerd 
op hun positie in de organisatie en hun relatie met andere resources. 
(The ability to offer or allocate instances of a task to resources based 
their position within the organisation and their relationship with other resources.) 

n. Pattem R-AE (Automatic Execution) 
Defintie: de mogelijkheid om een taak uit te voeren zonder een resource nodig te hebben. 
(The ability for an instance of a task to execute without needing to 
utilise the services of a resource.) 

Push Patterns 
12. Pattem R-DBOS (Distribution by Offer - Single Resource) 
Defintie: de mogelijkheid om een workitem te offeren naar een geselecteerde individueele 
resource. 
(The ability to offer a work item toa selected individual resource.) 

13. Pattem R-DBOM (Distribution by Offer- Multiple Resources) 
Definitie: de mogelijkheid een workitem te offeren aan een groep geselecteerde 
resources . 
(The ability to offer a work item toa group of selected resources.) 

14. Pattem R-DBAS (Distribution by Allocation - Single Resource) 
Definitie: de mogelijkheid om een workitem direct te alloceren aan een gespecificeerde 
resource voor uitvoering. 
(The ability to directly allocate a work item to a specific resource for 
execution.) 

15. Pattem R-RMA (Random Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om ·een workitem te offeren of alloceren aan geschikte 
resources op willekeurige basis. 
(The ability to offer or allocate work items to suitable resources on a 
random basis.) 

16. Pattem R-RRA (Round Robin Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid om een workitem te alloceren aan beschikbare resources op 
cyclische basis. 
(The ability to allocate a work item to available resources on a cyclic basis.) 

17. Pattem R-SHQ (Shortest Queue) 
Defintie: de mogelijkheid een workitem te alloceren aan een resource met het minst 
aantal gealloceerde workitems. 
(The ability to allocate a work item to the resource that has the least 
number of work items allocated to it.) 
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18. Pattem R-ED (Early Distribution) 
Defintie: de mogelijkheid om bekend te maken van beschikbare gealloceerde workitems 
aan resources vroegtijds voor het moment, dat het workitem eigenlijk moet worden 
geactiveerd voor uitvoering. 
(The ability to advertise and potentially allocate work items to resources 
ahead of the moment at which the work item is actually enabled for execution.) 

19. Pattem R-DE (Distribution on Enablement) 
Defintie: de mogelijkheid om bekend te maken en te alloceren van workitems aan 
resource op het moment, dat deze moeten worden geactiveerd voor uitvoering. 
(The ability to advertise and allocate work items to resources at the 
moment they are enabled for execution.) 

20. Pattem R-LD (Late Distribution) 
Defintie: de mogelijkheid om bekend te maken en te alloceren van workitem aan resource 
nadat het workitem is geactiveerd voor uitvoering. 
(The ability to advertise and allocate work items to resources after the 
work item has been enabled.) 

Pull Patterns 
21. Pattem R-RIA (Resource-Initi ated Allocation) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om een workitem te selecteren zonder de 
obligatie hier direct aan te beginnen. 
(The ability for a resource to commit to undertake a work item without 
needing to commence working on it immediately.) 

22. Pattem R-RIEA (Resource-Initiated Execution - Allocated Work Item) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om aan een workitem te beginnen wat aan 
hem is gealloceerd. 
(The ability for a resource to commence work on a work item that is 
allocated to it.) 

23. Pattem R-RIEO (Resource-Initiated Execution - Offered Work Item) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om een workitem te selecteren en hier aan te 
beginnen wat aan hem is geofferd. 
(The ability for a resource to select a work item offered to it and commence 
work on it immediately.) 

24- Pattem R-OBS (System-Determined Work Queue Content) 
Defintie: de mogelijkheid van het workflow management system om de inhoud en 
volgorde van een werklijst weer te geven aan een resource voor uitvoering. 
(The ability of the workflow engine to order the content and sequence 
in which work items are presented to a resource for execution.) 

25. Pattem R-OBR (Resource-Determined Work Queue Content) 
Defintie: de mogelijkheid voor een resource om de format en inhoud van workitems in de 
werkelijst te specificeren voor uitvoering. 
(The ability for resources to specify the format and content of work 
items listed in the work queue for execution.) 

26. Pattem R-SA (Selection Autonomy) 
Definitie: de mogelijkheid voor een resource een workitem te selecteren gebaseerd op zelf 
bepaalde eigenschappen en karakteristieken. 
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(The ability for resources to select a work item for execution based on 
its characteristics and their own preferences.) 

Detour Patterns 
27. Pattern R-D (Delegation) 
Definitie: de mogelijkheid voor een medewerker een workitem te alloceren aan een 
andere resource wat voorheen aan deze was gealloceerd. 
(The ability for a resource to allocate a work item previously allocated 
to it to another resource.) 

28. Pattem R-E (Escalation) 
Definitie: de mogelijkheid van een workflow management system een workitem te 
offeren of te alloceren aan een resource of een groep resources anders dan waaraan het 
voorgaand is geofferd of gealloceerd om het workitem te laten voltooien. 
(The ability of the workflow systeem to off er or allocate a work item to 
a resource or group of resources other than those it has previously been offered or 
allocated to in an attempt to expedite the completion of the work item.) 

29. Pattem R-SD (Deallocation) 
Defintie: de mogelijkheid van een resource (of groep resources) om een workitem wat aan 
deze is gealloceerd te weigeren en het beschikbaar te maken voor allocatie aan een andere 
resource of groep resources . 
(The ability of a resource (or group of resources) to relinquish a work 
item which is allocated to it and make it available for allocation to another resource 
or group of resources.) 

30. Pattem R-PR (Stateful Reallocation) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om een workitem te alloceren aan een andere 
resource zonder data verlies. 
(The ability of a resource to allocate a work item to another resource 
without loss of state data.) 

31. Pattem R-UR (Stateless Reallocation) 
Definitie: de mogelijkheid voor een resource om een uitvoerend workitem her te plaatsen 
naar een andere resource zonder uitvoering situatie te bewaren. 
(The ability for a resource to reallocate a work item currently being 
executed to another resource without retention of state.) 

32. Pattem R-SR (Suspension/Resumption) 
Defintie: de mogelijkheid van een resource een workitem tijdelijk te pauzeren en weer op 
te pakken. 
(The ability for a resource to suspend and resume execution of a work 
item.) 

33. Pattem R-SK (Skip) 
Defintie: de mogelijkheid van een resource een workitem over te slaan wat aan deze is 
gealloceerd en aan te geven dat het is voltooid. 
(The ability for a resource to skip a work item allocated to it and mark 
the work item as complete.) 

34. Pattem R-REDO (Redo) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource een workitem opnieuw uit te voeren wat 
eerder in de case al is voltooid. 

Afstudeerverslag 2006 87 



Bijlagen . 

(The ability for a resource to redo a work item that has previously been 
completed in a case.) 

35. Pattem R-PRE (Pre-Do) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource een workitem uit te voeren voordat het is 
geofferd of gealloceerd aan resources. 
(The ability for a resource to execute a work item ahead of the time 
that it has been off ered or allocated to resources working on a given case.) 

Auto-start Patterns 
36. Pattem R-CC (Commencement on Creation) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om direct na het genereren aan de uitvoering 
van het workitem te beginnen. 
(The ability for a resource to commence execution on a work item as 
soon as it is created.) 

37. Pattem R-CA (Commencement on Allocation) 
Defintie: de mogelijkheid van een resource om aan het uitvoeren van een workitem te 
beginnen zodra het aan deze is gealloceerd. 
(The ability to commence execution on a work item as soon as it is 
allocated toa resource.) 

38. Pattem R-PE (Piled Execution) 
Definitie: de mogelijkheid van het workflow management system om het volgende deel 
van een case (misschien zelfs een andere case) te starten zodra een voorgaande is 
voltooid. 
(The ability of the workflow systeem to initiate the next instance of a 
workflow task (perhaps in a different case) once the previous one has completed.) 

39. Pattem R-CE (Chained Execution) 
Definitie: de mogelijkheid van het workflow management system om automatisch een 
nieuwe activity instance te genereren wanneer de voorgaande in een case is voltooid. 
(The ability of the workflow engine to automatically start the next work 
item in a case once the previous one has completed.) 

Yisibility Patterns 
40. Pattem R-CUWV (Configurable Unallocated Work Item Visibility) 
Definitie: de mogelijkheid om de zichtbaarheid voor resources van een workitem te 
bepalen wanneer deze nog niet zijn gealloceerd. 
(The ability to configure the visibility of unallocated workitems by 
workflow participants.) 

41. Pattem R-CAWIV (Configurable Allocated Work Item Visibility) 
Definitie: de mogelijkheid om de zichtbaarheid voor resources van een workitem te 
bepalen wanneer deze zijn gealloceerd. 
(The ability to configure the visibility of allocated work items by workflow 
participants.) 

Multiple Resource Patterns 
42. Pattem R-SE (Simultaneous Execution) 
Definitie: de mogelijkheid van een resource om meer dan een workitem tegelijk uit te 
voeren. 
(The ability fora resource to execute more than one work item simultaneously.) 
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43. Pattem R-AR (Additional Resources) 
Definitie: de mogelijkheid voor een resource om een verzoek aan meerdere resources te 
doen deze te helpen bij de uitvoering van het door hen huidig uit te voeren workitem. 
(The ability for a given resource to request additional resources to assist 
in the execution of a work item that they are currently undertaking.) 
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Bijlage C: Individuele vergelijking 
modellen met workflow meta model 

theoretische 

Vergelijking met assignment and synchronization policies 
In deze paragraaf wordt de beschrijving gegeven van de vergelijking van zur Muehlen's 
assignment and synchronization policies [zurMuehlen2004] met het workflow meta 
model. In de onderstaande Figuur C- 1 zijn de hoofdpunten van de assignment en 
sychronization policies toegevoegd aan die onderdelen van het workflow meta model 
waar deze een connectie hebben. 

1 ANlgnmert 

Figuur C- 1: Vergelijking workflow meta model met assignment and synchronization policies 

Deze hoofdpunten zijn te zien aan de rechterkant van de twee schema's van de assignment 
policies en de synchronization policies [Figuur 2-2 en Figuur 2-3] en zijn de volgende: 
scheduling, task properties, assignment en coordination. 
In de Figuur C- 1 is zichtbaar dat alle hoofdpunten van de assignment en synchronization 
policies een connectie hebben met de eerste drie processen. Deze drie processen waar wel 
een connectie is zijn: generating activity instance, resource type assignment en distribution 
procedure. Elke connectie van de processen uit het workflow meta model en de 
hoofdonderwerpen van het assignment en synchronization policies zijn in de volgende 
paragrafen toegelicht. 

Generating activity instance 

Voordat er resources type zijn toegewezen hebben verschillende aspecten van het 
assignment en synchronization policies een connectie met het proces generating activity 
instance. Deze aspecten zijn scheduling en task properties en worden beheerd door het 
workflow management system, die de start voorwaarden van een activity instance bepaalt. 
Sommige van deze voorwaarden kunnen worden verkregen uit de process definition en 
case type. 
Als voorbeeld: Een activity is getransformeerd naar een activity instance door het workflow 
management system en is klaar om een resources type toegewezen te krijgen. Het ligt voor 
de hand dat het workflow management system meer dan een activity instance behandelt 
vanuit de meerdere process instances. Daarom krijgt elk nieuw gecreëerd activity instance, 
die waardes om een correct proces verloop te verkrijgen. Deze start waardes kunnen zijn: 
de volgorde van de nieuw gecreëerde activity instances worden uitgevoerd of de tijd dat de 
activity instance beschikbaar is. 
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Resource assignment 
Het tweede proces dat ter discussie staat in de vergelijking tussen het workflow meta 
model en de assignment en synchronization policies van zur Muehlen 
[zurMuehlen2004] is het proces resource type assignment. Het proces wordt beheerd door 
het workflow management system, dat eigenschappen van resources gebruikt. Deze 
eigenschappen kunnen zijn: beschikbaarheid, capaciteit (kennis), enz. 
Wanneer een activity instance is gecreëerd uit een process instance, die zich vormt aan de 
hand van de process definition , beheerd door het workflow management system en waar 
een resource aan toegevoegd wordt met behulp van de resource model, hebben de volgende 
punten uit de synchronization policies hier een connectie mee. Deze punten zijn: 
participant selection, participant autonomy and assignment specification. 

Pistributioo procedure 
In het derde proces van het workflow management system, distribution procedure, is er een 
connectie met het hoofdpunt coordination uit de synchronization policies. In Figuur C- 1 

heeft de distribution procedure verschillende informatie bronnen. Deze informatie 
bronnen zijn: de coordination gebruikt om het workitem naar de resource te transporteren 
en historica! data over uitgevoerde workitems. De coordination heeft een connectie met de 
hoofdpunten coordination en assignment uit de synchronization policies. De distribution 
procedure, dat een workitem doorloopt, is door middel van volgend voorbeeld toegelicht. 
Het workflow management system ontvangt een nieuw gecreëerd activity instance met de 
volgende instellingen uit de assignment en synchronization policies: net change planning 
of new workitem, resources die gekwalificeerd zijn moeten bij beschikbaarheid van het 
workitem worden genotificeerd, het workitem moet worden uitgevoerd door een 
medeweker en het is mogelijk gebruik te maken van delegation. Nadat het nieuwe activity 
instance is herkent, gebruikt het workflow management system een manier om het 
workitem te transporteren naar de resources. Dit kan volgens de synchronization policies 
door middel van een push manier, pull manier of combinatie van beide met een 
coordination op een hierarchical manier, een group negotiation of via een schedule. Deze 
coordination kunnen worden uitgevoerd worden door middel van de volgende allocation 
mechanisme: fully automated, partially automated or manual. Voor verder verloop van dit 
project is dit proces een interessant punt om dieper te bestuderen. 

Startiog 
Wanneer het workitem is getransporteerd naar een van de drie werklijsten, volgt het 
proces starting. Dit starting proces is niet gedefinieerd in de assignment en 
synchronization policies. Op dit punt is blijkt deze beschrijving van een workflow 
management system zich niet compleet maakt. In de vergelijking van dit model met het 
workflow meta model is te zien dat elk deel van de assignment en synchronization 
policies een connectie heeft met het workflow meta model, maar dan alleen met de eerste 
drie processen en niet met het laatste proces. Een andere opmerking, die kan worden 
geplaatst in deze vergelijking, is het feit dat er geen automatic workitems kunnen worden 
ondersteun, die door het systeem zelf worden uitgevoerd. In de volgende paragraaf wordt 
de connectie gezocht tussen de workflow resource pattems en het workflow meta model. 

Vergelijking met workflow resource patterns 
De vergelijking met workflow resource pattems [Russell et al. 2004] en het workflow 
meta model is net als vorige vergelijking gericht op het vinden van een connectie tussen 
de processen en eigenschappen van het theoretische model. 
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Het resultaat uit de vorige vergelijking met de assignment en synchronization policies is 
dat door middel van de componenten assignment en coordination de processen resource 
assignment en distribution procedure kunnen worden beheerd. In de vergelijking van het 
workflow meta model met de workflow resource patterns is te zien dat patronen niet 
alleen in een proces een connectie hebben maar ook met situaties waarin het workflow 
management system zich kan bevinden. Hieruit is te zien dat een patroon bestaat uit start 
situatie en een proces dat deze situatie wijzigt. Het kan gezien worden als een petri net 
transitie. In het model bevinden zicht niet alle 4 3 patronen maar de 7 hoofdgroepen, 
waarin deze patronen zich onderverdelen. De hoofdgroepen zijn: creation pattems, push 
pattems, pull pattems, detour pattems, auto start pattems, visibility pattems and multiple 
resource pattems. Deze zijn terug te vinden in het bovenstaande Figuur C- 2. Het is te 
zien dat over het hele workflow meta model de patronen zijn verdeeld. Niet zoals de 
assignment en synchronization policies, dat met de eerste drie processen een connectie 
heeft. In de volgende paragrafen wordt elke hoofdgroep apart besproken, betreffende de 
connectie met het workflow meta model. Een toelichting van alle patronen, die zich onder 
de hoofdgroepen bevinden , is te vinden in de bijlage [Bijlage B: ]. 

Creatjon patterns 
Bij vergelijking van de creation pattems met het workflow meta model is te zien dat deze 
het proces van generating activity instance en resource type assignment volgen. Volgens 
Russell e.a. [RusselHofstedEdmondAalst2004] zijn creation pattems: "Limitations on the 
manner in which a workitem may be executed. They are speci.fied at design time, usually in 
relation to a workflow task, and serve to restrict the range of resources that can undertake 
workitems that correspond to the task. They also influence the manner in which a work item can 
be matched with a resource that is capable of undertaking it." 
Een voorbeeld van het gevolgde proces wat een creation pattem volgt: Als eerste wordt 
een activity instance gecreëerd wanneer een case of process instance wordt gestart, die wordt 
beheerd door het workflow management system en er een resource type aan toekent. De 
creation pattems leggen niet zo zeer de nadruk op het process generating activity instance 
maar meer op het process resource type assignment . De volgende creation pattems zijn 
bekend van de workflow resource pattems: direct allocation, role based allocation, 
deferred allocation, authorization, separation of duties, case handling, retain familiar, 
capability based allocation, history based allocation, organizational allocation and 
automatic execution. 
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Push patterns 

In deze paragraaf zijn de push pattems van de workflow resource patronen vergeleken 
met het workflow meta model. In dit geval is er een connectie tussen de push pattems en 
het deel waar het workitem wordt getransporteerd naar de vastgestelde resource 
(distribution procedure) . Dit is weergegeven in de Figuur C- 2: Vergelijking workflow 
resource pattems. Met push pattems coordineert het workflow management system en 
deze bepaalt waar de workitems heen worden getransporteerd. Elk bekend push pattem is 
gedefineerd in de bijlage [Bijlage B] en zijn: distribution by offer single resource, 
distribution by allocation single resource, distribution by offer multiple resource, random 
allocation, round robin allocation, shortest queue, early distribution, distribution on 
element and late distribution. 

Pull patterns 
Het kan worden gezegd dat het deel van het workflow meta model waar de workitems 
worden getransporteerd ook een connectie hebben met de pull patronen. Het verschil 
met de push patronen is dat niet het workflow management system alles beheerd maar 
de resources uit het systeem hebben zelf de controle over deze patronen. 
De pull pattems zijn ook gedefineerd in de Bijlage B: en zijn: resource initiated 
allocation, resource initiated execution allocated work, resource initiated execution offered 
work item, systeem determined work queue content and selection autonomie. 

Detour patterns 
Wanneer de detour patronen zijn vergeleken met het workflow meta model wordt de 
connectie hiermee niet meer gelegd met de processen, die zich afspelen in het workflow 
management system maar met de processen die zich bevinden in de uitvoerende fase. Dit 
is te zien in de Figuur C- 2. Wanneer er gesproken wordt over detour patronen verwijzen 
deze patronen naar processen welke voorkomen tijdens de uitvoeringsfase van een 
workitem door een resource. Elk detour patroon is toegelicht in de bijlage B. 

Auto start patterns 
De patronen die zich in de hoofdgroep auto start pattems bevinden hebben een connectie 
met het proces starting in het workflow meta model. Elk patroon verschilt echter 
onderling van elkaar en de locatie waar het patroon een connectie heeft met het workflow 
meta model is het gedeelte waar de patroon van de werklijst wordt gehaald om te worden 
gestart met uitvoeren. De verschillen tussen de verschillende auto start patronen is 
toegelicht in de bijlage B. 

Yisibility patterns 
Bij de workflow resource pattems zijn er twee type van visibility patronen. Een die een 
connectie heeft met het workflow meta model voor het resource type assignment proces en 
een na het resource type assignment proces. Hierdoor hebben deze twee patronen een 
connectie met het resource type assignment proces. Het begrip visibility refereert naar de 
mogelijkheid dat een resource, die niet geschikt is voor uitvoering van een workitem, deze 
ook niet ziet in zijn werklijst. Het verschil zit in het nog niet en wel gealloceerde 
workitem. De twee typen van visibilty patronen zijn: configurable unallocated work item 
visibility en configurable allocated work item visibility. 

Multiple resource patterns 

Wanneer de multiple resource patronen zijn vergeleken met het workflow meta model 
hebben deze patronen een connectie met het punt in het model waar een resource een 
workitem start, maar al door een andere resource wordt uitgevoerd om deze te 
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ondersteunen het workitem af te maken. De twee multiple resource patronen zijn: 
simultaneous execution en additional resource. 

Vergelijking met Rele resolution policies 
De derde vergelijking is tussen het workflow meta model en de role resolution policies 
of Zeng and Zhao [ZengZhoa2005] en is weergegeven in Figuur C- 3- De role resolution 
policies zijn ontwikkeld als een beschrijving van de manier van distribueren naar resources 
op een algemener niveau. 
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Het gaat hier niet om het bekend maken of toekennen van een resources type, maar deze 
policies kijken meer naar de beste manier van werk distribueren binnen een workflow 
management system. De role resolution policies identificeren vijf verschillende typen, die 
een manier van distribueren aangeven naar resources in een workflow management 
system . De eerst twee typen worden gebruikt in de huidige systemen en zijn load
balanced approach en shared worklist. De andere drie typen zijn:K-Batch, K-Batch-1 and 1-
Batch-1. De focus van dit model is meer gericht op de prestatie van het workflow 
management system dan op het regelen van een geheel workflow management system. 
Deze typen van policies hebben invloed op begrippen als doorloop tijd, gemiddelde 
werkdruk en variatie in de werkdruk. Ook al is dit model niet direct een gespecificeerde 
uitleg van een workflow management system, kan er wel naar gekeken worden indien er 
meerdere workitems in een keer worden getransporteerd naar resources en wat hier dan 
prestatie gericht de beste manier voor is. Voor de beschrijving van de vijf policies wordt er 
verwezen naar de Bijlage B: waar dit theoretische model wordt toegelicht. 

Conclusie van vergelijking 
Het is duidelijk dat niet elk theoretisch model een volledige connectie heeft met het 
workflow meta model. Deze modellen vullen elkaar aan en worden alle drie gebruikt in 
een diepgaander onderzoek naar de connecties met de processen van het workflow meta 
model [paragraaf 4.2.2 ]. Doordat het workflow meta model ontwikkeld is met behulp van 
verschillende informatie bronnen en eigeninzicht heeft het niet de itentie volledig te zijn. 
Het is dan ook een interpretatie hoe in deze afstudeeropdracht tegen een workflow 
management system wordt aangekeken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er 
ontbrekende delen zijn die in dit onderzoek er niet toe doen of dat er andere 
interpretaties mogelijk zijn. 
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Bijlage D: Onderlinge vergelijking theoretische 
modellen 
In deze bijlage zijn alle theoretische modellen, die een workflow management system 
beschrijven, onderling met elkaar verleken. In de Bijlage C: Individuele vergelijking 
theoretische modellen met workflow meta model zijn de drie theoretische modellen elk 
vergeleken met het workflow meta model. Wanneer twee theoretische modellen met 
elkaar worden vergeleken worden de verschillen en overeenkomsten duidelijk. Het doel 
van deze vergelijkingen is om een inzicht te verkrijgen van wat binnen elk theoretisch 
model gebeurt en of deze elkaar aanvullen en/of ondersteunen in delen van het workflow 
meta model. De onderlinge vergelijkingen zijn beschreven in de volgende paragraven met 
behulp van verschillende perspectieven. Deze perspectieven zijn: 

• Proces gebaseerd: In de vergelijking wordt nu naar delen gezocht in het workflow 
meta model waar beide beschrijvingen, een van de beschrijvingen of geen van 
beide beschrijvingen een connectie mee heeft of hebben. 

• Aggregatie niveau: Als twee patronen onderling worden vergeleken zijn er dan 
kenmerken uit de ene beschrijving onder te brengen in een deel van de andere 
beschrijving. Er wordt gezocht naar een aggregatie verschil. 

Assignment and synchronization policies met workflow resource 
patterns 
In deze paragraaf worden de assignment and synchronization policies en de workflow 
resource pattems met elkaar vergeleken. Deze vergelijking maakt gebruik van de twee 
vermelde perspectieven en de gegevens uit de vergelijking met het workflow meta model. 
Wanneer de theoretische modellen worden vergeleken met behulp van het eerste 
perspectief, wordt zichtbaar dat beide theoretische modellen een connectie hebben met 
de delen resource type assignment en distribution procedure. De assignment en 
synchronization policies [zurMuehlen2004] beschrijven de eerste drie processen. Tevens 
is gegeven dat processen resource type assignment en distribution procedure door middel van 
een role resolution policy worden bepaald. 
De workflow resource patronen hebben naast de processen resource type assignment en 
distribution procedure ook een connectie met het proces starting, maar ook met het proces 
generating activity instance. "In this paper, we describe as series of workflow resource patterns 
that aim to capture the various ways in which resources are represented and utilized in 
work.flows"[Russell et al. 2004] In de processen waarbij een connectie is tussen workflow 
resource patronen en het workflow meta model is altijd een resource bij betrokken terwijl 
dit niet gebeurd bij het proces generating activity instance .. 
Door de vergelijking met dit perspectief is het niet mogelijk om met de workflow resource 
pattems bepaalde eigenschappen aan een activity instance mee te kunnen geven, omdat 
het proces generating activity instance samen met het proces resource type assignment zich in 
een creation pattem bevindt maar niet aanwezig is als een transitie zoals alle andere 
patronen. Deze twee processen worden wel door de assignment en synchronization 
policies apart beheerd en geven de instelling door per activity instance. 
In de coordination van de distribution procedure van deze twee beschrijvingen zit ook een 
verschil. De workflow resource patronen maken gebruik om alleen door middel van een 
vast schedule om een workitem te coördineren, terwijl de assignment en synchronization 
policies meerdere coördinatie typen toepassen. 
Het tweede perspectief waarmee de vergelijking tussen de twee theoretische modellen is 
bekeken, is gebaseerd op het verschil in aggregatie niveau. De assignment en 
synchronization policies hebben meer detail dan de workflow resource patronen, omdat 
het mogelijk is om met de assignment en synchronization policies een workflow resource 
pattem te vormen. Indien dit patroon zich in een proces bevindt van het workflow meta 
model waar de assignment en synchronization policies en workflow resource patronen 
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een connectie mee hebben. Een uitzondering is echter, dat het patroon automatic activity, 
waar die optie in de assignment en synchronization policies niet aanwezig is. Doordat de 
assignment en synchronization policies meer gekeken hebben op mogelijkheden dan 
definitieve patronen te gebruiken werken deze op een hoger aggregatie niveau. 

Assignment and synchronization policies met role resolution 
policies 
Wanneer de role resolution policies worden vergeleken met de assignment en 
synchronization policies, gebaseerd op het eerste perspectief, Is er een proces waar beide 
beschrijving een connectie mee hebben. Dit is het proces distribution procedure. Doordat 
deze twee beschrijving EN hier alleen een connectie hebben met het workflow meta model 
kan alleen hier bepaald worden of de modellen hier ook verschillen in aggregatie niveau 
hebben. Omdat de role resolution policies een focus hebben op de manier van distribution 
en hoe de werklijsten worden benaderd, spreken de assignment en synchronization 
policies alleen van een push of pull manier zijn en kan er niet gesproken worden over een 
aggregatie verschil. 

Role resolution policies met workflow resource patterns 
De laatste vergelijking is tussen de role resolution policies en de workflow resource 
pattems. Wanneer deze vergelijking wordt bekeken met het proces gebaseerde 
perspectief is alleen bij het distribution process een connectie tussen de theoretische 
modellen met het workflow meta model. Het theoretische model, role resolution policies 
van Zeng and Zhoa [ZengZhao2005], legt de nadruk op de derde fase. Dit is beschreven 
in het volgende citaat: "One important function of workflow management is role resolution, 
i.e., the mechanism of assigning tasks to individual workers at runtime according to the role 
qualification de.fined in the workflow model." Of er een verschil is tussen het aggregatie 
niveau, indien de vergelijking wordt bekeken met dit perspectief, hebben geen van beide 
theoretische modellen een hoger aggregatie niveau ten opzicht van de ander. Ze vullen 
elkaar aan door bijvoorbeeld het gebruik van shared worklist en individual worklist dat niet 
besproken, is in de workflow resource patronen maar wel wordt toegekend aan een groep. 
Er zou gezegd kunnen worden dat de workflow resource patronen een methode 
beschrijven en de role resolutions een manier die hierbij nodig kan zijn. 

Conclusie van vergelijking 
Door deze vergelijkingen met behulp van de twee perspectieven kan over het eerste 
perspectief worden gezegd dat de workflow resource patronen een connectie hebben met 
de processen: resource type assigmnent, distribution procedure en starting. Terwijl de 
assignment en synchronization policies een connectie hebben met de processen: 
generating activity instance, resource type assignment en distribution procedure. Een proces 
waar alle drie de theoretische modellen een connectie hebben met de workflow meta 
model is in het proces distribution procedure. Vanuit het perspectief dat gebaseerd is op het 
aggregatie niveau van de drie theoretische modellen van het workflow management 
system kan deels gezegd worden dat de assignment en synchronization policies zich op 
een hoger aggregatie niveau bevindt dan de theoretische modellen workflow resource 
pattems en role resolution policies. Dit omdat deze theoretische modellen deels kunnen 
worden verbonden aan onderdelen of keuzes uit het assignment en synchronization 
policies. Dit kan in een ander onderzoek diepgaander worden onderzocht. Echter de 
vergelijkingen tussen de modellen hebben nu een duidelijker beeld gegeven hoe deze 
tegen over elkaar staan. Maar om tot regeleenheden te komen van elk proces in de 
workflow meta model moet er specifieker naar elk theoretische model worden gekeken. 
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Bijlage E: Opties per fase workflow process model 

Opties bij het generating activity instance 
In het proces waarbij een activity instance wordt gegenereerd is de input voor het 
workflow management system de process definition en input om het totale workflow 
proces te starten. Tijdens het genereren van een activity instance worden over de volgende 
opties keuzes gemaakt: 

• Planning: In deze optie zijn er twee mogelijke keuzes. Deze keuze is net change 
en replanning. [paragraaf 4.2.4] De eerste keuze net change zorgt er voor dat een 
nieuw gecreëerd activity instance een nieuwe strategie krijgt welke op dat moment 
het geschiktst is. De andere keuze, replanning, zorgt er voor dat alle activity 
instance die nog niet zijn toegewezen aan een resources de strategie krijgen 
toegewezen welke het nieuw gecreëerde activity instance ook krijgt. 

• Queuing: In een workflow management system worden meerdere cases ofwel 
process instances uitgevoerd. Hierdoor worden er ook meerdere activity instances 
gegenereerd. Deze optie bepaalt hoe deze meerdere activity instances worden 
geordend in de wachtrij. Bij deze opties zijn de volgende keuzes mogelijk: een rij 
(queue), een pool systeem of een combinatie van beide 

• Activity execution: De optie heeft twee keuzes: individuele uitvoering (individual 
execution) of gezamenlijke uitvoering (colloborative executing). De optie maakt de 
keuze of een workitem mag worden uitgevoerd door een of meerdere resources. 

• Decision hierarchy: De keuzes die bij deze optie gemaakt kunnen worden zijn: 
geen weigering (final assignment) en doorsturen mogelijk (delegation possible). 
De optie refereert naar de workflow beperking "seperation of duty". Deze is 
gefocusseerd op de mogelijkheid van doorsturen van workitems naar andere 
resources indien de geselecteerde resource niet aanwezig is en de workitem mag niet 
worden uitgevoerd door een andere resource vanwege veiligheidsredenen of 
vanwege een belangenconflict. 

Opties bij Resource type assignment 
In de vorige paragraaf is er een activity instance gegenereerd. Deze activity instance worden 
gedurende het proces resource type assignment toegekend aan een resource type. Nog niet 
een daadwerkelijke resource maar een rol of afdeling. Omdat er binnen dit proces 
meerdere keuzes zijn. Zie paragraaf [paragraaf 4.2.2] voor boomstructuur van keuzes. 
Zijn deze opties met hun keuze in de volgende paragrafen toegelicht. Deze opties zijn: 

• Directly met substitution: Indien er wordt toegekend aan een resource op een 
directe manier. De id van de resource is direct gebruikt in het workflow 
management proces en zijn er geen andere opties meer mogelijk om toe te 
wijzen. Er mag wel door de resource gebruik van de mogelijkheid worden 
gemaakt om het workitem door te sturen naar ondergeschikten. 

• Direct zonder substitution: Deze manier van direct toekennen mag geen gebruik 
maken van doorsturen. 

• Indirect met resource characteristics: Indien het type van toekenning gebaseerd is 
op indirecte toewijzing kan dit door middel van meerdere eigenschappen. Deze 
eigenschappen kunnen zijn: een rol, werkzame afdeling, organisatorische positie, 
autorisatie en automatic activity. Deze eigenschappen kunnen worden bepaald 
gedurende de ontwikkeltijd (designtime) van de process de.finition . Het enige 
verschil tussen deze toekenning eigenschappen is dat automatic activity niet door 
een resource maar door het workflow management system moet worden 
uitgevoerd. 

• Indirect met runtime eigenschappen: Naast het type van indirecte toekenning 
bepaald in de ontwikkel fase van de process definition, kunnen er ook 
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eigenschappen van resources worden meegenomen bij de indirecte toekenning die 
worden bepaald gedurende de uitvoering van de proce!S instance. Deze 
eigenschappen kunnen zijn: case handling, retain familiar, separation of duty, 
history based and capability based en capaciteit. Indien deze eigenschappen 
worden gebruikt tijdens het toekennen van een resource type moeten gegevens van 
voorgaande uitgevoerde workitems worden bewaard en moet er bij worden 
gehouden hoe de werkdruk van de resources in de huidige situatie is. Het grote 
verschil tussen de bovenstaande vijf eigenschappen is dat bij case handling een 
resource alle activity instances in een case behandelt. Bij retain familiar wordt de 
resource wordt geselecteerd op basis van welk workitem deze hiervoor heeft 
uitgevoerd. De eigenschap seperation of duties heeft invloed op het toekennen 
van een workitem, indien het voorgaande workitem niet door dezelfde resource mag 
worden uitgevoerd en indien een toekenning gebruik maakt van history data, de 
gegevens die bewaard zijn van vorig uitgevoerde workitems is geraadpleegd. Naast 
deze vier mogelijkheden zijn er ook eigenschappen die te maken hebben met de 
capaciteit de resource zelf bezit, die kan groeien waarneer deze meer workitems 
heeft uitgevoerd en de capaciteit, die de resource heeft indien er gekeken wordt 
naar de hoeveelheid werk dat nog ligt te wachten. 

• Indirect met eigenschappen activiteit: Een andere optie om toe te kennen is de 
mogelijkheid toe te kennen door gebruik te maken van dynamische of statische 
toekenning. Indien er gekozen is voor een statische toekenning wordt gebruik 
gemaakt van de eigenschappen die een resource bezit. Als een toekenning 
dynamisch is gebaseerd, is de keuze gebaseerd op de case welke wordt uitgevoerd. 
Hierbij kan worden gedacht aan het case ID. 

Opties bij distribution procedure 
In de vorige processen is de activity instance gegenereerd en is er een gekwalificeerd 
resource type aan toegekend. In het vorige proces is het activity instance omgezet in een 
workitem. De distribution procedure bestaat uit drie interne processen en zijn: notifying, 
receiving en managing. Deze drie interne processen hebben elk keuzemogelijkheden, die 
worden beschreven in de volgende paragrafen. 

Notification opties 
• Allocation en offering: Het notificationprocess heeft twee keuzemogelijkheden 

voor wat betreft het type. De keuze die bepaalt of er allocation of offering wordt 
gebruikt ligt aan de mogelijkheid of de genotificeerde resource het workitem mag 
weigeren. Als er geweigerd mag worden hebben we het over offering. Als er niet 
geweigerd mag worden hebben we het over allocation. 

• Single workitem of multiple workitems: Het verschil zit in deze keuze hoeveel 
workitems er worden genotificeerd aan een of meerdere resources tegelijkertijd. 

• Single resource of multiple resources: Is het genotificeerde workitem of workitems 
naar een resource of naar meerdere resources getransporteerd 

Receiviog opties 
• Hierarchical Coordination of resource coordination: Binnen deze 

keuzemogelijkheid wordt er gekozen voor het type van coordination die de 
distribution procedure gaat beheren. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden. Het 
kan hierarchical door bijvoorbeeld een workflow management system of een 
manager. Naast hierarchical kan de distribution procedure ook beheerd worden 
door middel van een resource. 

• Selection of acception: Afhankelijk of het notificationprocess of er een of meerdere 
resources genotificeerd zijn, is er acception bij een notificationprocess naar een 
resources en selection bij een notificationprocess naar meerdere resources 
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• Worklist transport: Het transport van workitems tussen werklijsten kan gebeuren 
zijn van shared worklist naar shared worklist, van shared worklist naar individual 
worklist en van individual worklist naar individual worklist. 

• Methode of transport Als de resource zelf coördineert is er geen methode 
toepasbaar. Wordt er hiërarchisch gecoördineerd dan zijn er vijf methoden: 
random, cyclic, shortest queue, capacity, direct. 

Managing opties 
• Coordination managingprocess: De coördinatie kan hierarchical worden gedaan 

of door de resource zelf of een schema worden gedaan. 
• Time of notifi.cation: Wanneer een workitem beschikbaar wordt gemaakt voor 

resources om uit het te gaan uitvoeren kan dat door middel van drie :manieren. 
Deze zijn: on enablement, early distribution en late distribution. 

• Start time: De start time van een workitem is onder te verdelen in direct en later. 

Coordination mechanism 
Deze optie controleert de interne processen of deze fully automatic, partially automatic of 
manual worden beheerd. In een fully automatic distributie procedure heeft de workflow 
management system alles onder controle. In tegenstelling tot de manuele distribution 
procedure waarbij de resources zelf alles beheren. In een partially automatic distribution 
procedure kan het workflow management system samen werken met een manager. 
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Bijlage F: Job design modellen 
In deze bijlage worden enkele job design modellen toegelicht. Deze modellen kunnen 
niet allemaal op de situatie in ons onderzoek worden toegepast. De modellen die worden 
besproken zijn: [Torraco2005] 

• Socio-technical systems theory 
De socio-technical systems theory zoekt manieren om werktevredenheid te 
verbeteren en productiviteit te verhogen door een ontwikkel proces dat zich focust 
op onderlinge onafhankelijkheid tussen resources, technologie en werkomgeving. 
[EmeryTrist1969]. De herkenning dat productie processen systemen zijn die 
bestaan uit menselijke en technologische elementen hebben geleid tot deze 
theorie die verantwoordelijk is voor zowel taakeigenschappen van de technologie 
als sociale en psychologische behoefte van mensen [Trist1981]. Het 
overkoepelende doel van dit model is het tegelijk optimaliseren van zowel sociale 
als technische aspecten van functie ontwikkeling. In begin werd de theorie 
gebruikt voor onderzoeken in vele verschillende bedrijfsoorten zoals: kolen 
mijnen [TristBamford1951], auto industrie [JunssonLank1985] en andere 
industriële omgevingen. 

• Process improvement 
Process improvement is een kwaliteit verbeterende theorie ontstaan uit hoe werk 
is voltooid gedurende fases van het proces en is de sleutel tot succesvolle 
veranderingen om tot verbeterende ontwikkeling van functies te komen. De 
kwaliteit verbeterende theorieën zijn gebaseerd op werk van Shewarth 
[Shewarth1931] en andere theoristen. De kwaliteit verbeterende theorie houdt zich 
aan een management filosofie die zich richt op alle activiteiten van een 
organisatie met betrekking tot het concept kwaliteit. Deze theorie is gebaseerd op 
verschillende kennisbronnen bestaande uit theorieën en methodes voor continue 
kwaliteit verbetering, statistische metingen, proces verbetering, resource 
betrekking, onderwijzen en trainen. De theorie proces verbetering in de kwaliteit 
verbetering theorie geeft resources informatie en beslissingsrechten om proces 
wijzigingen toe te passen. Het is een continu proces en het verhoogt zowel 
resource welvarendheid als organisatorische productiviteit. 

• Technostructural change models 
De technostructural change models hebben invloed op veranderingen door het 
herconfigureren van de technologie en structuur van de organisatie. De modellen 
zijn ontstaan vanuit verschillende factoren die belangrijke bepalingpunten zijn 
van de structuur van de organisatie. De eerste theorieën verklaarden dat de 
structuur van de organisatie alleen bestond uit functies zoals: organisatie grootte, 
omgeving, technologie en operationele schaal. [Galbraith1970] 
De theorie ondervindt een groeiende attentie door de huidige punten als 
organisatorische effectiviteit en concurrerende voordelen. De theorie is ook een 
verandering op grote schaal en voortgekomen uit pogingen om de organisatie te 
veranderen naar een meer effectief niveau door de structuur en technologie te 
wijzigen [CummingsWorleY2001]. Deze auteurs zeggen dan ook dat 
technostructural change models gebruikt worden voor het ontwerpen en 
herontwerpen van belangrijke processen of het herstructureren van de totale 
organisatie en het hebben van een bredere kijk op work design models. Het 
technostructural change model heeft dan ook een aantal eigenschappen, zoals 
modellen voor functioneel ontwerp, functieherontwerp en reorganisatie en 
recente ontwerpen voor structuren als self-contained units en matrix organisaties. 

• Activity theorie 
De activity theorie verklaart dat de focus moet liggen op de structuur van de 
activiteit.[Leont'ev1978,1981] Er wordt eerder gefocust op de actuele processen 
waarin mensen in contact zijn met de omgeving en anderen dan op de gedachte 
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en het gedrag. Deze theorie is toegepast op werk en biedt een opzet van het 
conceptualiseren van een activiteit. De kern van deze theorie is het concept dat 
van een activiteit het te analyseren onderdeel, het individu en deze zijn omgeving 
mee neemt. De theorie is op te delen in drie niveaus. Op het eerste niveau en het 
hoogste niveau van organiseren is de motivatie van de activiteit zelf. Op het 
volgende niveau liggen de doel gerichte acties, een flexibel systeem bestaande uit 
acties voor het voltooien van de activiteit dat verschillende methode en patronen 
in zich heeft. Op het derde niveau liggen de operaties ofwel de specifieke 
condities waarmee doel gerichte acties worden uitgevoerd. 

• Adaptive structuration theory 
Deze theorie bestaat uit een netwerk, dat de variaties in een organisatie 
verandering die ontstaat door middel van technologie implementatie en het 
gebruik hiervan bestudeerd [DeSanctisPoole1994]. Binnen deze theorie wordt 
gedacht dat de toepassing van technologie door organisatorische elementen de 
belangrijkste invloed is op de organisatorische verandering dat kan worden 
onderzocht vanuit twee perspectieven: de typen van structuren voortgekomen uit 
technologieën en de structuren die daadwerkelijk voortkomen uit menselijke 
acties wanneer mensen in contact komen met de technologieën. De theorie 
bestaat uit vier bronnen van structurering die effect hebben op sociale interactie: 
technologie, taak, omgeving en het interne systeem van de werkgroep. 
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Bijlage G: Taak eigenschappen en regeleenheden 
In deze bijlage wordt de keuzemogelijkheden en hun invloed op de vijf 
taakeigenschappen in Tabel 4-8 uit paragraaf 4.3.2 toegelicht en waarom een bepaalde 
keuzemogelijkhied een positieve of negatieve invloed heeft op een taakeigenschap. Deze 
mogelijke positieve invloeden worden gebaseerd op aannames en berusten niet op 
onderzochte feiten. 

Proces 1: Generating activity instance 

Plaooiog: Netchange of replaooiog 
Indien een nieuw gecreëerd activity instance er voor zorgt dat alle nog niet uitgevoerde 
workitems opnieuw worden toegekend (replanning) kan dit zorgen voor een negatievere 
invloed op de autonomy hebben dan wanneer een netchange strategie wordt gebruikt. 
(V anderf eesten2 004] 

Queuing: Pool of queue 
Als er een vaste manier is om de workitems op een werklijst worden afgewerkt heeft dit 
een negatievere invloed op de autonomy dan als er een poole manier wordt gebruikt. De 
resource heeft meer zelf in de hand en zorgt hiermee ook voor een positievere invloed op 
de skill variety omdat er door de resource ook opdrachten gekozen kunnen worden die 
andere kennis vereisen. [Vanderfeesten2004] 

Execution: individueel of samenwerkend 
Tijdens het uitvoeren heeft samenwerken een negatievere invloed op de autonomy omdat 
de resource niet alles zelf meer kan bepalen. Wel wordt door deze beperking er voor 
gezorgd dat er ook andere nog niet bekende taken voor de resource worden geselecteerd en 
uitgevoerd waardoor samenwerken een positieve invloed heeft op skill variety. Het is 
naast deze kenmerken makkelijker om aan een team of een groep samenwerkende 
resources informatie terug te sturen over de prestaties (feedback). 

Desicion hierarchy: final assignment of delegation 
Indien er niet door de resource bepaald mag worden of een workitem door gestuurd mag 
worden naar andere resources heeft dit een negatievere invloed op de autonom y indien dit 
wel toepas baar is. 

Proces 2: Resource type assignment 

Direct of Indirect 
Het direct toekennen heeft een negatievere invloed op de autonomy dan het indirect 
toekennen want deze manier houdt rekening met de eigenschappen van de resources zoals 
historische gegeven, capaciteit, enz. 

Statie of dynamic 
Indien de activiteit bepaalt welke medewerker het workitem gaat uitvoeren (dynamic) heeft 
dit een negatievere invloed op de autonomy dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
statische toekenning. Omdat bij deze toekenning rekening wordt gehouden met 
eigenschappen van de medewerker. 
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Proces 3: Distribution procedure 

Allocatioo en offering 
In deze keuze heeft allocation een negatievere invloed op de autonomy dan offering, die een 
positievere invloed heeft. In de notificatie manier waar gewerkt wordt met aanbieden kan 
de resource weigeren een genotificeerd workitem uit te voeren. Hier is geen sprake van bij 
allocation. Door gebruik te maken van offering heeft de resource meer vrijheid en ligt de 
keuze voor uitvoeren bij deze resource, wat een positieve invloed heeft op de autonomy. 

Single workitem of multiple workitems 
De keuze bepaalt of er in een notificatie meerdere workitems worden toegekend aan een 
resource of een groep resources. Indien er in eens meerdere workitems worden toegekend 
aan een of meerdere resources is het niet direct helder welke van de manieren een 
positievere invloed heeft op de autonomy en welke niet . Er kan verondersteld worden dat 
het toekennen van meerdere workitems aan een resources een negatieve invloed heeft op de 
autonomy omdat de resource "overvallen" wordt met veel werk. Een andere manier van 
denken is dat er een positieve invloed is op de autonomy omdat de resource of resources 
meer keuzevrijheid hebben welk workitem ze gaat uitvoeren hetgeen wat niet het geval is 
als een workitem wordt genotificeerd. Het is daarom binnen deze keuze niet gelijk 
duidelijk welke optie een positievere invloed heeft op de autonomy. 

Single resource of multiple resources en acception en selection 
In deze keuze is het niet zozeer de keuze die bepaalt of de ene keuze een positieve 
invloed heeft maar het gevolg van deze keuze. Het gevolg van een keuze is een keuze 
tussen selection of acception Indien er een resource wordt genotificeerd volgt er een 
accept ion proces in plaats van een selection proces, wat volgt uit een notificatieproces aan 
meerdere resources. Als er een selection proces plaats vindt in het distributionpattern heeft 
dit een positievere invloed op de autonomy. Het genotificeerde is in een selection proces 
minder aanwezig omdat dit genotificeerd is aan meerdere resources en er dus meer 
resources zijn die het genotificeerde kunnen uitvoeren. 

Hierarchical coordination of resource coordination 
De coördinatie van het receivingprocess kan zowel hierarchical zoals het workflow 
management system of manager als door de resource zelf worden gecoördineerd. Indien 
de laatste het receivingprocess coördineert heeft dit een positievere invloed op de autonom y 
dan hierarchical. Bij de coördinatie van het receivingprocess door de resource zelf heeft deze 
alle controle en hierdoor een grotere autonomy. Indien er gebruik wordt gemaakt van een 
receivingprocess gecoördineerd door het workflow management system of manager kan er 
gesproken worden van een mindere controle over het distribution procedure en zo een 
negatievere invloed op de autonom y. 

Worklist transport 
Er zijn drie soorten van transport, die gebruik maken van de beschikbare werklijsten. Als 
eerste is er de transport blijvend op de shared worklist en individual worklist. Het derde type 
van transport is een transport van de shared worklist naar een individual worklist. Indien er 
genotificeerd wordt aan een resource wordt hierbij alleen gebruik gemaakt van een 
transport blijvend op de individual worklist. Als er meerdere resources worden genotificeerd 
kan hier gebruik worden gemaakt van alle drie de typen van transport. Het verschil tussen 
de invloed op de autonomy is niet zonder onderzoek direct af te leiden. Er wordt binnen 
dit onderzoek aangenomen, dat werken met shared worklist een positievere invloed heeft. 
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Method of transport. 
De typen methode geeft, binnen de keuze dat een hiërarchische entiteit het transport 
coördineert, de mogelijkheid dit te doen aan de hand van verschillende proces 
parameters. Deze parameters of wel methodes zijn: direct, random, cyclic, capacity en 
shortest queue. Aangezien geen van de methodes invloed heeft op de autonomy omdat 
deze op een hiërarchische manier worden gebruikt en niet door de resources zelf, zal er 
wel voorkeur uitgaan naar een of meerdere methodes. Deze zijn gebaseerd op capacity en 
shortest queue omdat hier rekening wordt gehouden met de situatie van de genotificeerde 
resource. 

Coordinatioo managiogprocess 
Als de resource meer controle heeft over zijn werklijst is er een positievere invloed op de 
autonom y, indien deze controle meer wordt gedaan door een hiërarchische entiteit. In de 
geanalyseerde software is het niet zo zeer de software die bepaalt wat van de werklijst als 
eerste wordt uitgevoerd, maar het geeft de resource bepaalde tools om te kunnen ordenen. 
De invloed op de autonomy wordt wel negatief beïnvloed als de hiërarchische entiteit een 
manager is en deze de resource opdraagt een bepaalde taak te kiezen. 

Time of notificatioo en Start time 
Tijdens de distribution van het workitem kan er in het workflow management system 
aangegeven worden of een workitem gebruikt maakt van early distribution, late distribution 
en on enablement. In geen van de onderzochte software systemen bestaat de mogelijkheid 
gebruik te maken van early distribution of late distribution Hierdoor kan er ook alleen 
direct gestart worden wanneer een workitem wordt gekozen voor uitvoering en mag er na . 
keuze voor uitvoering niet later aan begonnen worden. Echter theoretisch zal early 
distribution een voorkeur hebben. 
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Bijlage H: Bepaling mogelijke patronen software 
In deze bijlage worden de mogelijkheden binnen de gebruikte workflow management 
systemen besproken. Deze twee zijn COSA en Staflware en worden toegepast in de vijf 
van de zes analyses, uitgevoerd in de Bijlage I: Bepalen patronen praktijksituaties. In de 
zesde analyse wordt gebruik gemaakt van SAP /Workflow. Hier is geen analyse voor 
gegeven daar alle nodige informatie is verkregen door middel van een interview. Hierdoor 
worden alleen Staffware en COSA besproken in deze bijlage. 

Staffware en patronen. 
In dit deel wordt gekeken wat de mogelijkheden van Staffware zijn ten opzichte van de 
distributionpatterns. Omdat een distributionpattern uit een notificationpattern en een 
receivingpattern bestaat, is als beide delen mogelijk zijn binnen Staffware hun 
samenstelling, indien theoretische mogelijk, ook mogelijk. 
Er zijn in het stuk van workflow resource patronen [RusselHofstedEdmonAalst2004] al 
patronen vergeleken met de mogelijkheden in Staffware. Deze worden hierbij gebruikt 
om eigen patronen te verifiëren op aanwezigheid in Staffware. Elk proces van de 
distribution procedure wordt apart besproken. Als een workflow resource patroon 
overeenkomt met patronen uit het notification, receiving of managingprocess en dit 
workflow resource patroon is toepasbaar binnen Staffware is het patroon uit het 
notification, receiving of managingprocess ook toepasbaar binnen Staffware. 

Notificati on patterns 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de genoemde literatuur en verschillende 
handleidingen, worden de theoretisch mogelijke notificatiepatronen beperkt door de 
volgende punten, te verdelen in mogelijk en niet mogelijk. Beide leveren beperkingen op 
voor de theoretisch mogelijk distributionpatterns. Deze beperking worden bepaald aan de 
hand van de gestelde keuzes binnen de notificationpatterns. Hierin wordt gekeken welke 
van de opties binnen de keuzes mogelijk of niet mogelijk zijn. 

• Allocation of offering: Zoals gedefinieerd in de inleiding is allocation een manier 
van kenbaar maken van een beschikbaar workitem zonder, dat de mogelijkheid er 
bestaat voor de genotificeerde deze te kunnen weigeren. Dit in tegenstelling tot 
offering. Hierbij wordt kenbaar gemaakt, dat een workitem door de notificeerde 
uitgevoerd kan worden en dat deze hier wel of niet op in kan gaan. Er zijn twee 
processen van offering en een van allocation in workflow resource patronen 
gedefinieerd. Van de twee patronen die gebruik maken van offering gebruikt de 
eerste een resource als genotificeerde en gebruikt de tweede meerdere resources als 
genotificeerde. Het aanbieden aan een resource van een workitem (Distribution by 
offer - single resource) is niet mogelijk. Echter er zijn twee patronen, deallocation 
en stateful reallocation, waarbij de eerste niet en de tweede wel mogelijk is in 
Staffware. Beide patronen definiëren de mogelijkheid voor de resource om het 
workitem te weigeren en dit door het systeem opnieuw (deallocation) te laten 
notificeren of dat de resource zelf een resource kiest (stateful realloation). Dit komt 
omdat deallocation in Staffware niet mogelijk is. Deallocation is het opnieuw 
laten notificeren, hiermee weigert de genotificeerde resource of resources het 
workitem. [RusselHofstedEdmonAalst2004 p57]. Het verschil van weigeren en 
niet weigeren moet daarom zodanig worden aangevuld, dat het herplaatsen van 
een workitem alleen gaat als dit gedaan wordt door het systeem. Hierdoor is 
offering niet mogelijk. Distribution door middel van offering aan meerdere resources 
( Distribution by offer - Multiple resource) wordt daarentegen wel ondersteund door 
gebruik te maken van shared worklisten en er wordt dan wel gebruik gemaakt van 
het woord offering, wat beschrijft dat het wordt aangeboden aan de groep. In mijn 
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optiek is het verschil tussen aanbieden en allocation de resources de mogelijkheid 
geven bij aanbieden het workitem te weigeren als het systeem het herplaatst. 
Hierdoor is er binnen Staffware de mogelijkheid allocation te gebruiken wanneer 
het wordt toegestuurd aan meerdere resources omdat het wel gealloceerd wordt 
aan de groep maar aangeboden per resource in de groep. 
[RusselHofstedEdmonAalsu.004 p57]. Het patroon (Distribution by allocation -
single resource), wat gebruik maakt van allocation en distribueert naar een resource, 
is direct ondersteund in Staffware. Het maakt gebruik van het de gebruikersnaam 
om deze in het process definition hard · te definiëren. 
[RusselH ofstedEdmonAalsu 004 p57]. 

• Single of multiple workitems: Het notificeren van meerdere workitems aan een 
resources of een groep resources is niet mogelijk binnen Staffware. Er wordt 
gebruik gemaakt van een step waarin een workitem kan worden behandeld. Er 
kunnen niet meerdere workitems worden behandeld en tegelijk naar de resource of 
resources worden genotificeerd. [Defining Procedures-Basic Design2005 p .2] 

• Single resource of multiple resources: Het is mogelijk binnen Staffware gebruik 
te maken van de mogelijkheid om een resource te notificeren van een workitem of 
een groep resources te notificeren van een workitem. Dit kan gedaan worden door 
middel van de mogelijkheid de "adressees" te bepalen zowel direct naar een user 
of een gedefinieerde groep, waaronder meerdere users vallen. [Defining 
Procedures-Basic Design2005 p.10]. 

Het is duidelijk dat door middel van de workflow resource patronen, die het aantal 
genotificeerde koppelen aan offering of allocation. Hierbij is alleen het woord offering in 
een andere context gebruikt dan zoals in dit rapport is gedefinieerd en hiermee er door 
het systeem in Staffware alleen genotificeerd wordt door middel van allocation aan een 
resource of allocation aan een groep. 

De beperkingen van de notificationpatterns zijn hierdoor: geen mogelijkheid van het 
notificeren van meerdere workitems en offering aan resources. Dit geeft een beperking van 
8 naar 2 bruikbare notificationpatterns. De notificationpatterns die gebruikt worden binnen 
Staffware zijn: 

• ASWSR (Allocation Single Workitem Single Resource) 
• ASWMR (Allocation Single Workitem Multiple Resource) 

Receivingpatterns 
Als er gekeken wordt naar de receivingpatterns die mogelijk zijn binnen Staffware zijn er 
een aantal punten welke beperkingen in de software aangeven. Deze beperkingen kunnen 
gebaseerd zijn op de mogelijkheden en niet mogelijkheden binnen Staffware en 
gebruiken net als de notificationpatterns de interne keuzes als leidraad. 

• Coordination hierarchical of resource: Een hiërarchische entiteit kan zijn een 
manager of het workflow management system die bepaalt wat er geselecteerd of 
geaccepteerd wordt tijdens het receivingprocess. In de beperkingen van Staffware 
kan hier alleen het workflow management system zelf de hiërarchische entiteit 
zijn. Het kan zijn dat de resource een workitem selecteert en hier wel (resource 
initiated execution - off ered workitem en resource initiated execution - allocated 
workitem) of niet direct (resource initiated allocation) aan begint. Het kan beide in 
Staffware. [RusselHofstedEdmonAalst2004 p57] Indien de resource zelf de 
acception en seledion bepaalt moet er rekening mee worden gehouden , dat er 
theoretisch niet kan worden geaccepteerd bij allocation naar een resource, omdat 
allocation geen keuze meer biedt om het workitem te weigeren. Indien het 
workflow management system bepaalt of er een workitem wordt geselecteerd of 
geaccepteerd kan dit theoretisch door middel van verschillenden methods of 
transport (random, cyclisch, capacity, shortest queue en dired). Er is wel sprake 
binnen Staffware dat het systeem bepaalt dat dit workitem opnieuw wordt 
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genotificeerd, waneer er een melding is dat een beschikbaar workitem te laat 
gestart gaat worden. (escalation) [RusselHofstedEdmonAalst2004 p57]. Dit is 
echter geen receivingpattern maar een herhaling van een notificationpattern en zijn 
de andere methodes binnen Staffware niet mogelijk. Een hiërarchische 
coördinatie is nog wel mogelijk in de praktijksituaties indien deze wordt bepaald 
door een manager. Dit moet onderzocht worden in omgevingsanalyse. 

• Selection of acception: Deze keuze wordt niet bepaald in Staffware omdat het 
theoretisch is gekoppeld aan het notificationprocess. Er wordt geselecteerd 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van een notificationprocess aan meerdere 
resources en geaccepteerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 
notificationprocess aan een resource. Deze keuze levert geen beperkingen op ten 
behoeve van Staffware. 

• Worklist transport: Theoretisch zijn er drie transport mogelijkheden binnen 
workflow management systemen: blijvend op de individual worklist en shared 
worklist na selection of acception en van shared worklist naar individual worklist na 
selection. Het is niet mogelijk van een shared worklist naar een individual worklist 
te transporteren, ofwel het reserveren van een workitem, in Staffware. Hierin is 
het mogelijk naar een resource of een groep resources te sturen [Defining 
Procedures-Basic Design2005 p.10]. Beide gebruiken een werklijst waarvan de 
resources worden genotificeerd van nieuwe workitems en deze hier vandaan 
worden gestart. Echter kan er geen gebruik gemaakt worden van individual 
worklist als er naar meerdere resources wordt getransporteerd. 

• Method of transport: In het eerste punt is kort besproken dat er verschillende 
transportmethodes zijn, die gemanaged kunnen worden door het workflow 
management system Deze methodes zijn: random, cyclic (round robin), capacity, 
shortest queue en direct. In geen geval beslist het workflow management system 
het receivingprocess waardoor deze methodes niet gebruikt kunnen worden in 
Staffware. [RusselHofstedEdmonAalst2004 p57]. 

De beperkingen van de receivingpatterns door Staffware zijn hierdoor: alleen hiërarchische 
coördinatie in het receivingprocess als er wordt genotificeerd aan een resource (wel 
hiërarchische coördinatie door een manager), er een transport van blijvende op de shared 
en individual worklist kan zijn indien het aan een groep of een user wordt getransportéerd 
en er geen gebruik gemaakt kan worden van hiërarchische transport methodes. 

• HAIIN (Hierarchical, Accepting, Individueel naar Individueel, No method) 
• RSSSN (Resource, Selection, Gedeelde naar Shared worklist, No method) 

Door de notificationpatterns en de receivingpatterns te combineren, rekening houden met 
de theoretische mogelijkheden wordt er een distributionpattern gevormd. Hierdoor 
ontstaan de volgende distributionpatterns: 

• ASWSR-HAIIN 
• ASWMR-RSSSN 

Manangingpatterns 
De managingpatterns die mogelijk zijn binnen Staflware worden ook met behulp van de 
keuze gezocht. 

• Coordination managingprocess: In de werklijsten waar de resource toegang tot 
heeft kan deze zelf kiezen welk workitem wordt uitgevoerd . Het workflow 
management system kan bepalen in welke volgorden(System determined Work 
queue content) de workitems worden uitgevoerd (prioriteit). Ook de resource zelf 
kan bepalen hoe de volgorde binnen de werklijst is geordend.(Resource 
determined work queue content). Hierdoor wordt aangegeven, dat het beheren 
van de werklijst zowel gedaan kan worden door het workflow management 
system als door de resource zelf. Het workflow management system kan voor de 
resource de werklijst ordenen aan de hand van eigenschappen of een schema 
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(FCFS, enz). Hierdoor is het workflow management system de coördinator en 
niet het schema. 

• Time of notification: Aangezien het van belang is voor het starten van het 
genotificeerde en daarna ontvangen workitem wordt in de periode van distribution 
aangegeven wanneer het workitem beschikbaar is voor notifying. Dit kan 
theoretische op drie manieren. early distribution, on enablement en late distribution. 
Er is in Staffware alleen mogelijk om wanneer een workitem beschikbaar is te 
notificeren en niet vroeger oflater. (RusselHofstedEdmonAalst2004 p57] 

• Start time: Het starten van uitvoering of bepalen van de start time is echter alleen 
mogelijk door de resource zelf. Dit geven de drie mogelijkheden resource initiated 
execution - allocated workitem en resource initiated execution - offered workitem 
en selection autonomy aan binnen workflow resource patronen. 
(RusselHofstedEdmonAalst2004 p57]. Als de resource het managingprocess 
coördineert en binnen Staffware alleen gebruik wordt gemaakt van distribution 
wanneer beschikbaar (on enablement) is er niet mogelijk om het workitem te laten 
wachten voor uitvoeren. Hierdoor wordt dan namelijk te laat gestart. Er mag 
geen wachttijd voor het workitem worden gemaakt nadat de resource het gekozen 
heeft voor uitvoering. Wachttijd wordt alleen gemaakt op de werklijst zelf. 

De beperkingen van de managingpatterns zijn hierdoor: Alleen hiërarchische coördinatie 
en coördinatie door de resource zelf, direct moeten beginnen aan het workitem omdat het 
alleen bekend kan worden gemaakt wanneer het moet worden uitgevoerd (on 
enablement). Hierdoor worden de theoretische managingpatterns door Staffware beperkt 
tot: 

• HOED (Hiërarchisch, On enablement, Direct) 
• RÖED (Resource, On enablement, Direct) 

In de volgende paragraaf worden de beperkingen van COSA bepaald met behulp van de 
tien keuzes. 

COSA en patronen. 
In dit deel wordt er gekeken wat de mogelijkheden van COSA zijn ten opzichte van de 
distributionpatterns. Er zijn in het deel van workflow resource patronen al patronen 
vergeleken met de mogelijkheid in COSA [Russel et al. 2004]. Deze worden er bij 
betrokken om eigen patronen te verifiëren op aanwezigheid in COSA 

Notificatioo patterns 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de genoemde literatuur en verschillende 
handleidingen worden de theoretisch mogelijke notificationpatterns beperkt door de 
volgende punten: 

• Allocation of offering: In de analyse van Staffware is geschreven dat het verschil 
tussen allocation en offering zit in het mogelijk maken van het weigeren van een 
workitem indien dit opnieuw door het systeem wordt genotificeerd. Het systeem 
kan workitems opnieuw notificeren indien resources dit aangeven (deallocation) 
(RusselHofstedEdmonAalst2004 p.63] en er binnen COSA is de mogelijkheid 
om per genotificeerd workitem aan te geven of herverdelen (redistribution 
allowed) mogelijk is. [COSA 4 Administrators Guide. P7-57]. Dit is ook af te 
leiden uit de volgende workflow resource patronen die binnen COSA toepasbaar 
zijn: offering aan een resource (distribution by offer- single resource), offering aan 
meerdere resources (Distribution by offer - Multiple resource) en allocation aan 
een resource. (Distribution by allocation - Single resource). Er is hier geen 
patroon van allocation aan een group resources maar in de analyse van Staffware is 
bij dezelfde keuze gemeld dat offering aan group beschreven is dat het wordt 
gealloceerd aan een groep maar dat het overkomt op de resources als offering. Nu 
kan binnen COSA de mogelijkheid tussen allocation en offering worden 
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aangegeven als het mogelijk maken voor herverdeling. Indien dit gedaan wordt 
aan een groep kan hiermee dus worden onderscheiden dat er niet of wel mag 
worden geweigerd. In COSA zijn dus beide notificatie mogelijkheden mogelijk 
bij een of meerdere resources welke worden genotificeerd. 
[RusselHofstedEdmonAalst2004 p.63]. 

• Single workitem of multiple workitem: Net zoals Staffware is het in COSA ook 
niet mogelijk om meerdere workitems tegelijk te notificeren. Wel kan een 
workitem bestaan uit meerdere punten. [COSA 4 Administrators Guide. P7-79]. 
Tevens zijn er prioriteitsregels. Wanneer er meerdere workitems aankomen wordt 
er een volgorde gemaakt van uitvoering en niet meerdere workitems ineens 
toegekend. [COSA 4 Administrators Guide. P7-56] 

• Single resource of multiple resources: Er bestaat binnen COSA de mogelijkheid 
aan een resource of aan een groep resources te notificeren. Deze dienen van te 
voren in het systeem te zijn geprogrammeerd. Deze typen van om aan een en of 
meerdere resources te notificeren zijn: user, group, supervisor of a group and 
world. [COSA 4 Administrators Guide. P7-24]. Het notificeren aan een user of 
supervisor van een group (allocating single resource) gaat door middel van een 
ID . Het notificeren aan meerdere resources (offering multiple resource) gaat via 
group queues. [RusselHofstedEdmonAalst2004 p.63] 

De beperking op de noti.ficationpatterns door het gebruik van COSA zijn: geen notificatie 
aan meerdere resources. Hierdoor zijn de volgende noti.ficationpatterns mogelijk. 

• ASWSR (Allocation, Single Workitem, Single Resource) 
• ASWMR (Allocation, Single Workitem, Multiple Resource) 
• OSWSR (Offering, Single Workitem, Single Resource) 
• OSWMR (Offering, Single Workitem, Multiple Resource) 

Receivingpatterns 
Bij de receivingpatterns is niet alleen COSA die beperkingen oplegt maar ook de analyse 
van de organisatie legt beperkingen op. Het is hierdoor van belang, dat de mogelijkheden 
binnen COSA bekend zijn. De beperkingen die door COSA kunnen worden opgelegd zijn 
met behulp van de vier keuze binnen receivingpatterns bekeken. 

• Coordination hierarchical of resource. Nadat er verdeelt is, kan het systeem 
(COSA) de coördinatie overgeven aan de resource. Het kan binnen COSA ook 
mogelijk zijn dat er een manager is genotificeerd die het vervolg van de 
workitems zelf bepaalt. Dit is beschreven in de vorige paragraaf waar het 
notificeren ook toepasbaar is op de supervisor van een groep. Deze laatste kan 
gezien worden als een manager en is naast het toekennen aan een resource een 
hiërarchische entiteit. De manager beslist over het verdere verloop van het 
workitem. Dit kan ook gedaan worden door het workflow management system dat 
door verschillende methodes van transport resources workitems toekent. 
[RusselHofstedEdmonAalst2004 p.63] Het is echter wel zo dat het workflow 
management system alleen kan toekennen indien er gealloceerd of geofferd is 
aan een groep resources. 

• Selection of acception: Net zoals bij Staffware wordt deze keuze niet bepaald door 
COSA omdat het theoretisch is gekoppeld aan het noti.ficationprocess. Er wordt 
geselecteerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een noti.ficationprocess aan 
meerdere resources en geaccepteerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 
noti.ficationprocess aan een resource. Er kan echter niet worden geaccepteerd door 
de resource zelf als het notificeren is gebeurd met een allocation. 

• Worklist transport Binnen COSA wordt eveneens gebruik gemaakt om te 
notificeren via een individual en shared worklist. Er kan echter gebruik worden 
gemaakt door de resource om een workitem te reserveren op een shared worklist. 
Het reserveren is een soort van transport van de gedeelde naar de individual 
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worklist en zal alleen plaats vinden wanneer de resource zelf coördineert. 
RusselHofstedEdmonAalst2004 p63]. Het transport van individual en shared 
worklisten waar het workitem blijft staan op de desbetreffende werklijst bij het 
receivingprocess is mogelijk doordat er kan worden genotificeerd op beide 
werklijsten. Daarnaast wordt het transport van de gedeelde naar individual 
worklist worden onderbouwd door resource initiate allocation hetgeen betekent 
"the act of a resource reserving a workitem on a shared worklist has the effect of locking 
the process instance." [RusselHofstedEdmonAalst2004] 

• Method of transport: Als er transport van een workitem plaats vindt in het 
receivingprocess gebeurt dit door middel van random, cyclic (round Robin 
allocation), shortest queue, capacity en direct. [RusselHofstedEdmonAalst2004 
p63]. In deze gevallen heeft het workflow management system de coördinatie. 
Het is dan ook een hiërarchische coördinatie. Wanneer de resource de methode 
van transport coördineert is dit niet met een bepaald transport methode maar 
direct naar hem zelf. 

De beperkingen van de vier keuzes in het receivingprocess geven aan dat er wel gebruik kan 
worden gemaakt van een transport van de shared naar de individual worklist indien de 
resource coördineert en niet het workflow management system. Deze kan echter wel door 
middel van verschillende methodes het transport bepalen terwijl de resource geen 
methode gebruikt. De receivingpatterns mogelijk binnen COSA zijn: 

• RAIIN (Resource Accepting, Individual blijvend op Individual, No method) 
• RSSIN (Resource Selection Shared individual no method) 
• RSSSN (Resource Selection shared shared no method.) 
• HAIIN (Hierachisch, Accepting, Individual, Individual, No method) 
• HSSSR (Hiërarchisch, Selection, Shared blijvend op shared, Random) 
• HSSSC (Hiërarchisch, Selection, Shared blijvend op shared, Cyclisch) 
• HSSSS (Hiërarchisch, Selection, Shared blijvend op shared, Shortest worklist) 
• HSSSL (Hiërarchisch, Selection, Shared blijvend op shared, Capaàty) 
• HSSSD (Hiërarchisch, Selection, Shared blijvend op shared, Direct) 

Door de notificationpatterns en de receivingpatterns te combineren, rekening houdend met 
de theoretische mogelijke distributionpatterns, ontstaan de volgende distributionpatterns: 

• ASWSR-HAIIN 
• ASWMR-HSSSR 
• ASWMR-HSSSC 
• ASWMR-HSSSS 
• ASWMR-HSSSL 
• ASWMR-HSSSD 
• ASWMR-RSSIN 
• ASWMR-RSSSN 
• OSWSR-RAIIN 
• OSWSR-HAIIN 
• OSWMR-HSSSR 
• OSWMR-HSSSC 
• OSWMR-HSSSS 
• OSWMR-HSSSL 
• OSWMR-HSSSD 
• OSWMR-RSSIN 
• OSWMR-RSSSN 

Managingpatterns 
De volgende punten beperken de theoretisch mogelijke managingpatterns: 

• Coordination managingprocess: De coördinatie van de werklijsten kan binnen 
COSA alleen worden gemanaged door de resources zelf ( resource determined 

Afstudeerverslag 2006 110 



Bil en 

work queue content) en niet door het workflow management system (system
determined work queue content). [RusselHofstedEdmonAalst2004 p63] 

• Time of notification: Evenals Staffware is het niet mogelijk binnen COSA 
gebruik te maken early distribution en late distribution. Alleen wanneer een 
workitem moet worden uitgevoerd (on enablement) wordt het beschikbaar gemaakt 
voor distribution. [Russe1HofstedEdmonAalst2004 p63] 

• Start time: Het starten van een workitem kan alleen gedaan worden door de 
resource zelf (selection autonomy, resource initiated execution allocated workitem 
en resource initiated execution offered workitem). Of het direct of later gestart 
wordt wanneer ontvangen op een bepaalde werklijst hangt af van hoe de werklijst 
is ingedeeld door de resource en of workitems voorrang op elkaar kunnen krijgen. 
Het is echter wel zo dat door gebruikt te maken van het distribueren nadat 
kenbaar gemaakt is, dat het workitem moet worden uitgevoerd er niet gekozen 
kan worden om het later uit te voeren. Het wordt daarom in geval van COSA 
direct uitgevoerd. 

Hierdoor worden de theoretisch mogelijke managingpatterns beperkt tot: 
• ROED (Resource, on enablement, direct.) 
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Bijlage 1: Bepalen patronen praktijksituaties 
In deze bijlage worden de praktische voorbeelden ofwel praktijksituaties van 
distributionpattems geanalyseerd met behulp van processen, rapporten en interviews Deze 
komen voort uit een aantal ter beschikking gestelde process definition 1 en door de 
volgende organisaties: Organisatie 1 (2), Gemeente Alkmaar (2), Nationale Nederlanden 
(2). 

Organisatie 1 met vaste toewijzing werkbakken 
In de analyse van organisatie I zijn uit de process definition en via een interview over de 
omgeving de onderstaand punten gevonden. Deze worden toegelicht waar deze 
beperkingen op geven. Op het notificeren, ontvangen of beheerproces. 

Process definition analyse 
Uit de gegevens van het process definition van Staffware[Bijlage H: Bepaling mogelijke 
patronen software] zijn er de volgende beperking: 

• Alleen via groepswerklijsten: Er wordt gewerkt met een noti.ficationprocess waarbij 
alleen gebruik wordt gemaakt van meerdere resources. Er wordt niet een workitem 
genotificeerd aan een resource. 

• Geen weigering: Een genotificeerd workitem mag in geen gevallen geweigerd 
worden door de groep waaraan het is toegekend. Hierdoor wordt er alleen gebruik 
gemaakt van allocation en niet meer van offering. 

Omgevingsanalyse 
Gesprek gegevens die de volgende beperkingen geven zijn: 

• 

• 

• 

• 

Resources kiezen uit werkbakken: De resources kiezen zelf welk workitem wordt 
uitgevoerd. Hierdoor kan de resource het managingprocess coördineren. 
Inspringen van teamleider(manager) als tijd dreigt te worden overschreden: De 
manager geeft direct een allocatie van een workitem aan wanneer het dreigt de 
tyijd te overschrijden in een shared worklist. Het is dus mogelijk gebruikt te maken 
van een hiërarchisch manier van coördineren binnen de receivingpattems. Ook al 
is het bij Staffware niet mogelijk het receivingprocess te regelen via workflow 
management system, is het wel toepasbaar in deze praktijksituaties, omdat hier 
de manager het receivingprocess kan regelen. 
Gebruik van shared worklisten: De toewijzing van resource type aan een activity 
instance gebeurt via de rol die resources hebben. Binnen de onderneming zijn er 
altijd meerdere personen die een bepaalde rol vervullen en wordt hierdoor 
genotificeerd aan een shared worklist. 
Variabele van werklijst zacht tonen: In de werklijst wordt zacht getoond dat 
workitems een hogere prioriteit hebben. Hierdoor heeft het workflow 
management system een niet grote maar wel aanwezige invloed in het managing 
process. 

Gebruikte patronen 
Door middel van de drie analyse stappen wordt bij organisatie I met vaste toewijzing 
werkbakken gebruikt gemaakt van de volgende distributionpattems: 

• ASWMR-RSSSN 
• ASWMR-HSSSD 

De managingpattems die gebruikt worden zijn de twee die mogelijk zijn in Staffware en 
zijn: 

• ROED (Resource, on enablement, Direct.) 
• HOED (Hiërarchisch, on enablement, Direct) 
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Organisatie 1 met variabele toewijzing werkbakken 
Het verschil tussen deze en de vorige praktijksituatie ligt niet op het distributionprocess 
maar op het resource type assignment proces. Hierin worden in plaats van toewijzen aan 
een rol op een variabele wijze bepaalde werkbakken toegekend. Er is hier dus geen 
verschil in gebruikte patronen wanneer er wordt geanalyseerd op de distributie procedure. 

Process definition analyse 
Uit de vorige praktijksituatie blijkt dat naast de gebruikte workflow management system 
software (Staffware) er alleen gewerkt wordt via toekenning aan shared worklisten. 
Hierdoor wordt er niet toegekend aan een resources en wordt alleen het noti.ficationpattern 
ASWMR gebruikt. Verder is er uit de process dtifinition analyse niet te halen, dat deze zich 
alleen toespits op noti.ficationpatterns. Dit is weergeven in het stappenplan van de 
analyseaanpak. 

Omgevingsanalyse 
De gegevens uit de eerste omgevingsanalyse van organisatie I gelden ook voor de tweede 
organisatie analyse. Er is gebruik gemaakt van informatie verkregen door middel van een 
gesprek met een betrokken manager die de interne processen door middel van het 
workflow management software regelt en implementeert. 

Gebruikte patronen 
Hierdoor zijn drie analyse stappen gedaan bij organisatie I met variabel toewijzing van 
werkbakken en zo op de volgende distributionpatterns gekomen: 

• ASWMR-RSSSN 
• ASWMR-HSSSD 

De managingpattems die gebruikt worden in deze praktijksituatie zijn: 
• ROED (Resource, on enablement, direct.) 
• HOED (Hiërarchisch, on enablement, Direct) 

Alkmaar Factuurverwerking 
Binnen de gemeente Alkmaar zijn er twee praktijksituaties geanalyseerd. De eerste is de 
factuurverwerking en de tweede het bestelproces. Beide analyses gebruiken dezelfde 
informatie verkregen uit de omgevingsanalyse. 

Process definition analyse 
In het process definition analyse komen alleen notificatie mogelijkheden naar voren. Deze 
gegevens zijn onderstaand uitgelegd. 

• Meerdere en een medewerker genotificeerd: Uit het process dtifinition is naar 
voren gekomen dat er in workitems een resource of meerdere resources worden 
genotificeerd door middel van directe of groep toewijzing. 

Omgevingsanalyse 
Uit de omgevingsanalyse komt een aanvulling om de zowel noti.fication, receiving als op 
het managingprocess om te achterhalen wat voor patronen in deze praktijksituaties worden 
gebruikt. Deze omgevingsanalyse is in deze praktijksituatie een rapport [Degens 2002] 

geschreven over de invoering van het workflow management system. De volgende 
gegevens zijn hiermee gevonden. 

• Gebruik van shared worklisten: Een toevoeging voor het toekennen aan meerdere 
personen is gevonden wanneer er gesproken wordt dat op afdelingen meerdere 
personen werken en dat er wordt toegewezen via een rol. Er wordt ook 
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toegewezen aan een resource indien deze het proces is gestart en deze volgende 
workitems ook moet uitvoeren.[Degens 2002] 

• Ontvangen van workitems: Wanneer de workitems zijn genotificeerd aan de 
resource of resources kunnen deze in het tweede geval kiezen wie er uitgaat voeren. 
Dit is in het eerste geval niet zo. Hier kan de resource alleen accepteren omdat er 
nergens in de omgeving gesproken wordt van weigeren en het in Staffware niet 
te modelleren is. Er wordt hierdoor alleen gebruik gemaakt van allocation en geen 
offering. De resource kan echter in het tweede geval wel kiezen wat hij wil 
uitvoeren en zal er ook direct aan moeten beginnen omdat deze kiest van een 
shared worklist. 

• Beheren van werklijst: Er bestaat binnen Staffware de mogelijk prioriteiten te 
stellen om aan te geven welk workitem eerder moet worden uitgevoerd. Hiermee 
wordt gezegd dat de coördinatie ook deels wordt bepaald door het hiërarchische 
workflow management system. Verder beslist de resource welk workitem wordt 
gekozen uit de werklijst. 

Gebruikte patronen 
Door alle beperkingen te bekijken en deze samen te voegen ontstaan de volgende 
noti.ficationpatterns en receivingpatterns die te combineren zijn in distributionpatterns. De 
distributionpatterns die hierdoor ontstaan zijn: 

• ASWSR-HAIIN 
• ASWMR-RSSSN 

Indien er gekeken wordt naar het beheren van de werklijst kan dit gecoördineerd worden 
door de resource en het workflow management system. Hierdoor ontstaan de volgende 
managingpatterns. 

• ROED (Resource, on enablement, direct.) 
• HOED (Hiërarchisch, on enablement, Direct) 

Alkmaar bestelproces 
Dit is het tweede proces binnen de gemeente Alkmaar. 

Process definition analyse 
Uit de process de.finition zijn de volgende gegevens te halen: 

• Gedeelde en individual worklist: Er wordt in het proces toegekend aan shared 
worklisten omdat in het model groepen resources gedefinieerd zijn voor de 
toewijzing. Tevens is in het process dejinition terug te vinden dat er ook 
notificeerprocessen zijn welke gericht zijn aan een resource. 

Omgevingsanalyse 
• Dynamische toekenning: Afhankelijk van het bestand wordt er een resources 

geselecteerd. Dit geeft aan dat het noti.ficationprocess werkt aan een resource en niet 
alleen aan meerdere resources toekent. 

• Resource selecteert en accepteert: De resource zelf selecteert en accepteert een 
genotificeerd workitem. Het workflow management system heeft alleen voor een 
deel invloed op de werklijst ordening en niet wat er geselecteerd wordt. 

• Resource bepaald uitvoering en werklijst: Als er is geselecteerd moet er direct 
worden begonnen aan het workitem omdat er binnen Staffware alleen gebruik 
wordt gemaakt van bekendmaken, dat het moet worden uitgevoerd en er niet later 
mee gestart mag worden. Deze en het vorige punt samengevat is een handeling 
van de resource. 
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Gebruikte patronen 

Doordat er gebruik wordt gemaakt om te notificeren aan een of meerdere resources, zijn 
de mogelijke distributionpatterns binnen het bestel proces de onderstaande patronen 
omdat er binnen Staffware geen mogelijkheid is tot offering en alleen allocatie. 

• ASWSR (Allocating, Single Workitem, Single Resource) 
• ASWMR (Allocating, Single Workitem, Multiple Resource) 

Wordt er gekeken naar de receingpatterns dan kan er alleen worden geselecteerd en 
geaccepteerd door de resources zelf en niet door een hiërarchisch systeem. Deze gebruikt 
hiervoor geen methode via een gedeelde of individual worklist. Er kan echter door 
alloceren aan een resource niet meer geweigerd worden en daarnaast wordt het 
receivingprocess ook bepaald door het workflow management system. 
De receivingpatterns zijn: 

• HAIIN (Resource, Accepting, Individueel naar Individueel, No method) 
• RSSSN (Resource, Selection, Shared naar Shared, No method) 

De distributionpatterns die hierdoor ontstaan zijn: 
• ASWSR-HAIIN 
• ASWMR-RSSSN 

Wordt er gekeken naar het beheren van de werklijst dan kan dit gecoördineerd worden 
door de resource en geordend worden door het workflow management system. Hierdoor 
ontstaan de volgende managingpattems met behulp van gegevens eerder vermeld in dit 
hoofdstuk. 

• ROED (Resource, on enablement, direct.) 
• HOED (Hiërarchisch, on enablement, Direct) 

Nationale Nederlanden verzekeringen en pensioenen 
Binnen Nationale Nederlanden zijn twee praktijksituaties geanalyseerd. De eerste betreft 
verzekeringen en pensioenen terwijl de tweede de afdeling medisch advies. De eerste 
analyse ontbreekt de process de.finition omdat deze niet uit de gebruikte software te krijgen 
was. Het is daarom gedurende het interview, om de omgeving te analyseren ook 
besproken hoe de resources worden genotificeerd. In de tweede analyse wordt gebruik 
gemaakt van het workflow management system COSA wat is weergegeven in de volgende 
paragraaf. 

Process definition en omgevingsanalyse 
In voorgaande jaren werden nieuwe opdrachten/aanmeldingen van klanten via een stapel 
geordend en daarvan werd door een resources er een vanaf genomen, die geheel door deze 
resource werd behandeld. Elk af deling ging anders te werk en er viel niets te controleren. 
De team manager verdeelt zelfs nu soms nog de nieuwe taken in batches per resource . Dit 
mag niet voorkomen omdat hierdoor workitems met hoge prioriteit later zouden worden 
uitgevoerd dan workitems met een lage prioriteit. (eerste 5 voor jou de volgende voor jou 
en als de eerste maar 2 workitems uitvoert zijn die andere drie misschien te laat) 
Het workflow management system binnen SAP moet gaan zorgen voor monitoren en 
voor een werkmethode die gebruikt gaat worden door de gehele organisatie. Dit is een 
langdurig proces. Het hoofd management voert nog geen druk uit om te werken via deze 
nieuwe methode en hierdoor werkt iedereen nog steeds op zijn eigen manier. Alleen 
wordt nu ook alles in de database gestopt. Echter elke nieuwe afdeling moet wel zo gaan 
werken (zijn zo gezegd nog niet verpest). 
Deze invoering is gekomen vanuit het Lean thinking process : productiviteit (cijfers) en 
proces optimalisatie. Nu ligt de nadruk op productiviteit en wordt er alleen naar cijfers 
gekeken. Niet echt optimaal voor de werktevredenheid. De gevonden informatie voor het 
bepalen van de notificatie, ontvangst en beheer patronen zijn in de onderstaande 
opsomming gegeven en toegelicht. 
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• Shared worklist: Er wordt alleen gewerkt met een shared worklist . Er moet wel 
rekening gehouden worden, dat bij de notificatie dat in sommige gevallen een 
workitem moet worden uitgevoerd door dezelfde resource die het voorgaande 
workitem ook uitvoerde. Er wordt dus ook toegewezen aan een resource. Hierbij 
wordt het wel gemeld in de shared worklist maar kan alleen die resource het 
uitvoeren. Een soort van individual worklist 

• Allocation: Er kan geen workitem geweigerd worden. Het kan alleen worden 
herplaatst als het workitem niet bedoeld is voor de betreffende afdeling. 

• Receivingprocess coordination: Er kan door middel van een teamleider besloten 
worden wie bepaalde taken gaat uitvoeren of de resources kunnen zelf bepalen wie 
wat uitvoert. 

• Managingproces: Naast dat de resource zelf kiest wat deze gaat uitvoeren kan het 
workflow management system wel aangeven wat voorrang heeft. 

Gebruikte patronen 
De noti.ficationpatterns hebben alleen beperking op offering en meerdere workitems zijn niet 
mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende twee noti.ficationpatterns: 

• ASWSR (Allocation, Single Workitem, Single Resource) 
• ASWMR (Allocation Single Workitem Multiple Resource) 

De gebruikte patronen binnen het receivingprocess kan worden gemanaged door de 
teamleider, een hiërarchische entiteit, en de resource zelf. Er wordt hierdoor gebruik 
gemaakt van de volgende receivingpatterns: 

• HAIIN (hiërarchisch, Accepting, Individual naar Individual, No method) 
• HSSSD (Hiërarchisch, Selection, Shared naar Shared, Direct) 
• RSSSN (Resource, Selection, Shared naar Shared, No method) 

Deze twee noti.ficationpatterns en drie receivingpatterns vormen de volgende 
distributionpatterns: 

• ASWSR-HAIIN 
• ASWMR-HSSSD 
• ASWMR-RSSSN 

Het coördineren van de werklijst kan zowel door de resource zelf als deels door het 
systeem worden gedaan. In de meeste workflow systemen is er geen mogelijkheid tot te 
vroeg of te laat laten starten waardoor bij direct distribueren bij bekendmaking ook direct 
moet worden uitgevoerd als er geselecteerd of geaccepteerd is. Hierdoor ontstaan de 
volgende managingpatterns met behulp van gegevens eerder vermeld in dit hoofdstuk. 

• ROED (Resource, on enablement, Direct.) 
• HOED (hiërarchisch, on enablement, Direct.) 

Nationale Nederlanden Medisch advies 

Process definitioo analyse 
In de analyse van de process de.finition zijn de volgende punten gevonden die bepalend zijn 
voor de gekozen noti.ficationpatterns: 

• Shared worklist Uit het process de.finition is gebleken dat er drie verschillende 
toewijzingen zijn. Aan de groep medisch assistenten, de groep medisch 
acceptanten en aan de groep geneeskundig adviseurs. Bij het noti.ficationprocess 
wordt dus gebruik gemaakt van het notificeren aan meerdere resources van een 
workitem. De notificatie van een workitem is bepaald door het gebruikte software 
systeem, COSA, die het niet toelaat meerdere workitems tegelijk te notificeren. 

• Allocation en offering: Het blijkt uit de analyse dat sommige workitems mogen 
worden herverdeeld en andere niet. Door deze keuze wordt bepaald of het 
noti.ficationprocess op een allocation manier of offering manier verloopt. Dit geeft 
aan dat de resource een keuze heeft om het genotificeerde workitem te weigeren. 
Hierdoor wordt er zowel gealloceerd als geofferd. 
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Omgevingsanalyse. 
In de omgevingsanalyse is er gebruik gemaakt van een verslag waarin behandeld wordt 
hoe het workflow management system is ingevoerd. Er is daarom in dit deel niet veel 
informatie beschikbaar. De volgende punten zijn hierdoor niet alleen ontstaan uit de 
omgevingsanalyse maar ook uit wat er mogelijk is binnen COSA. 

• Individual worklist: Het is wel mogelijk in sommige COSA processen voor de 
resource een workitem te reserveren. In dit geval kan er gesproken worden van het 
weghalen van de shared worklist naar een individuele werklist. 

• Selection: Er kan vanaf de werklijst alleen maar door middel van selectie worden 
gehandeld. Omdat er niet wordt toegewezen aan een individual worklist. 

• Start time Omdat COSA geen gebruik kan maken van de mogelijkheid om een 
workitem te laat of te vroeg te notificeren moet deze direct worden uitgevoerd 
worden na selectie. Het is daarom mogelijk direct te starten van de shared 
worklist. 

• Coordination: Binnen de omgevingsanalyse is nergens gesproken tijdens de nul 
meting, voor de implementatie van het workflow management system. Dat hier 
waarschijnlijk ook geen sprake van was . Het is wel logisch dat een manager in de 
gaten houd of bepaalde workitems niet te laat worden gestart. 

Beheer: In sommige gevallen is het mogelijk de prioriteit van het workitem te wijzigen. 
Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid voor de resource de volgorde in de werklijst aan te 
passen. 

Gebruikte patronen 
De mogelijke manieren van notificeren wordt door de bovenstaande gegevens 
gereduceerd tot twee mogelijkheiden. Namelijk: 

• ASWMR. (Allocation Single Workitem Multiple Resource) 
• OSWMR. (Offering Single Workitem Multiple Resource) 

Als er gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen het receivingprocess zijn de volgende 
patronen gebruikt: 

• RSSIN (Resource, Selection, Shared naar individual, No method) 
• RSSSN (Resource, Selection, Shared naar Shared, No method) 
• HSSSD (Hiërarchisch, Selection, Shared naar Shared, Direct) 

Hierdoor worden de volgende distributionpatterns gevormd: 
• ASWMR- RSSIN 
• ASWMR- RSSSN 
• ASWMR- HSSSD 
• OSWMR- RSSIN 
• OSWMR- RSSSN 
• OSWMR- HSSSD 

Het beheren van de werklijst kan binnen COSA alleen gebeuren door de resources zelf en 
niet door het systeem. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de volgende 
managingpattern: 

• ROED (Resource, on enablement, direct.) 
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Bijlage J: Gegevens praktijksituaties 
In deze bijlage zijn vijf van de zes praktijksituaties informatie te vinden betreffende het 
geanalyseerde process definition wat in de tweede stap wordt bekeken van de analyse 
aanpak. De praktijksituaties worden in de volgende volgorde beschreven: 

• Organisatie I met vast toewijzing werkbakken 
• Organisatie I met variabele toewijzing werkbakken 
• Gemeente Alkmaar facturering 
• Gemeente Alkmaar bestelproces 
• Nationale Nederlanden Medisch advies 

De analyse van de vijf process dejinitionlen worden behandeld door een algemene 
beschrijving van het process dejinition en welke interne procestypen er in voorkomen en 
indien het een toekenning bevat wat voor toekenning er gebruikt worden. Dit laatste is 
weergeven in tabellen waarin zich ook data vanuit de software zich in kan bevinden. In 
het rapport [paragraaf] wordt de tabel gegevens gebruikt om te bepalen wat voor 
notificatie, ontvangt en beheerpatronen er in de case worden toegepast. 

Organisatie 1 met vaste toewijzing werkbakken. 
In de analyse van het process dejinition met vast toewijzing werkbakken van organisatie 1 

wordt er eerst een korte omschrijving van mogelijke keuzes en processen gegeven welke 
kunnen worden doorlopen door het workflow management system. Nadat de paden 
bekend zijn wordt elke mogelijke procestype bekeken in welke interne processen deze 
voorkomt. Dit process dejinition maakt gebruik van de workflow management software 
Staffware en is in de onderstaande Figuur J- 1 weergegeven. 

Procesbeschrijving 
In deze procesbeschrijving staan 6 processen en twee 
belangrijke keuzes vermeld. 
Elk proces bevat intern ook nog keuzes. Voor de 
duidelijkheid is dit niet weergegeven in de Figuur J- 1. Wel 
wordt elk proces beschreven aan de hand van de stappen 
die worden genomen en keuzes die worden gemaakt. 
Nadat elk proces is beschreven worden de stappen waarin 
een workitem wordt gedistribueerd beter bekeken met een 
focus op werkverdeling. 

Het proces start met het registreren van een aanvraag. 
Hierna wordt er gestart met gegevens verzamelen. De 
keuze die daarvoor gemaakt wordt is of er met XXX of 
YYY gestart wordt. Indien er gestart wordt met XXX kan 
er de mogelijkheid zijn dat er gegevens nodig zijn die via 
YYY te verkrijgen zijn. Zijn deze gegevens niet nodig kan 
er direct gestart worden met het behandelen van de 
opdracht. 
Gedurende het workflow proces kan er gestopt (opdiacht 
afleggen) worden met de aanvraag. Dit kan gebeuren in 
het proces YYY en behandelen opdracht. Deze starten het 
proces opdracht afleggen op. Nadat de opdracht is 

registreren 

opdracht ► 

Afronden case 

gestopt of behandeld, wordt de case afgerond.(case FiguurJ- 1: Proces model Orgi 

afronden) 
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Tijdens alle stadia van het proces wordt er bijgehouden hoe de case er voorstaat en wordt 
er nieuwe informatie toegevoegd aan de case. In de volgende paragraven worden de 
mogelijk keuzes beschreven en welke processen daar aan te pas komen. Achter elk intern 
proces is aangegeven wat voor type dit kan zijn. Indien er een keuze is gemaakt zijn de 
mogelijkheden bekeken welke volgend proces deze opstarten. Indien het interne proces 
een workitem is wordt deze beter bekeken naar de type van toekenning 

Registreren 
Processen: 

• Registratie controle (workitem) 
• Afronden registratie (eaiscript) 
• Bijwerken database (eaiosa) 
• Dubbele case (workitem) 

Keuze 
• Bijwerken database succesvol. 
• Niet succesvol dan "dubbele case" (proces) 
• Wel succesvol dan "xxx of yyy" (keuze) 

XXX 
Processen: 

• Behandelen XXX (workitem) 
• Afronden XXX (eaiscript) 
• Bijwerken database (eaiosa) 

Keuze: 
YYYnodig. 

• Indien niet dan naar behandelen opdracht 
• Indien wel nodig start proces YYY op 

yyy 

Keuze 
• YYY aanwezig. Indien niet "wachten op reactie klant" 
• Indien wel dan naar keuze YYY oke 
• YYY oke Indien wel dan "Behandelen YYY" 

• YYY van kantoor 
Indien niet dan keuze YYY van kantoor 
Indien wel dan "wachten op reactie BS" 
Indien niet dan "wachten op reactie klant" 

Nu zijn alle keuzes gemaakt zijn waarna een proces kan worden opstart. Zijn er de 
volgenden vervolg keuzes. 

Na keuze YYY oke 
• Behandelen YYY (workitem) 
• Afronden YY behandelen (EIAscript) 
• Bijwerken data base (EIAOSA) 

Na keuze YYY aanwezig , YYY oke en YYY van kantoor 
• Wachten op reactie klant (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wachten op YYY klant (workitem) 

Tijdens het wachten op de klant zit er een rappel loop in voor de wacht tijd bestaande uit 
de keuze om nog een keer te rappelleren of niet. Indien er niet meer gerappelleerd wordt 
worden de volgende processen opgestart om te kijken of het aantal keer rappelleren niet 
moet worden verhoogd. 
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• YYY rappel klant ( workitem) 
• Rappel ophogen (EIAscript 
• Bijwerken database (EIAOSA) 

Heeft de klant gereageerd word het proces "controleren YYY" opgestart met een volgende 
keuze van YYY oke. Indien oke dan "afronden YYY behandelen" indien niet oke dan weer 
"wachten op YYY klant" Wordt er besloten niet meer te rappelleren worden het proces 
dossier afleggen opgestart. 

Na keuze YYY aanwezig, YYY oke en YYY van kantoor 
• Wachten op reactie BS (EIAScript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wacht bec YYY Bs gez. (workitem) 

In deze stap wordt er gewacht op een antwoord van kantoor. Na het verstrijken van een 
vast gezet tijdslimiet wordt er het "rappel ophogen" (EIAscript) aangesproken. Het 
aanspreken van het proces "rappel ophogen" wordt alleen gedaan als er nog niet 
gerappelleerd is. De volgende processen volgen daarop: 

• YYY rappel kantoor (workitem) 
• Bijwerken database(EIAOSA) 
• In dit proces wordt de database voorzien van een rappel ophoging en start het 

"wacht bev YY BS gez." Opnieuw. 

Is er al een keer gerappelleerd wordt het proces "retour kantoor" (workitem) opgestart om 
te kijken of nog een keer rappelleren nut heeft. 
Heeft dit geen nut wordt het proces afleggen aangesproken. Heeft het wel nut de 
aanvraag te behandelen wordt het proces "behandelen YYY" aangesproken. 

Mocht er een bevestiging komen bij "wacht bev YYY bs gez." Dan wordt er besloten of er 
YYY oke wordt of niet. Indien van wel wordt "afronden YYY behandelen" aangesproken. 
Indien niet oke dan er besloten worden met kantoor of met de klant iets te regelen. 
Indien met de klant start het proces " wachten reactie klant" anders "wacht bev YYY bs 
gez. 

Het laatste proces na deze keuzes is: 
• Afronden behandelen (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 

Na deze twee stappen wordt er een keuze gemaakt of de klant zijn nummer en id 
kloppen. Is dit het geval start de stap: 

• Afronden ZZZ (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 

Mocht er niet correcte klant gegevens zijn worden deze gecontroleerd door middel van de 
volgende stappen: 

• Wachten op ZZZ (EIAClient) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wachten op ZZZ (workitem) met rappel loop 
• Rappel ZZZ (workitem) 

Na dat er informatie gegeven wordt deze gecontroleerd is deze niet oke dan terug naar 
"wachten op ZZZ" anders gaat de volgende stappen van start: 

• Reset status (EIAscript) 
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• Bewerken database (EIAOSA) 
• Parkeer bij AAA (Workitem) 

Hierna volgt de keuze of er goed gescand is. Indien wel kan stap "afronden ZZZ" starten. 
Indien niet wordt er gekeken het kan wachten. Indien wel dan "Parkeer bij AAA". Indien 
niet dan "zelf reparen mogelijk". Indien van wel weer "parkeer bij AAA" Indien van niet 
dan" Wachten op ZZZ). 

Behandelen opdracht 
De eerste keuze die wordt gemaakt wordt er gekeken of de opdracht aanwezig is en 
correct is. Indien dit goed is dan kunnen de volgende stappen worden genomen. 

• Opdracht afhandelen (workitem) 
• Afronden opdracht (EIAscript) 

Indien niet dan starten de volgende stappen: 
• Wacht op opdracht (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wacht op opdracht (workitem) 

Mocht alles goed zijn en is de opdracht correct kan stap "afronden opdracht" starten, 
indien niet correct stat "wacht op opdracht (workitem) opnieuw. 
Wordt er niet gereageerd wordt er gekeken of er al gerappelleerd is. Indien van niet wordt 
het rappel opgehoogd. Door: 

• Rappel opdracht (workitem) 
• Rappel ophogen (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 

Indien er al meer dan I keer is gerappelleerd wordt het proces opdracht afleggen 
aangesproken. 
Na de "afronden opdracht" worden de volgende stappen gedaan. 

• Bijwerken DB status (EIAOSA) 
• Bijwerken DB opdracht (EIAOSA) 

Is de opdracht volledig afgehandeld starten de volgende stappen van het proces afronden 
case. 

• Afronden case (EIAscript) 
• Bijwerken status (EIAOSA) 
• Bijwerken einddatum (EIAOSA) 
• Archiveren E-archief (workitem) hierna eind workflow 

Is de opdracht niet volledig afgehandeld: 
• Reset rappel checks (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wacht Aanv opdracht (workitem) 

Als de aanvulling van de opdracht wordt bijgevoegd binnen de wachttijd kan de het 
proces "afronden aanv opdracht" starten. Welk de stap "bijwerken DB status" opnieuw 
doet. 
Mocht er geen aanvulling komen binnen de wacht tijd wordt er gerappelleerd met de stap 
"rappel aanv. Opdracht" (workitem). Waarop weer een nieuwe wacht tijd gegeven wordt. 
Nadat het is gerappelleerd kan na geen gehoor de rappel verhoogd worden met de stap 
"rappel ophogen (EIAscript) wat wordt bijgewerkt in de database (bijweken database 
(EIAOSA)). Wordt er wel gereageerd dan start "afronden aanv. opdracht". Mocht er nog 
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steeds niet gereageerd worden wordt na een bepaald aantal keer rappelleren het proces 
opdracht afleggen aangesproken. 

Opdracht afleggen 
Dit proces bevat de volgende stappen. 

• Klaarzetten retour (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Dossier afleggen (workitem) 
• Afronden afleggen (EIAscript) 
• Bijwerken database (EIAOSA) 
• Wacht na afleggen (workitem) 

Na bepaalde tijd wachten start de stap "bijwerken einddatum" in het proces afronden 
case. 

Ondersteunende processen 
Er zijn twee ondersteunende processen met de volgende stappen 

• Start overzicht (workitem) 
• Overzicht case (workitem) 
• Escalatie team leider (workitem) 

Als de datum verstrijkt van de stap "start overzicht" dan "escalatie team leider" anders 
"overzicht case" 
En de stappen in het volgende proces 

• Start opdr. (workitem) 
• Verwerken opdr. (workitem 
• Bijwerken database (EIAOSA) 

Type toekenning 
Het gaat om de workitem stappen en hoe het werk daar verdeeld wordt. De workitems met 
de zelfde toekenning worden samengevoegd en zijn onderstaand Tabel J- 1weergegeven. 
Deze gegevens zijn verkregen uit het Staffware model en beschrijven de geadresseerde 
(adressees) en of het mogelijk is het workitem door te sturen. 

Tabel J - r: Type toekenning organisatie r met vaste werkbakken 

Naam proces Opdracht afhandelen, Wacht aanv. Opdracht 
Adressees User/Group: NAB_Opdracht 
Forwardable No 

Naam proces Wacht op opdracht, Wacht op ZZZ ,Parkeer bij AAA, Wacht op 
YYY klant, Wacht bev YYY BS gez. 

Adressees User/Group: NAB_ Wacht 
Forwardable No 

Naam proces Rappel opdracht, Rappel aanv. Opdracht, Rappel ZZZ, YYY rappel 
klant, Rappel kantoor 

Adressees User/Group: NAB_Agenda 
Forwardable No 

Naam proces Archiveren E-archief 
Adressees U ser / G roup: N AB_Afaehandeld 
Forwardable No 
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Naam proces Behandelen XXX 
Adressees User/Group: NAB_XX)( 
Forwardable No 

Naam proces Dossier afleggen, Escalatie team leider, Wacht na afleggen, Dubbele 
case, Retour kantoor 

Adressees User/Group: NAB_TL 
Forwardable No 

Naam proces Verwerken Opdr, Start opdr 
Adressees User/Group: NAB Betaling 
Forwardable No 

Naam proces Start overzicht, Overzicht case 
Adressees User/Group: NAB_Overzicht 
Forwardable No 

Naam proces Registratie/controle 
Adressees: User/Group: SW _starter 
Forwardable No 

Naam proces Behandelen YYY 
Adressees User/Group: NAB_YYY 
Forwardable No 
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Organisatie 1 met variabele toewijzing werkbakken 
Binnen dezelfde organisatie is nog een praktijksituatie geanalyseerd welke ook door het 
software pakket Staffware wordt beheerd. Het Staffware model is onderstaand in de 
Figuur J- 2 weergegeven. Van dit model wordt eerst een algemene beschrijving voor 
gegeven. Welke de processen en keuzes onderscheid en bepaald wat voor type intern 
proces het is. 

Proces beschrijving 

Start proces 

Figuur J - 2: Proces weergave 

Start proces 

Informatie 
verzamelen 

provisie 

Het start proces bestaat uit de volgende interne processen 

Controleren 
provisie 

• Registreren (het registreren van een provisie aanvraag) van een 
• Aanvullen informatie voor registratie 
• Bepalen van deadline (voor bewaking) 
• Controleren van krediet 
• Registreren. 

In de stap registreren komen 3 interne stappen voor: 
Namelijk: 

• Registreren aanvraag (Workitem) 
• Initialiserende acties (EIAScript) 
• Registreren in database (EIAOSA) 

Printen 
afhandelen 

• EAiscript => manupilation of data (calculations between staffware steps) 
• EAIOSA => connectie met oracle data base 
• W orkitem => uit tevoeren door resource. 

Uitkomst: Volledige of niet volledige registratie 

Aanvullen informatie voor registratie 
Als de registratie niet voldoende informatie heeft. Hier wordt er gewacht op extra 
informatie om de registratie volledig te maken. Dit kan meerdere keren worden herhaald 
voordat de database wordt geinitialiseerd en completeren van de database. Het kan zo zijn 
dat er tussen de keren van extra informatie dat er gestopt wordt met het vragen naar 
informatie en het proces beëindigd wordt. 

Bepalen van deadline 
Hier wordt de wachttijd bepaald door middel van drie processen 

• Bepaal wachttijd (start bepalen van wachttijd) 
• Wachten tot peildatum (geven een datum en tijd) voor behandeling 
• Bereken deadline 

Er worden wachttijden/deadlines afgegeven aan de nieuwe aanvragen welke hierdoor niet 
te vroeg worden uitgevoerd maar ook wordt er in de gaten gehouden of deze wel hun 
deadline halen. Mocht een workitem een deadline bereiken of dreigen te overschrijden 
kan Staffware hier een melding van maken in de werkbakken. De controle wordt 
uitgevoerd door twee processen: 

• Bewaking doorlooptijd (workitem) 
• Escalatie doorlooptijd (workitem) 
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Controleren krediet. 
Voor een provisie aanvraag is een mogelijk krediet niveau nodig. Dit wordt gecontroleerd 
of dit automatisch kan of niet. Is dit automatisch mogelijk start het volgende proces 

• Check tabellen geladen ( EIAOSA) 
Als de database nog niet geladen is start het volgende proces wat de aanvraag een dag 
weer terug zet in de wachtrij omdat het zolang duurt om de database te laden. 

• Extra dag wachten (EIAscript) 
Mocht de database al wel geladen zijn dan kan er gecontroleerd worden of er voldoende 
krediet aanwezig is. 

• Check krediet aanwezig (EIAOSA) 
Is er geen automatische check mogelijk start het volgende proces op wat ook wordt 
opgestart wanneer check krediet aanwezig is gebeurd. 

• Vul faciliteiten memo 
Hierin wordt beschreven of het benodigde krediet aanwezig is. Is dit het geval dan kan er 
begonnen worden met het volgende hoofdproces. De informatie verzamelen voor de 
provisie aanvraag. Indien er geen kredieten zijn wordt er krediet brief gemaakt en contact 
gezocht met de klant. Dit is een apart proces wat onder het starten van de aanvraag valt 
onder de subgroep controleren krediet. De eerste drie stappen die daarin worden 
ondernomen zijn: 

• Init vastleggen krediet (EIAscript) 
• Vastleggen info krediet (EIAOSA) 
• Wachten op antwoord (workitem) 

In de eerste stap wordt de datum en tijd vastgelegd voor verder gebruik. 
In de tweede stap wordt alle informatie gevraag die nodig is aan de klant 
In de derde stap wordt naar een bepaalde tijd, die in welke de starttijd heeft die is vast 
gelegd in de eerste stap. Een herhaling mededeling gestuurd naar de klant. 

• Rappelleren (workitem) 

Mocht de klant tijdig hebben gereageerd kan na het antwoord de informatie van de klant 
worden toegevoegd. 

• Extra info toevoegen (workitem) 

Als er gerappelleerd wordt, heeft de klant drie dagen de tijd op te antwoorden. Als de 
klant reageert wordt ook het proces extra info toegevoegd opgestart. Indien niet wordt 
een herhalingspoging proces opgestart dat bepaald na hoeveel pogingen er niet meer 
contact wordt gezocht met de klant. De volgende processen zorgen daarvoor 

• Reset status (EAiscript) 
• Escalatie registratie (Workitem) 
• En de volgende twee keuzes. 
• Aanvraag compleet => naar extra info toevoegen 
• Stoppen (indien de aanvraag niet compleet is)=> bepaal stopdatum (EAIScript) 
• Informatie verzamelen provisie. 
• Dit proces bestaat uit de volgende 5 stappen 
• Extra info toevoegen (workitem) 
• Completeer aanvraag (EAIOSA) 
• Provisiedata ophalen (EAIOSA) 
• Berekenen provisie (EAiscript) 
• Aanvraag completeren (workitem) 

Nadat de aanvraag is gecompleteerd zijn er twee keuzes. Is de aanvraag compleet of niet. 
Indien niet start het proces bepaald stopdatum (EIAscript) en daarna registreer stoppen 
(EAIOSA) wat de registratie verwijderd (verwijderen registratie (EAIOSA) 
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Is de aanvraag wel compleet dan is de volgende keuze of de provisie ongewijzigd is. Start 
het hoofd proces provisie controle. Indien de provisie gewijzigd is moet de wijziging 
worden gecontroleerd met de volgende stappen. Hoofdproces beoordelen provisie 
Init beoordelen provisie (EAiscript) 
Beoordelen provisie (workitem) hierna een keuze mag niet door de zelfde gebruiker welke 
de provisie heeft berekend gebeurden en moet dit proces worden hervat indien van 
toepassing 
Een volgende keuze na controleren door een andere gebruiker is of de gewijzigde provisie 
akkoord is of niet. Indien van wel start het hoofdproces provisie controle. Als van niet dan 
start het proces, aanvraag completeren (workitem) opnieuw. 

Hoofdproces Controleren provisie, 
In dit hoofdproces zijn twee stappen en twee keuzes centraal 
(stap) init controle (EAiscript) 
(stap) controle 
(keuze) is het uitgevoerde door de zelfde gebruiker => als waar dan nieuwe start (stap) 
controle. 
(keuze) Is het gecontroleerd en is de provisie akkoord bevonden. Indien niet start het 
proces aanvraag completeren opnieuw (workitem). Indien wel start het volgende 
hoofdproces printen en afhandelen. 

Hoofdproces printen en afhandelen. 
In dit hoofd proces bestaan er twee belangrijke processen. De ene bevat het printen van 
de provisie en de andere het afhandelen van de registratie. 

Printen provisie bestaat uit twee stappen. 

• Init printen (EAiscript) 
• SBV e.d printen (workitem). Dit kan opnieuw starten als niet alle documenten zijn 

geprint. Indien alles geprint is start het afhandel deel 

Afhandelen registratie. 
Hier zijn twee stappen actief bestaande uit 

• Afsluitende acties (EIAscript) 
• Registreer afhandeling (EAIORA) welke de workflow beëindigd en de stap, 

verwijder registratie, start. 

Type toekenning 
Als we kijken naar werkverdeling focussen we alleen op de stappen waarin resources 
worden betrokken. Dit zijn de stappen waar de term "workitem" voor wordt gebruikt. 
Weergegeven in de Tabel J -2. 

Tabel J -2: Type toekenning organisatie r met variabele werkbakken 

Naam proces Registreren aanvraag 
Adressees: sw-starter 
Forwardable No 
Data Staffware Keep: Opslaan gebruikers code (SETQPRM3) 

ReleaseOpslaan gebruikers code (SETQPRM3) 

Het opslaan gebeurd om er voor te zorgen dat eventuele vervolg 
stappen door de zelfde gebruiker worden uitgevoerd. Bij de stappen 
"escalatie registratie", "beoordelen provisie" en "controle" wordt dit 
niet gedaan omdat deze stappen juist door een andere dan de 
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Naam proces 

Adressees: 
Forwardable 
Data Staffware 

Naam proces 
Adressees: 
Forwardable 

Afstudeerverslag 2006 

oorspronkelijke resource worden uitgevoerd. 
Hierveranderdderesourcein SW_QPARAM3 := SW_USER:NAME 

Call aan werkbakken 
;; Bepaal geadresseerde (= welke werkbak) adhv gekozen afdeling en 
locatie 
IF AFD_LOCATIE 
Q_A.DDR_ VERWERK 
Q_A.DDR_CONTROLE 
Q_A.DDR_A.FHANDEL 
Q_A.DDR_ WACHT 
Q_A.DDR_ESCLATIE 
ELSE 
Q_A.DDR_ VERWERK 
Q_A.DDR_CONTROLE 
Q_A.DDR_A.FHANDEL 
Q_A.DDR_ WACHT 
Q_A.DDR_ESCLA TIE 
ENDIF 

·.-

·.-

"F&S Rotterdam" 
"SBV01RoFSC_verwerken" 

"SBV02RoFSC_controle" 
"SBV03RoFSC_afhandelen" 

"SBV04RoFSC_wachten" 
"SBV05RoFSC_escalatie" 

"SBV01AmCCU_verwerken" 
"SBV 02AmCCU_controle" 

"SBV 03AmCCU_afhandelen" 
"SBV04AmCCU_wachten" 
"SBV05AmCCU_escalatie" 

Wachten op info kantoor, Wachten tot peildatum, Wachten op 
antwoord, Rappelleren, wacht op antwoord na rappel, SBV ed 
printen 
Field: AantaLCHKALL 
NO 
Keep: Opslaan gebruikers code (SETQPRM3) 
Release: Opslaan gebruikers code (SETQPRM3) 
Het opslaan gebeurd om er voor te zorgen dat eventuele vervolg 
stappen door de zelfde gebruiker worden uitgevoerd. Bij de stappen 
"escalatie registratie", "beoordelen provisie" en "controle" wordt dit 
niet gedaan omdat deze stappen juist door een andere dan de 
oorspronkelijke resource worden uitgevoerd. 
Hier veranderd de resource in SW_QPARAM3 := SW_USER:NAME 

Call aan werkbakken (BEPQUEUE) 
;; Bepaal geadresseerde (= welke werkbak) adhv gekozen afdeling en 
locatie 
IF AFD_LOCA TIE 
Q_A.DDR_ VERWERK 
Q_A.DDR_CONTROLE 
Q_A.DDR_A.FHANDEL 
Q_A.DDR_ WACHT 
Q_A.DDR_ESCLATIE 
ELSE 
Q_A.DDR_ VERWERK 
Q_A.DDR_CONTROLE 
Q_A.DDR_A.FHANDEL 
Q_A.DDR_ WACHT 
Q_A.DDR_ESCLA TIE 
ENDIF 

Escalatie registratie 
Field: Aantal_CHKALL 
No 

"F&S Rotterdam" 
"SBV01RoFSC_verwerken" 

"SBV02RoFSC_controle" 
"S BV 03 RoF SC_afhandelen" 

"SBV04RoFSC_wachten" 
"SBV05RoFSC_escalatie" 

"SBVorAmCCU_verwerken" 
"SBV 02AmCCU_controle" 

"SBV03AmCCU_afhandelen" 
"SBV04AmCCU_wachten" 
"SBV05AmCCU_escalatie" 
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Naam proces Extra info toevoegen 
Adressees: Field: AantaLCHKALL 
Forwardable No 
Data Staffware Keep command: (EXITINFO) 

Release command: (EXITINFO) 
EXITINFO 
.. Huidige resource vastleggen. 
" SW_QPARAM3 = SW _USER:NAME 
;;Bepaal de werkbakken adhv de gekozen afdeling/locatie 
call("BEPQUEUE") 

Naam proces Aanvraag complementeren 
Adressees: Field: Aantal_CHKALL 
Forwardable No 
Data Staffware Keep command: (EXITCOMP) 

Release command: (EXITCOMP) 
EXITCOMP 
.. Huidige resource vastleggen . 
" 
SW_QPARAM3 ·- SW _USER:NAME .-
;;Bepaal de werkbakken adhv de gekozen afdeling/locatie 
call("BEPQUEUE") 

Naam proces Beoordelen provisie, Controle 
Adressees: Fields: Aantal_CHKALL Initial Command: call("SETQPRM4") 
Forwardable No 
Data Staffware SETQPRM4 

Huidige gebruiker effe opslaan voor vergelijking op het form. 
Dit gaat nl. niet goed met SW _USER:NAME in de IF-ELSE op het 
form SW_QPARAM4:= SW USER:NAME 

Naam proces Bewaking doorlooptijd, Escalatie doorlooptijd 
Adressees: Fields: AANTALCHKALL 
Forwardable No 
Data Staffware Work Item Form Form: 

Field Markings: 
SBV aanvraagnummer: SW_CASENUM 
Rekeningnr. + clientnr. SW_CASEDESC 
Deadline doorlooptijd: DEADLINE_DLT 

Field Type Help Validations / Calculations Command 

DEADLINE_DLT Display 

SW _CASEDESC Display 

SW_CASENUM Display 
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Gemeente Alkmaar facturering 
In deze organisatie zijn er ook twee process de.ftnitionlen geanalyseerd. Het 
factureringsproces en het bestelproces. Als eerste wordt het factureringsproces [Figuur J-
3] besproken maar beiden worden behandeld met een procesbeschrijving en een analyse 
van elke internproces naar de type van toewijzing. 

Proces beschrijving 
De postkamer zorgt ervoor dat 
ontvangen facturen bij FB 
terechtkomen Daar wordt de post 
uitgepakt en gescand (1), welke wordt 
hierna wordt gearchiveerd. (2) Na 
archiveren wordt de digitale factuur op 
leesbaarheid gecontroleerd (3). Deze 
eerste drie taken worden door de 
afdeling postkamer (PK) uitgevoerd. 
Onleesbare scans worden niet in 
Staffware opgenomen en verlaten het 
proces. 
Hierna volgt de preregistratie (4). 
Indien blijkt dat gegevens van de 
crediteur ontbreken, worden deze in 
stap vijf toegevoegd, opvoeren 
crediteur (5). Nadat alle gegevens van 
de crediteur bekende zijn wordt de 
routering door het verdere proces 
bepaald. Stap zes , bepalen routing (6). 
De stappen 4 tot en met 6 worden 
door de afdeling financieel beheer 
(FB) uitgevoerd 
Na stap zes wordt er een keuze van 
verder verloop van het proces bepaald. 
Hierbij kunnen er twee routes worden 
gekozen. Het wordt doorgestuurd naar 
de afdeling financieel en economische 
zaken (FEZ). Stap tien, doorsturen 
naar resources (rn). Welke er voor zorgt 
voor verdere verdeling onder resources 
binnen het stadskantoor. Of het kan 
direct worden doorgestuurd naar een 
resource. (Mw) 
De processen 7a en 7b zijn beide 
processen waarin een resources (een 
resource van die afdeling die de 
vermelde dienst op de factuur heeft 
besteld) de factuur controleren. Hierin 
kunnen deze een keuze maken tussen 
door de factuur zelf goed te keuren en 
deze door te sturen of contact op te 
nemen met de leverancier. Mocht de 
factuur niet goed worden gekeurd 
wordt er contact opgenomen met de 
desbetreffende leverancier (9a en 9b). 
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Sommige facturen moeten nog een keer door het afdelingshoofd worden gecontroleerd. 
Dit zijn de processen 8a en 8b. 
Het verschil tussen de twee routes is dat bij de processen b (7b, 8b, 9b) er tussen liggende 
processen zijn welke worden gecoördineerd door de afdeling financiële en economische 
zaken (FEZ) . De te controleren processen door de afdeling FEZ zijn het doorsturen van 
resource naar afdelingshoofd en als niet de goede resource is benaderd het herverdelen van 
de factuur. Deze processen heten: Doorsturen naar resources (10), Doorsturen naar 
afdelingshoofd (n). De resource zelf kan wel contact opnemen met de leverancier indien 
de factuur niet wordt goedgekeurd. 
Nadat de factuur is goed gekeurd zal dit bij de proces worden door gestuurd naar de 
afdeling financieel beheer, welke de factuur controleert voor betaling (13). In de proces tak 
b stuurt de afdeling financiële en economische zaken de factuur door naar de afdeling 
financieel beheer. Dit is proces coderen en controleren (12). 

II 

12 

Controleren FB 

Tabel J • 3: Legenda process definition 

Type toekenning 
In de Tabel J -4: Type toekenning facturering Almaar zijn alle processen geanalyseerd op 
het type van toekennen. 

Tabel J • 4: Type toekenning facturering Almaar 

Naam 11 Preregistreren factuur (Prereg) 
Adressees Il User: FB 

Naam Il Slecht leesbare scan (Scanng) 
Adressees Il U ser: divscan 

Naam Il Terugsturen factuur (Terugfct) 
Adressees Il User: divscan 

Naam Il Opvoeren crediteur {Oovcred) 
Adressees Il U ser: opvoercred 

Naam Il Factuur foutief geprereg (Foutprer) 
Adressees IIUser: FB 

Naam Il Contr. en routeren FEZ (RouteFez) 
Adressees 1 Field: Sector 

Naam Il Verkeerd gerouteerde fct (Rerout) 
Adressees Il User: FB 

Naam Il Coderen factuur budgeth (Codfactb) 
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Adressees Il Field: buc}Qethouder 
Deadline Il~ davs 

Naam Il Mail coderen budgh FI (Mailbhfi) 
Adressees Il U ser: EmailAgentQ 

Naam Controleren factuur (Contruit) 
Adressees Field: UITVOERDER 
Deadline ~ days 

Naam Il Mail uitv F&I (Mluitvfi) 
Adressees Il U ser: EmailAgentQ 

Naam Coderen factuur buck!eth (Coclfctbf) 
Adressees Field: Bud2ethouder 
Deadline '.! days 

Naam Il Mail coderen factuur (Mailbudh) 
Adressees Il User: EmailAgentQ 

Naam Controleren factuur (Contruif) 
Adressees Field: UITVOERDER 
Deadline '.I days 

Naam Il Mail contr factuur uitv (Mailuitv) 
Adressee Il U ser: EmailAgentQ 

Naam Il Controleren codering ART (Ccodart) 
Adressees Il U ser: srart 

Naam Il Controleren coderin2 (Contrcod) 
Adressees Il Field: sector 

Naam Il Beoordelen Senior FEZ (Beoordsr) 
Adressees Il Field: SENIORFEZ 

Naam Il Informeren Afd. hoofd (Afdinf) 
Adressees Il Field: AFDHOOFD 

Naam Mail contr factuur afd h Mailah 
Adressees U ser: EmailAgentQ 
Deadline '.\ days 

Naam Informeren sector hoofd (Shinf) 
Adressees Field: OORSPSHHOOFD 
Deadline '.! days 

Naam Il Mail contr factuur sh (Mailsh) 
Adressees Il U ser: EmailAgentQ 

Naam Il Omzetten en doorboeken (Omzetten) 
Adressees Il User: FB 
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Naam Il Eindcontrole factuur (Fbconcod) 
Adressees Il User: FB 

Naam Il Factuur uit prereg halen (Factupr) 
Adressees Il User: FB 
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Gemeente Alkmaar bestelproces 

Proces beschrijving 
Het bestel proces van de gemeente allanaar omvat 
alle activiteiten vanaf de specificatie van de behoefte 
tot en met het versturen van de bestelbrief aan de 
leverancier. 
Het bestel proces start met een behoefte tot 
bestellen van een resource. Deze stelt een 
bestelspecificatie op (opstellen bestel specificatie (1) 
(B)). 
Hierna wordt de bestelling gecontroleerd en 
gecodeerd door de financiële en economische zaken 
(FEZ). Indien er onvoldoende budget is bij elk 
volgend proces wordt de budget houder ingelicht. 
(Inlichten budget houder (9) (FEZ)). 
In stap drie wordt de bestelling beoordeeld door het 
afdelingshoofd. Hier wordt gekeken of het 
afdelingshoofd (ah in (3) beoordelen 
afdelingshoofd) de bestelling mag afkeuren of 
goedkeuren. Indien het bedrag lager is dan 2300 

euro is deze bevoegd. Indien het bedrag hoger dan 
2300 euro is wordt de beoordeling doorgestuurd 
naar het sectorhoofd. (beoordelen (dh) (4)) Deze 
mag beoordelen tot een bedrag van 9100 euro. 
Indien hoger wordt de bestel aanvraag 
doorgestuurd naar het divisie hoofd. 
Deze mag beoordelen tot een bedrag van 68000 

euro. (beoordelen (dh) (5). Indien het bedrag hoger 
licht wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 
vakwethouder. 
Deze mag bestelling boven de 68000 euro 
beoordelen voor goedkeuring of afkeuring. 
Nadat door een van de vier hoofden is beoordeeld 
en goed is gekeurd wordt de bestel brief op 
eventuele fouten gecontroleerd. (corrigeren 
bestelbrief (TVC) (7)) 
Nadat de bestel brief correct is wordt deze verstuurd 
door resource. (versturen resource (mw) (8). 
Nu wordt elk proces voorzien van de taken die in 
het staffware model zijn weergegeven. Het 
staffware model is helaas niet compleet. Het mist 
de controle via het diensthoofd. Na navraag bleek 
dit model niet meer te worden gebruikt en neem ik 
aan dat de procedure het zelfde verloopt als bij de 
sectorhoofd. 

Figuur J· 4: Procesmodd bestelproces Alkmaar 
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Tabel J· 5: Legenda 

.". cc c c,+c • .JL./.:% Jf0c• i:( •• 

I Opstellen bestelspecificatie (B) 
2 Controleren budget, coderen (FEZ) 

3 Beoordelen (Ah) 
J. Beoordelen {Shl 
,; Beoordelen /Dhl 
6 Beoordelen Nwl 
7 Corri2:eren bestelbrief ITVCl 
8 Versturen bestelbrief (Mw) 
q Inlichten budgethouder (FEZ) 
D Dummy 

Type toekenning 
In de Tabel J - 6 zijn alle processen in het bestel proces geanalyseerd wat voor toekenning 
er wordt gebruikt. 

Tabel J • 6 : Toekenning bestelproces Alkmaar 

Naam Il Maken bestelspecificatie (Bestelsp ) 
Adressees Il U ser: SW _starter 

Naam Aanpassen bestelling (Aanpbest ) 
Adressees User: SW starter 
Deadlines 1 uur 

Naam Il Mailen aanp bestelling (Mailbest) 
Adressees Il U ser: EmailAgentQ 

Naam Gecontr bestelling (Bhctrbes) 
Adressees User: SW starter 
Deadlines 1 uur 

Naam Il Mail gecontr bestelling (Mailgbst) 
Adressees Il U ser: EmailAgentQ 

Naam 11 Controleren budget 
Adressees Il Field: Fezas Contras 

Naam Il Beoordeling vergeten (Vergfea) 
Adressees Il Field: Fezas 

Naam Il controleren bestelling (Ctrbstbh) 
Adressees Il field: budgethouder 

Naam Il controleren bestelling (Contrsra) 
Adressees Il field: senior 

Naam beoordelen budgethouder (Beoordbh) 
Adressees field budgethoude 
Deadlines 1uur 

Naam Il mail naar budgethouder (Mailbh) 
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Adressees Il users: emailae:entO 

Naam Il beoordeling vergeten (Vergbud ) 
Adressees Il field: budgethoude 

Naam Il controleren budget (Contrbud) 
Adressees Il field bude:etctr 

Naam Il controleren bestelline: {Contrsr) 
Adressees Il field: senior 

Naam Il beoordeling vergeten (Vergbfez) 
Adressees Il budgetctr 

Naam beoordeling afdelingshoofd (Afbeoor) 
Adressees field af dhoofd 
Deadlines 1 uur 

Naam Il emial controle bestel afdelingshoofd (Emailah) 
Adressees Il user: emailagentQ 

Naam beoordeline: vere:eten {Vere:bah) 
Adressees field: af dhoofd 
Deadlines r uur 

Naam Il emial controle bestel afd hoofd (Emailbah) 
Adressees Il user: emailagentq 

Naam Il beoordelen sectorhoofd (beoordsh 
Adressees Il field: sectorhoofd 

Naam Il email controle bestel sectorhoofd (Emailsh) 
Adressees Il user: emailagentq 

Naam 11 beoordeling vergeten (Vergbsh) 
Adressees Il field sectorhoofd 

Naam Il email controle bestel sectorhoofd (Emailbsh) 
Adressees Il emailagentq 

Naam beoordelen b&w (Beoordbw) 
Adressees field: wethouder 
Deadlines r uur 

Naam Il email controle bestel b&w {Emailbw) 
Adressees Il user emailae:entq 

Naam beoordeling vergeten (Vergbbw) 
Adressees field: wethouder 
Deadlines r uur 

Naam Il emial controle bestel b&w (Emailbbw) 
Adressees Il user:emailagentq 
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Naam versturen bestelling (Verstbr) 
Adressees Field TVC (tekstverwerking) 
Deadlines I uur 

Naam Il email verst bestelling (Emailvrs) 
Adressees Il user: emaila2:enta 

Naam Il corrigeren bestelbrief (Corbrf) 
Adressees Il icLondertek 

Naam Il verwijderen verplichting (Verwerp) 
Adressees Il user:sw_starter 

Naam Il verwiideren bestelbrief (Verwbst) 
Adressees Il user:sw _starter 

Naam Il afgekeurde bestelling (Inlbudnv) 
Adressees Il field: budgetcontr 

Naam Il mail afg bestelling FEZ (Mailab1) 
Adressees Il emailagentq 

Naam Il af gekeurde bestelling fa (Inlf eznv) 
Adressees Il field: f ezas 

Naam Il mail afg bestel feza (Mailab2) 
Adressees 11 user: emailagentq 

Naam Il afgekeurde bestelling bh (Inlbhnv) 
Adressees Il field:budgethoude 

Naam Il mail afg. Bestelling budg (Mailab3) 
Adressees Il user:emailagentq 

Naam Il af gekeurde bestelling ah (Inlahnv) 
Adressees Il field af dhoofd 

Naam Il mail afg bestelling ah (Mailab4) 
Adressees Il user:emailagentq 

Naam 11 afgekeurde bestelling sh (Inlshnv) 
Adressees Il field: sectorhoofd 

Naam Il mail afg bestel sh (Mailab1) 
Adressees Il user: emailagentq 
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Nationale Nederlanden Medisch Advies (COSA) 
Het COSA model is erg ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Het is afgeleid van een 
proces model wat hier onder wordt beschreven. Elk deel van het COSA model wordt 
hierna ingedeeld in een intern proces van het proces model. Deze interne processen zijn 
in twee modellen beschreven. In een er van zijn er gegevens te verkrijgen uit script files 
en de andere zijn bepaald uit het model zelf. 

Proces beschrijving 
Arriveren van medische stukken is de eerste stap die waarmee het medisch advies proces 
wordt aangesproken. Gedurende het indexeren wordt er gekeken om wat voor aanvraag 
het gaat. Het proces splitst zich hier in drie opties: Advies aanvraag AOV claim, AOV en 
IC claims en Advies aanvraag levensverzekering. In de volgende processen welke elkaar 
kunnen opvolgen, voorgaan of niet aanspreken worden de volgende hoofdprocessen 
onderscheiden: 

• Advies aanvraag 
• Corrspondentie 
• Controle stappen 
• Medisch controle Lab/HIV 

Het is niet in het belang voor mijn analyse de complete proces model tot in detail te 
beschrijven. Wel wordt elk proces in het model vergeleken met een proces uit het COSA 
model voor het bepalen van de notificatie mechanisme. 

Processen 
Elk proces is beschreven op de zelfde manier. De naam van het proces, de resource welke 
het proces uitvoert gegeven door het proces model en de data uit het COSA model, zoals 
het corresponderende proces en proces behandelaar. Dit is tevens ook aangegeven in de 
tabel X.X op bijlage X.X welke ook aangeeft of de volgende opties mogelijk zijn: 

• Prioriteit wijzigen toegestaan 
• Overslaan toegestaan 
• Overdragen toegestaan 
• Ongedaan maken toegestaan 
• Delegeren toegestaan 
• Reserveren toegestaan 
• Herverdelen toegestaan 

Omdat de processen in het proces model zijn aangegeven met de resource type welke deze 
uitvoert. Zijn er geen correspondenties met automatische taken uit het COSA proces 
model. Welke eigenschappen de interne processen bezitten zijn deze weergegeven in de 
tabel [tabel] 

Type toekenning 
Tabel J • 7: Type toekenning medisch advies NN 

Proces: Indexeren 
Resource: Medische assistent 
Corresponderend COSA proces: StarLOfY1Q_Medisch_Advies (1) 
User: Cosa_trig 
Data: "JNSTANCE.Proces_behandelaar 

"G:Medisch_assistent""" server 
"JNSTANCE.Proces_eigenaar ="""""server 

Proces: Beoordelen medische stukken 
Resource: Medisch assistent 
Corresponderend COSA proces: Beoordelen_stukken (7) 
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User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 
Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
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G:medisch_ass 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""U:&EXECUTOR&""" dient 
"JNSTANCE.Proces_eigenaar= 
IN STANCE .Proces_behandelaar" dient 
"IF INSTANCE.BeoordelenReturn == 4 THEN" server 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch_acceptant""" server "ENDIF" server 
Afhandelen vrijgeven stukken (MAC) 
Medische acceptant 
Afhandelen_vrijgeven_stukken (5) 
G :medisch_acc 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""U:&EXECUTOR&"'"' dient 
Afhandelen vrijgeven stukken (GA) 
Geneeskundig adviseur 
Afhandelen_vrijgeven_stukken (6) 
G:geneesk_adv 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""U:&EXECUTOR&""" dient 
Corresponderen nav beoordelen stukken 
Medisch assistent 
Opstarten_corresponderen(8) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.BrieLbehandelaan= ""U:&EXECUTOR&""" 
dient 
next_owner 
"choose(users (G :Medisch_assistent +G :Geneesk_adviseur, 
YIQ)) 

Controleren correspondentie nav beoordelen stukken + 
versturen correspondentie 
Medisch assistenten, Geneeskundig adviseur 
Beoordelen_brief (rn) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
JNSTANCE.BrieLbehandelaan" dient 
Agenderen nav beoordelen stukken +bewerken agenda 
Medisch assistent 
Agenderen_na_beoord_stukken (n) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G:M edisch_assistent" "" dient 
Agenderen correspondentie +bewerken agenda 
Medisch assistent 
Agenda_zetten_na_correspondentie {I 5) 
TD:proces_behandelaar 

Afhandelen nagekomen stukken 
Medisch assistent 
Afhandelen_nagekomen_stukken (18) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G:Medisch_acceptant""" 
Controleren Communicatie formulier 
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Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 

Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
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Medisch acceptant 
Controleren_MAC (19) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
JNSTANCE.Comrnunicatie behandelaar" 
Inhoudelijke beoordeling 
Medisch acceptant 
Inhoudelijke_beoordeling (20) 
TD:proces_behandelaar 
"REM *** Toewijzen proces behandelaar***" client 

"IN STAN CE.Proces_behandelaar= 
""U:&EXECUTOR&"'"' client 

"JNSTANCE.Proces_eigenaar= 
JNSTANCE.Proces_behandelaar" client 
" JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G:Medisch_assistent" "" 
JNSTANCE.Communicatie_behandelaar= 
""U:&EXECUTOR&11 "" 

Corresponderen nav inhoudelijk beoordeling 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
Corresponderen2 (23) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Brief_behandelaar2= 
""U:&EXECUTOR&""" client 
nexLowner 
"choose(users (G :M edisch_assistent +G :Geneesk_adviseur, 
YrQ))" 

Controleren correspondentie nah inh. Beoordeling 
Medisch assistent, Geneeskundig adviseur 
Beoordelen_inh_beoordeling (2 8) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
JNSTANCE.Brief_behandelaar2" client 
Versturen correspondentie nah ihn. Beoordeling + 
Agenderen nav inh.beoordeling + Bewerken agenda 
Medisch_assistent, Medisch acceptant 
Verzending_en_agenderen (27) 
TD:proces_behandelaar 
REM De behandelaar is hier de groep Medisch Acceptant 
om de Postbinnen melding bij de groep acceptanten te 
krijgen" server 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 

"" G :M edisch_acceptant""" server 

Beeindigen lopende agenda's 
Medisch acceptant 
Dummy_taak_verwijderen_agendas (29) 
Cosa:min 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch_acceptant" 
Aanvullen/ opstellen advies 
Geneeskundig adviseur 
Opstellen_advies (~4) 
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User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
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Proces: 
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Corresponderend COSA proces: 
User: 
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Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
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Data: 

Proces: 
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Corresponderend COSA proces: 
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Proces: 
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Corresponderend COSA proces: 
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Proces: 
Resource: 
Corresponderend COSA proces: 
User: 
Data: 

Proces: 
Resource: 
Corresoonderend COSA oroces: 
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G :geneesk.adv 
JNSTANCE.Proces_behandelaar = ""U:COSA_min" 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch acceptant" 
Agenderen WGBO-brief + Bewerken agenda WGBO brief 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
Agenderen_ WGBO_brief (36) 
TD:proces_behandelaar 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= ""U:&EXECUTOR&""" 
Controleren brief aan WGBO-dient 
Medisch acceptant, Geneeskundig adviseur 
WGBO_beoordelen (38) 
TD:proces_behandelaar 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
INSTANCE.Brief behandelaar" 
Corresponderen met WGBO dient 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
WGBO_Corresponderen (40) 
TD:proces_behandelaar 
"REM *** Brief behandelaar als gebruiker zetten. 
Hierdoor blijft de verstuur activiteit bij de correspondent 
bij een wijziging in proces behandelaar mbt postbinnen 
*** 

"dient "JNSTANCE.Brief_behandelaar = 
""U:&EXECUTOR&""" 
next_owner 
''choose(users(G:Medisch_acceptant+G:Geneesk_adviseu 
r, Y1Q))" 

Finaal advies opstellen (WGBO=N, WGBO=J) 
Medisch acceptant 
Finaal_advies_opstellen (41) 
TD:proces_behandelaar 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= ""U:&EXECUTOR&""" 
dient 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch_assistent""" JNSTANCE.Brief_behandelaar 
= JNSTANCE.Proces_behandelaar" 
IN STANCE .Proces_behandelaar= 
""G:Medisch assistent""" 
Verzenden advies 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
Verzenden_advies (43) 
Versturen_brief_en_advies (5 o) 
TD:proces_behandelaar 

Verwijderen document 
Medisch assistent 
Verwijderen_document (44) 
TD:proces_behandelaar 

Verplaatsen document naar BeaNNs 
Medisch assistent 
Verolaatsen naar Beanns (45) 
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TD:proces_behandelaar 

Notificeren afdeling 
Medisch assistent, medisch acceptant, geneeskundig 
adviseur 
Notificeren afdeling1 (46) 
TD:proces_behandelaar 

Begeleidende brief maken 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
Begeleidende_brief_maken (4 7) 
TD:proces_behandelaar 
JNSTANCE.Brief_behandelaar = ""U:&EXECUTOR&""" 
nexLowner 
"choose(users (G :Medisch_acceptant +G :Geneesk_adviseu 
r, Y1Q))" 
Controleren begeleidende brief 
Medisch acceptant, Geneeskundig adviseur 
Beoordelen_correspondentie (49) 
TD:proces_behandelaar 
IN STANCE. Proces_behandelaar= 
INSTANCE.Brief behandelaar" 
Aanvullen advies nav Lab/HIV uitslag 
Geneeskundig adviseur 
Aanvullend_advies_ vragen (57) 
G:geneesk.adv 

Bepalen vervolg op ontvangst Lab/ HIV 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
Bepalen_vervolg (58) 
TD:proces_behandelaar 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= ""U:&EXECUTOR&""" 
dient 
"INSTANCE.Proces_eigenaar= 
INST ANCE .Proces_behandelaar" 
IN STANCE .Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_acceptant"" 
IN STANCE. Proces_behandelaar= 
""G:Medisch_assistent" 
JNSTANCE.Brief_behandelaar3= 
JNSTANCE.Proces_behandelaar" 
Corresponderen nav Lab/Hiv 
Medisch assistent, Medisch acceptant 
CorresponderenLab /HIV (5 9) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Brief_behandelaar3= ""U:&EXECUTOR&""" 
"choose(users(G:Medisch_assistent+G:Geneesk_adviseur, 
Y1Q))" 

Controleren correspondentie+ Versturen correspondetie 
Medisch assistent, Geneeskundig adviseur 
BeoordelenLab/HIV (61) 
TD:proces_behandelaar 
"JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
JNSTANCE.Brief_behandelaar~" 
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Proces: Agenderen + Bewerken agenda 
Resource: Medisch assistent, Medisch acceptant 
Corresponderend COSA proces: ZetteILvan_agenda(62) 
User: TD:proces_behandelaar 
Data: 
Proces: Agenderen Lab/HIV+ Bewerken agenda Lab/HIV 
Resource: Medisch assistent 
Corresponderend COSA proces: AgendereILlabhiv 
User: TD:proces_behandelaar 
Data: "INSTANCE.Proces_behandelaar= 

""U:&EXECUTOR&""" 
IN STANCE .Proces_behandelaar= 
"" G:M edisch_acceptant""" 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G:Medisch_assistent""" 

Proces: Notificeren Controleren Lab/HIV 
Resource: Medisch assistent 
Corresponderend COSA proces: N oti.ficeren_controleren_labhiv ( 64) 
User: TD:proces_behandelaar 
Data: "INSTANCE.Proces_behandelaar= 

""U:&EXECUTOR&""" 
INSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch acceptant""" 

Proces: Notificeren afdeling 
Resource: Medisch assistent, Medisch acceptant 
Corresponderend COSA proces: N otificeren_afdeling ( 6 5) 
User: TD:proces_behandelaar 
Data: JNSTANCE.Proces_behandelaar= 

""G:Medisch_acceptant" "" 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_assistent" "" 

In de volgende Tabel J- 8 zijn alle andere COSA processen beschreven op de mogelijke 
data. Welke werkverdeling onder resource kunnen bevatten 

Tabel J • 8: Processen zonder data 

Y1QWA_fouLgeconstateerd Cosa_year 
ZeLvariábelen Cosa_min 
Auto_routerine: Cosa_now 
ZeLcontroleun Cosa_now "Jnstance.Proces_behandelaar 

""U:&OWNER&""" 
Bepaal verval!:! na_agenderen Cosa_now 
Terul:! van agenderen Cosa_trig 
VerwerkeILPB_token Cosa_now 
Toewij zen_controleur TD:proces.beh next_owner 

= 

"choose(users (G :M edisch_acceptant, 
Y1Q)) 

ZeLcontroleur_beo Cosa_now Instance.Proces_behandelaar = 
""U:&OWNER&""" 

Verwerk _ _tokeIL2 Cosa_now 
Bepaal_ vervolg_na_agenderen Cosa_now "JNSTANCE.Proces_behandelaar = 

""G:Medisch_acceptant" "" 
ZeLcontroleur2 Cosa_now "Jnstance.Proces_behandelaar = 
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""U:&OWNER&""" 
2c; Terug_van_agenderen2 Cosa_trig 
26 Verwerken_PB_token2 Cosa_now 
30 ZeLproces_behandelaar Cosa_now "JNSTANCE.Proces_behandelaar= 

""G:Medisch_acceptant" "" 
31 Dummy _activiteit_2 Cosa_now JNSTANCE.Proces_behandelaar= 

"" G :M edisch_acceptant" "" 
~2 Opstarten_inhoudeliike_beoordeling Cosa_trig 
'B Verwerk..token Cosa_min 

Vi WG BO_agenderen TD:proces.beh 
~7 ZeLdocumenLontvanj!en_datum Cosa_now 

39 ZeLcontroleur_ WBO Cosa_now "Jnstance.Proces_behandelaar= 
""U:&OWNER&""" 

42 Vervolg_na_agenderen_ 5 G:Medisch_acceptant "JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_acceptant" "" 

48 ZeLcontroleur_fa Cosa:now "Jnstance.Proces_behandelaar= 
""U:&OWNER&""" 

51 Archiveren_comm_form TD:proces.beh "JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_acceptant" "" 

52 Verwij dere_templates Cosa_min " INST AN CE.Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_acceptant" "" 

c;~ Verwerken_PB_tokem Cosa_now 

54 Auto_taak___na_agenderen Cosa_now IN STANCE. Proces_behandelaar= 
"" G :M edisch_acceptant" "" 
JNSTANCE.Proces_behandelaar= 
""G:Medisch_assistent"" " 

55 Terug__van_agenderen Cosa_trig 
56 Verwerk..token_ 3 Cosa_now 
60 ZeLcontroleur_Labhiv Cosa_now "Jnstance.Proces_behandelaar= 

'"'U:&OWNER&""" 
66 Trigger_postbinnen Cosa_trig JNSTANCE.Postbinnen_behandelaar 

= ""G:Medisch_acceptant""" 
JNSTANCE.Postbinnen_behandelaar 
= "" G :M edisch_assistent""" 
JNSTANCE.Proces_behandelaar!= 
""G:Medisch_assistent"" 
JNSTANCE.Proces_behandelaar!= 
"" G:M edisch_acceptant"" 
INST ANCE .Proces_behandelaar!= 
""G:Geneesk..adviseur""" 

67 Auto_taak..inlezen_case_data Cosa_min 
68 Verwiider token Cosa_min 
6g F ouLafhandelen Cosa_year 
70 Verwerken_N _PB_melding Cosa_now 
71 Initialiseren_pb_melding Cosa_now 
72 Verwerken_postbinnen TD:proces.beh U:executor 

7~ Beeindigen_proces Cosa_min 
74 Beheren_fouLafmelden Cosa_year 
7c; EndOLY1Q_Medisch_advies Cosa_now 
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Proces eigenschappen 
In de inleiding van de analyse van deze praktijk analyse is er gemeld dat er een aantal 
process eigenschappen direct per process bepaald kunnen worden. Wat de eigenschappen 
van elk proces zijn is weergegeven in Tabel J- 9. 

Tabel J • 9: Proces eigenschappen 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Zet_ variabelen norm 
Auto_routerin norm 
Afhandelen_ vri · even_stukken norm 
Afhandelen_vri' even_stukkenGA norm 
Beoordelen_stukken norm 
0 starten_corres onderen norm 
Zet_controleun norm 
Beoordelen_brief norm 
A enderen_na_beoorcLstukken norm 
Be aal_ verval en deren norm 

Verwerken_PB_token norm 
A enda_zetten_na_corres ondentie norm 
Toewi · zen_controleur norm 
Zet_controleur_beo norm 
Afhandelen_na ekomen_stukken norm 
Controleren_MAC norm 
Inhoudeli ·ke_beoordelin norm 
Verwerk_token_2 norm 
Be aal_ verval _na_a en deren norm 
Corres onderen2 norm 
Zet_controleur2 norm 
Teru _van_a enderen2 norm 
Verwerken_PB_token2 norm 
Verzend.in norm 
Beoordele norm 
Dumm _taak_ verwi · deren_a en das norm 
Zet_ roces_behandelaar norm 
Dumm _activiteit_2 norm 
0 starten_inhoudeli 'ke_beoordelin norm 
Verwerk_token norm 
0 stellen_advies norm 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

WGBO_a enderen 

ZeLdocumenLontvan en_datum 
WG BO_Beoordelen 
ZeLcontroleur_ WBO 

Verzenden_advies 

ZeLcontroleur_fa 
Beoordelen_corres ondentie 
Versturen_brieLen_advies 
Archiveren_comm_form 
Verwïdere_tem lates 
Verwerken_P B_token 
Auto_taak_na_a enderen 

Verwerk _ _token_ 
AanvullencLadvies_ vra en 

ZeLcontroleur_Labhiv 
BeoordelenLabHiv 

ren_Labhiv 

A uto_taak.....inlezen_case_data 
Verwi · der_token 
F ouLafhandelen 

Beheren_fouLafmelden 
EndOLY1 _Medisch_advies 
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