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Voorwoord 

U bent begonnen met het lezen van mijn afstudeerverslag. Dit verslag beschrijft het onderzoek dat ik 
gedaan heb bij ROC Aventus in Apeldoorn. Met dit onderzoek rond ik mijn studie Technische 
bedrijfskunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven af. 

Vanjanuari 2004 tot oktober 2004 heb ik onderzoek gedaan op de salaris- en personeelsadministratie. 
Bij deze wil ik graag alle medewerkers van de afdeling P&O bedanken, niet alleen voor hun input in 
het onderzoek, maar ook voor de gezelligheid. In het bijzonder wil ik graag mijn begeleiders Otto 
Zeijpveld en Gelfke Lootsma bedanken voor hun begeleiding. 

Eindhoven 
November 2004 
Jacobi Mulder 
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Abstract 
This rapport describes the workflowprocesses at the salary- and personelladministration at ROC 
Aventus. Different heuristics are applied to the proces, which is a workflowproces. The goal of this 
research is to improve the performance of the processen at the dimensions time and costs. 
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Samenvatting 
De onderwijswereld is een dynamische wereld. Om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren 
worden er steeds aanpassingen gedaan aan het proces. Er zijn de laatste jaren veel veranderingen 
doorgevoerd in het beroepsonderwijs, die als gevolg hebben dat alle beroepsopleidingen zijn 
samengevoegd tot een onderwijsinstelling, het ROC. 
Het onderwijs wordt door het grootste gedeelte gefinancierd door de overheid, maar vanwege 
bezuinigingen wordt deze geldstroom steeds kleiner. 
Daarom is het voor onderwijsinstellingen van belang dat ze blijven nadenken over het verbeteren van 
processen. Niet alleen aan het primaire proces, maar ook bij de ondersteunende diensten. Hoe minder 
resources er besteed worden aan deze ondersteunende diensten, des te meer er overblijft voor het 
primaire proces. 

ROC Aventus 
ROC Aventus is met ongeveer 20.000 deelnemers een van de middelgrote ROC ' s van de meer dan 40 
ROC ' s in Nederland. ROC Aventus heeft zijn onderwijs verdeelt in 6 sectoren. Deze sectoren zijn 
verdeelt over locaties in Apeldoorn en Deveneter. De centrale diensten, Financien & lnformatie, 
Onderwijs en Personeel & Organisatie, zitten allemaal bij elkaar in een kantoor in Apeldoorn .. De 
salarisafdeling en personeelsafdeling zijn onderdelen van de stafdienst P&O. Naast deze twee 
afdelingen omvat P&O ook het formatiebeheer en beleid en advisering m.b.t. personeel. 

De opdracht 
Na inventarisatie van de problematiek is de volgende opdracht gedefinieerd: 

Op welke manier kunnen de processen van de salaris- en personeelsadministratie 
worden geoptimaliseerd, o.a. door ondersteuning met ICT, passend bij het beleid dat 

ROC Aventus voert, zodat de afdelingen efficienter en effectiever gaan werken. 

Salaris en personeelsadministratie 
De werkzaamheden op de salaris- en personeelsadministratie zijn ge'i"nventariseerd door middel van 
gesprekken met de 15 medewerkers. Uit deze gesprekken bleek dat de administratie van het verzuim 
en het muteerproces de meeste tijd van de medewerkers in beslag neemt. 

Muteerproces 

Er zijn verschillende soorten mutaties die door de administratie behandeld worden . Mutaties met 
gevolgen voor het brutosalaris of de loonkosten worden door de personeelsadministratie en de 
salarisadministratie behandeld en worden verder mutaties PA genoemd . Mutaties die geen gevolgen 
hebben voor het brutosalaris of de loonkosten warden alleen door de salarisadministratie behandeld en 
warden verder mutaties SA genoemd. Er is ook nog een groep mutaties die automatisch door het 
systeem verwerkt worden, zoals de jaarlijkse periodieken. De administratie voert hiervoor geen 
werkzaamheden uit. 
In het proces voert de administratie twee soorten activiteiten uit. Ten eerste zijn er activiteiten die bij 
elke mutatie moeten warden uitgevoerd, zoals controle en verwerking. Naast de werkzaamheden voor 
de individuele mutaties verzorgt de administratie ook de management informatie met betrekking tot de 
mutaties . 

Het verzuim-administratieproces 
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Met behulp van 
preventieve maatregelen wordt geprobeerd de verzuimdrempel zo hoog mogelijk te leggen. Mochten 
personeelsleden toch verzuimen, dan wordt er geprobeerd deze personeelsleden zo snel mogelijk weer 
aan de slag te krijgen . 
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Binnen het verzuimproces heeft de administratie meerdere taken. De administratie is verantwoordelijk 
voor de registratie van het verzuim. Uit deze gegevens worden rapportages gegenereerd die door het 
management gebruikt worden als stuur- en evaluatie-informate. 
Naast de registratie van het dagelijks verzuim verzorgt de administratie ook de administratieve 
ondersteuning bij het begeleiden van langdurig zieken. Dit houdt in het signaleren en uitvoeren van 
actiemomenten en het opstellen en bijhouden van dossiers. 

Op de salaris- en personeelsadministratie zijn nog meer werkzaamheden, maar die omvatten relatief 
gezien maar een klein gedeelte van de werkzaamheden. 
De administratie afdeling heeft twee soorten klanten. Het personeel van ROC A ventus ontvangt elke 
maand salaris en kan meedoen aan bepaalde regelingen. 
Het management ontvangt regelmatig overzichten en rapportages, waarmee ze beleid kunnen 
evalueren, sturen en bepalen. 

Performance 
Om verbeteringen door te voeren aan het proces moet eerst bepaald worden wat voor ROC A ventus 
een verbetering is. Wat voor sommige bedrijven heel belangrijk is, kan voor andere bedrijven van 
ondergeschikt belang zijn. 

Efficiency 

De managers van de afdeling P&O spreken in het kader van verbeteringen vaak over efficiency en 
effectiviteit. Door middel van benchmarking is geprobeerd om te bepalen hoe efficient de afdeling 
werkt. Er is een vergelijking gemaakt met een ander, ongeveer even groot ROC, het Deltion College in 
Zwolle. Uit deze vergelijking kan niet de conclusie getrokken worden dan ROC A.ventus in minder 
efficient werkt. Sterker nog, het lijkt erop dat ROC A ventus meer werkzaamheden uitvoert, met 
minder mensen. Omdat er geen vergelijking is gemaakt tussen de kwaliteit van het geleverde product, 
kunnen er geen concrete conclusies getrokken worden. 

Effectiviteit 
Met effectiviteit wordt vooral bedoelt de mate waarin het doe) wordt bereikt. Het doe) van de salaris
en personeelsadministratie is om de gegevens over de personeelsleden zo goed mogelijk te bewaren en 
deze zo nodig weer op te kunnen vragen. Zo goed mogelijk betekent in dit geval zoveel mogelijk 
kloppend met de werkelijkheid. De effectiviteit heeft een directe relatie met de kwaliteit van het 
geleverde product. Hoe beter de gegevens bewaard worden, des te minder fouten er gemaakt worden 
bij het maken van rapportages en bij het uitbetalen van salarissen. 

Literatuur 
In de literatuur is veel geschreven over performance. Er zijn veel verschillende manieren waarop je 
performance kan meten. Daarbij spelen vele factoren een rol. De twee grootste factoren die een rol 
spelen zijn de strategie van een ondememing en de stakeholders in het proces. Vanuit deze twee 
factoren worden de maatregelen op operationeel niveau bepaald. Deze worden gemeten aan de hand 
van individuele performance measures: tijd, kosten, kwaliteit en flexibiliteit. 

Voor de salaris- en personeelsadministratie van ROC Aventus geldt dater als gevolg van de strategie 
en de gekozen richting van de ondememing een verschuiving gaat plaatsvinden in de werkzaamheden. 
Er zullen minder middelen beschikbaar komen voor administratie en het accent zal verschuiven naar 
de beleidsmatige kant. Dit betekent dat de perfomrance van de salaris- en personeelsadministratie zal 
moeten verbeteren op het punt kosten, en omdat de grootste resource van de afdeling het aantal 
mensen is, is een besparing op de bewerkingstijd direct een besparing op de kosten. 

Enabler 
Er zijn verschillende enablers waarmee de performance be'invloed kan worden. In dit onderzoek zal 
onderzocht worden of de performance verbeterd kan worden door aanpassingen te doen aan het proces 
en door middel van ondersteuning met ICT. 
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Herontwerpen 
Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of de processen van de salaris- en 
personeelsadministratie verbeterd kunnen worden met behulp van aanpassingen aan het proces en de 
ondersteuning door JCT. Bij het herontwerp is gekozen om het huidige proces als uitgangspunt te 
nemen. 
In het proefschrift van Reijers [8] wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ontwerp en 
controle van workflowprocessen. Workflowprocessen zijn een bepaald soort businessprocessen. Een 
workflowproces is een proces met de volgende eigenschappen: 

De essentiele eigenschappen van een workflowproces zijn: 
• De processen zijn "case based". Dit betekent dat alle activiteiten in het proces kunnen worden 

gekoppeld aan een case. 
• De processen zijn "make-to-order". Dit betekent dater geen producten op voorraad gemaakt 

kunnen worden en processen pas beginnen te lopen als er een order binnenkomt. 
• Vaak zijn de activiteiten administratief van aard 
• Een groot gedeelte van de benodigde resources zijn mensen. 
• Vaak moeten de activiteiten herhaaldelijk worden uitgevoerd, voor verschillende cases 

De processen van de salaris- en personeelsadministratie van ROC Aventus voldoen aan deze 
eigenschappen en kunnen worden gecategoriseerd als workflowprocessen. 
Er zijn wel verschillen tussen de processen bij ROC Aventus en "gewone" processen. De salaris- en 
personeelsadministratie is een interne afdeling en deze heeft geen externe klanten. Of dit van invloed 
is op het toepassen van de maatregelen ui het proefschrift van Reijers [8], moet blijken uit het 
onderzoek. 

Toegepaste heuristieken 

Reijers [8] heeft uit verschillende literatuurbronnen heuristieken verzameld die allemaal toepasbaar 
zijn op workflowprocessen. De heuristieken worden verdeelt in 6 categorieen: 

• Task rules: optimaliseren van taken in een proces 
• Routing rules: verbeteren van de routing in het proces 
• Allocation rules: gericht op de allocatie van resources 
• Resources rules: gericht op type en aantal resources 
• Rules for external parties: gericht op het verbeteren van de communicatie en samenwerking 

met externe partijen 
• Integral workflow rules: gericht op het proces in zijn geheel 

Tabet a geeft de lijst van alle heuristieken. Of de lijst compleet is, is moeilijk te zeggen. Het kan zijn 
dater tijdens het onderzoek nog andere mogelijkheden naar voren komen, die niet in deze lijst 
genoemd worden. 

VIII 



Tabel a: Herontwerp heuristieken (uit [8]) 

Cateeorie Heuristiek Cateeorie Heuristiek 
Task Rules Task elimination Resource rules Numerical 

involvement 
Task addition Extra resources 
Task composition Specialist/generalist 
Task automation Empower 

Allocation rules Case manager Rules for external parties Integration 
Case assignment Outsourcing 
Customer teams Interfacing 
Flexible assignment Contact reduction 
Resource centralization Buffering 
Split responsibilities Trusted party 

Routine rules Resequencing lnteeral workflow rules Case types 
Knock-out Technology 
Parallelism Exception 
Triage Case-based work 
Control relocation 

Door Reijers [8] wordt bij elke heuristiek aangegeven wat de verwachte invloed op de individuele 
performance measures is. Niet alle heuristieken hebben het gewenste resultaat. Deze zullen dan ook 
niet worden toegepast op de processen. 

De effecten van de heuristieken kunnen op verschillende manieren ingeschat worden. In dit onderzoek 
worden de medewerkers aan het proces als experts ingezet. De aanpassingen worden aan hen 
voorgelegd en zij schatten de gevolgen voor hun werkzaamheden. 

Het verzuim-administratieproces 
De problemen bij het verzuim-administratieproces hebben vooral te maken met de hoeveelheid werk. 
De medewerker vinden dater (te) veel tijd in het proces gaat zitten. Verder komt het ook regelmatig 
voor dat er fouten in de gegevens zitten. Het toepassen van heuristieken moet dus als gevolg hebben 
en vermindering van de totale hoeveelheid werk en een verbetering van de kwaliteit. 

De activiteiten in het verzuimproces zijn verdeeld in subprocessen. De heuristieken worden per sub
proces toegepast. Sommigen van de heurstieken worden al toegepast. 

De effecten zoals die ingeschat zijn door de medewerkers worden genoemd in tabel b. Er kan in totaal 
19 uur werk per week bespaard worden. Dit is ongeveer 1/3 van de 56 uur die nu per week aan het 
verzuim-administratieproces wordt besteed. 

Tabet b: Tijdwinst per aanpassing 

Activiteit Aanpassing Tijdwinst per 
week 

Verzamelen Elektronische documenten I uur 
Controleren Contactpersoon inzicht in verzuimgegevens 3 uur 

Digitale ziekte map 3 uur 
Signaleren actiemomenten Automatisch signaleren 3 uur 
Uitvoeren actiemomenten Digitale formulieren, standaard gegevens al ingevuld 4 uur 

Digitale communicatie 
Dossier vorming Digitale dossiers 5 uur 

Totaal 19 uur 
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De voorgestelde verbeteringen zijn niet mogelijk met het huidige systeem. Dit systeem biedt geen 
perspectieven voor de toekomst. 
Er zijn softwareleveranciers die standaardpakketten leveren die ondersteuning bieden bij het verzuim
administratieproces. 

Het muteerproces 
Bij het muteerproces hebben de medewerkers niet het gevoel dat er te veel werk in zit. Het probleem 
dat zij vaak tegenkomen is, dat er verkeerde gegevens in het systeem zitten. Deze fouten moeten 
worden opgelost. Dit kost veel tijd . De aanpassingen die aan het muteerproces gedaan worden, moeten 
als gevolg hebben dater minder fouten gemaakt worden, waardoor er minder werk gedaan l10eft te 
worden. 
Het proces is ingedeeld in verschillende sub-processen, die worden gebruikt bij het toepassen van 
heuristieken. In het muteerproces worden veel van de heuristieken van Reijers [8] al toegepast. De 
mogelijkheden die overblijven hebben allemaal te maken met het verbeteren van de gegevens die 
worden aangeleverd. Door deze toevoer te verbeteren kunnen mutaties sneller verwerkt worden en 
komen er minder vaak fouten voor. Deze verbetermogelijkheden hebben niet direct invloed op de 
totale hoeveelheid werk, maar doordat de gegevens beter worden aangeleverd, kunnen de mutaties 
sneller verwerkt worden. 

Conclusie en aanbevelingen 
Uit dit onderzoek kunnen verschillende conclusies getrokken worden. Conclusies met betrekking tot 
de werkzaamheden van ROC A ventus, maar ook met betrekking tot de gebruikte heuristieken en 
methode. 

Yoor ROC Aventus geldt dater in het verzuimproces mogelijkheden zijn om tijd te besparen . Met de 
juiste ondersteuning door middel van JCT kan een derde van de tijd bespaard worden. Yoor het 
muteerproces geldt dater niet direct bespaard kan worden op de totale werktijd. Wei kan de tijd die 
nodig is om de mutatie te verwerken worden verkort door de kwaliteit van de aangeleverde gegevens 
te verbeteren. 
Een probleem bij het muteerproces is dat de medewerker niet goed in kunnen schatten wat de 
gevolgen van de aanpassingen zijn. Dit komt doordat er niet genoeg in zicht in het proces is. 

Het inzicht in het verzuim-administratieproces is veel groter dan in het muteerproces. Dit komt 
doordat er in het verzuimproces veel meer duidelijke regels en procedures zijn. Door dit inzicht zijn de 
effecten van de verschillende heuristieken door de medewerkers goed in te schatten. Het inzicht in het 
muteerproces is veel minder, waardoor de effecten minder goed te schatten zin. 

Het feit dat de salaris- en personeelsadministratie van ROC Aventus een interne afdeling is en geen 
externe klanten heeft, is niet van invloed op het toepassen van de heuristieken. Niet alle heuristieken 
kunnen worden toegepast, maar dit is geen gevolg van dit feit. 

Om de gevolgen van het toepassen van heuristieken goed te kunnen schatten is dus voldoende inzicht 
in het proces van belang. Wanneer er onvoldoende informatie over het proces beschikbaar is , wordt 
het erg moeilijk om tot concrete resultaten te komen . 
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1 Inleiding 
De onderwijswereld is een dynamische wereld. Door steeds aanpassingen te doen aan het onderwijs, 
wordt geprobeerd om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te versoepelen. 
De laatste jaren zijn er in het beroepsonderwijs veel veranderingen doorgevoerd.Het "schoolse" 
beroepsonderwijs, zoals de MEAO en de MTS, en het leerlingwezen zijn samengevoegd tot een 
onderwijsinstelling. Hierdoor ontstonden de Regionale Opleidingscentra, ROC. 
Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid, maar vanwege bezuinigingen wordt deze 
geldstroom steeds kleiner. Van de onderwijsinstellingen wordt wet verwacht dat ze onderwijs van 
hoge kwaliteit blijven leveren en op een innovatieve manier omgaan met onderwijzen. 
Daarom is het voor onderwijsinstellingen van belang dat ze blijven nadenken over het verbeteren van 
processen. Niet alleen aan het primaire proces, maar ook bij de ondersteunende diensten. Des te 
minder resources er besteed worden aan deze ondersteunende dienste, des te meer er overblijft voor 
het primaire proces. 
Dit onderzoek richt zich op de ondersteunende diensten van de salaris- en personeelsadministratie van 
ROC Aventus in Apeldoom. Het management vraagt zich af of, en zo ja, op welke manier de 
processen verbeterd kunnen worden. In hoofdstuk 2 wordt ROC Aventus in het kort besproken en 
wordt ingezoomd op de afdeling P&O en de salaris- en personeelsadministratie. In hoofdstuk 3 wordt 
beschreven hoe de opdracht tot stand is gekomen. De twee grootse processen op de salaris- en 
personeelsadministratie worden in detail besproken in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de 
performance van deze processen bepaald en betnvloed wordt . In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd op 
welke manier er verbetervoorstellen gegenereerd zijn en in hoofdstuk 7 en 8 worden deze 
verbetervoorstellen per proces beschreven. Hoofdstuk 9 beschrijft de conclusies en aanbevelingen. 



2 Bedrijfsbeschrijving 
Dit onderzoek is uitgevoerd op de salaris- en personeelsadministratie van ROC Aventus . Dit hoofdstuk 
beschrijft het bedrijf. Paragraaf 2.1 beschrijft ROC A ventus in zijn geheel. Er wordt aandacht besteedt 
aan het onderwijs, de strategie, de bekostiging en de toekomst van ROC Aventus in zijn geheel. 
Daarna zal worden ingezoomd op de afdeling P&O. De werkzaamheden van de afdeling P&O worden 
besproken en welke ontwikkelingen er in de toekomst van invloed zijn op de werkzaamheden. 

2.1 ROC Aventus 1 

ROC Aventus verzorgt in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen meer dan 200 middelbare 
beroepsopleidingen en educatie voor jongeren en volwassenen. Ruim 22.000 deelnemers, in leeftijd 
varierend van 16 tot 80 jaar, volgen hier onderwijs. ROC Aventus is in 1999 ontstaan door een fusie 
tussen het Pascal College, het Apeldoorns College en het OverGelder College. Sindsdien is het met 
ongeveer 1500 personeelsleden een van de middelgrote ROC ' s van de meer dan 40 ROC's in 
Nederland. Landelijk zijn ook alle Centrum vakopleidingen door de ROC's overgenomen. De 
beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie raad (Bve-Raad) is het overkoepelende orgaan van de 
regionale opleidingencentra. 
Aan de Stichting ROC Aventus zijn 3 BY ' s gelieerd, Aventus Bedrijfsopleidingen BY, Aventus 
Detachering BY en Aventus Yakopleiding BY. Dit zijn omjuridische redenen aparte BY ' s. De 
personeelsleden van ROC Aventus kunnen werkzaam zijn bij een van de vier verschillende 
werkgevers. 
Sinds de fusie in 1999 is het onderwijs bij ROC Aventus verdeeld in 6 sectoren en z ijn (bijna) alle 
stafdiensten centraal geregeld . Bijlage I toont het organogram van de onderneming. De stafdiensten 
Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financien & lnformatievoorziening zijn samen met het 
College van Bestuur en het secretariaat gevestigd in een kantoor te Apeldoorn . Hier werken in totaal 
ongeveer 60 mensen. 
Yerder heeft ROC Aventus twee service diensten namelijk PR & Communicatie en Facilitair Bedrijf. 
Om ruimte technische redenen zijn deze stafdiensten in een ander gebouw ondergebracht. PR & 
Communicatie regelt voor alle sectoren de interne en externe communicatie. Het Facilitair Bedrijf is 
verantwoordelijk voor alle faciliteiten van de sectoren en de Centrale Dienst. 

2.1.1 Onderwijs 
Het ROC Aventus heeft zijn onderwijs ondergebracht in 6 sectoren: 

• Educatie 
• Horeca, Toerisme en Recreatie (HTR) 
• Mobiel 
• Techniek 
• Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn (GOW) 
• Economie en Ondernemen 

De sector Educatie is algemeen vormend onderwijs voor jongeren vanaf 16 jaar oud en volwassenen. 
Hierbij wordt uitgegaan van ieders individuele capaciteiten. Dit onderwijs maakt doorstroming naar 
werk en beroepsonderwijs mogelijk. Gedacht moet worden aan : voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs, Nederlands als tweede taal voor allochtonen en inburgeringstrajecten. 
De andere sectoren bieden beroepsopleidingen die te volgen zijn via twee leerwegen, 
beroepsopleidend (BOL) en beroepsbegeleidend (BBL). Bij de beroepsopleidende leerweg zitten de 
leerlingen fulltime op school, maar brengen minstens 20% van hun studietijd door als stagiaire in de 
praktijk. De leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg volgen werken een aantal dagen per week 
bij een erkend leerbedrijf en volgen een dag(deel) per week onderwijs. Ongeveer 50% van de 
deelnemers volgt de BOL en een kwart de BBL. Het laatste kwart volgt de (volwassenen) educatie. 

1 Bij het schrijven van paragraaf2. l is gebruik gemaakt van [ I 3] 
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2.1.2 Strategie 
In 2003 heeft het College van Bestuur in samenwerking met een strategiegroep de strategie 
uitgestippeld voor de periode van 2004 tot 2008. In de strategiegroep zaten personeelsleden uit 
verschillende geledingen. 
Het uitgangspunt van deze strategie is: "De deelnemer staat centraal ". De deelnemer bepaalt welk 
beroep hij wil uitoefenen, welke competenties daarvoor nodig zijn, welke competenties al aanwezig 
zijn en welke er nog verder ontwikkeld moeten worden. 
Verder berust het strategisch beleid van ROC A ventus op zes doelformuleringen, zoals vermeldt in het 
jaarverslag van 2002: 

• Wij zijn onze klanten zo goed van dienst dat wij in 2008 bij onze marktpartijen bekend staan 
als een klantgerichte organisatie 

• Wij behoren ultimo 2006 tot de kopgroep van ROC's in onderwijskundige ontwikkelingen 
door tijdig in te spelen op (technologische en maatschappelijke) ontwikkelingen en daarmee 
samenhangende vraag van de arbeidsmarkt en de wensen en mogelijkheden van deelnemers. 

• Wij hebben de relevante netwerken gedefinieerd in 2004 en spelen daarin een (pro) actieve en 
prominente rol vanaf ultimo 2005. 

• Wij zijn in 2008 een slagvaardige organisatie met competente personeelsleden. 
• Wij zijn in 2008 een organisatie die kennis deelt en ontwikkelt, zowel internals extern en 

staan daarbij zondanig bekend dat belanghebbenden ons benaderen als kennisinstelling. 
• Wij zijn een financieel gezonde organisatie, teneinde continu'iteit te waarborgen 

Bij elke doelformulering zijn een of meerdere kritische proces-indicatoren (kpi) bepaald. Hiermee kan 
gemeten worden in welke mate de doelen bereikt worden. 

2.1.3 Bekostiging 
De activiteiten van ROC A ventus worden op drie verschillende manieren bekostigd. De grootste 
inkomstenbron is de subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Deze subsidie is gebaseerd op het 
deelnemers aantal en omvat ongeveer 90% van de totale begrote inkomsten. 
De tweede inkomsten bron is via sponsoring. Bedrijven koppelen hun naam aan de instelling of er 
worden samenwerkingsverbanden aangegaan. 
Via commerciele activiteiten wordt het laatste gedeelte van de inkomsten binnengehaald. ROC 
A ventus biedt bedrijven opleidingen aan voor hun medewerkers. Voor deze deelnemers wordt subsidie 
van de overheid ontvangen en het bedrijf betaalt een kleine vergoeding. 
De overheid zal in de toekomst steeds minder gaan bijdragen. Om toch het zelfde resultaat te kunnen 
blijven leveren zal er op een andere manier inkomsten moet worden geworven. Het uitbreiden van de 
commerciele activiteiten is een mogelijkheid. 

2.1.4 Toekomst 
Er zijn meerdere ontwikkelingen die het beleid en de werkwijze van ROC A ventus zullen gaan 
bei'nvloeden. 
Ten eerste zal de strategie die in de paragraaf 2.1.2 beschreven is, een hoop veranderingen met zich 
mee brengen. In hetjaarverslag van 2002 wordt zelf gesproken over een cultuuromslag. Veel van de 
personeelsleden zullen op een andere manier moeten gaan werken dan ze gewend zijn. 
Een tweede ontwikkeling is de bouw van een nieuw onderkomen. Dit gebouw komt in de binnenstad, 
op steenworp afstand van het bus- en treinstation. Het is de bedoeling dat medio 2006 alle vestigingen 
van ROC A ventus in Apeldoorn en de centrale diensten daar onderdak krijgen. Ook de service 
diensten PR & Communicatie en Facilitair Bedrijf krijgen een plaats in het nieuwe gebouw. De 
vestigingen buiten Apeldoorn blijven gewoon waar ze nu zijn. 
Een derde ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor ROC A ventus, is het beleid met betrekking tot 
vreemdelingen en integratie dat de overheid de komende jaren gaat voeren. Het oude beleid stelde dat 
nieuwkomers een inburgeringscursus moeten volgen en gemeentes werden verplicht om deze 
cursussen in te kopen bij een ROC. Het nieuwe beleid van de overheid heeft op twee manieren invloed 
op het aantal cursussen dat de ROC's gaan geven. 
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Ten eerste zijn de bezuinigingen op het inburgeringsbudget gekoppeld aan instroombeperkende 
maatregelen. Een gevolg hier van is dater minder deelnemers voor de ROC's zullen zijn. 
Ten tweede zijn gemeentes niet meer verplicht om de inburgeringstrajecten in te kopen bij ROC's. De 
ROC's moeten gaan concurreren met ander instellingen, wat vanwege de strakke CAO erg moeilijk 
wordt. 
Als gevolg van het nieuwe overheidsbeleid is er de laatste jaren een terugloop van deelnemers 
geconstateerd bij de sector Educatie Deventer en is daar de formatie gekrompen van 150 fte2 naar I 00 
fte. De komende jaren wordt dezelfde ontwikkeling voor de sector Educatie Apeldoorn verwacht. 

2.2 Stafdienst Personeel en Organisatie 
Bij de stafdienst P&O werken ongeveer twintig mensen, van wie een groot aantal parttime. De 
stafdienst P&O heeft vier kerntaken: 

• Beleid en advisering 
• Formatiebeheer 
• Personeelsadministratie 
• Salarisadministratie 

De salarisadministratie en de personeelsadministratie zijn twee verschillende afdelingen met een eigen 
seniormedewerker. Beleid en Advisering wordt gedaan door meerdere medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor verschillende gebieden, bijvoorbeeld het naleven van de Arbo-wet. Het 
gedeelte formatiebeheer valt op dit moment onder het Hoofd P&O administratie en hij wordt daarin 
ondersteund door een medewerker van de personeelsadministratie. Bijlage 2 toont het organogram van 
de afdeling P&O. 

2.2.1 Beleid en advisering 
De omgeving verandert en het steeds opnieuw afstemmen van de organisatie op deze omgeving heeft 
veel invloed op het personeels- en organisatiebeleid . De stafdienst P&O is op verschillende gebieden 
actief met het ontwikkelen van (nieuw) beleid . 

• Strategisch: het formuleren van een visie 
• Tactisch: het vertalen van deze visie in personeelsinstrumenten 
• Operationeel: adviseren van sectormanagement en de managers van de stafdiensten bij de 

implementatie van de personeelsinstrumenten, personele vraagstukken en 
personeelsvoorziening. 

2.2.2 Formatiebeheer 
Met formatiebeheer wordt bedoeld de manier waarop het personeelsbestand geformeerd is. Het 
werkgelegenheidsbeleid is erop gericht om gedwongen ontslagen en kwalitatieve formatieproblemen 
te voorkomen . Interne mobiliteit kan aan deze uitgangspunten bijdragen en biedt personeelsleden ook 
meer mogelijkheden en loopbaankansen. 
In het meerjaren-formatieplan worden de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van 
personeelsvoorziening in beeld gebracht. 
De stafdienst P&O heeft de volgende taken wat betreft het formatiebeheer: 

• lange termijn planning van de formatie 
• verzorgen van periodieke rapportages betreffende de inzet van het personeel 
• verwerken van personeelsmutaties 
• controle salarisbetalingen 

Op dit moment is er bij ROC Aventus een vacaturestop en zullen alle vacatures zoveel mogelijk intern 
moeten worden ingevuld. Dit betekent dater vaak geschoven wordt met personeel tussen verschillende 
vakken en verschillende sectoren. 

2 fte = fulltime-equivalent, rekeneenheid waarin de personeelsbezetting of de omvang van een baan wordt 
uitgedrukt. I fte staat voor een jaartaak van 1659 uur. 
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2.2.3 Personeelsadministratie 
De stafdienst P&O verzorgt alle mutaties, de personeelsadministratie en de salarisbetalingen van het 
totale personeel van ROC Aventus. De centrale personeelsadministratie beheert alle 
personeelsdossiers. Onder de activiteiten van de 8 medewerkers van de personeelsadministratie valt 
bijvoorbeeld: verzuimadministratie, muteren van persoonsgegevens, administratie met betrekking tot 
scholing van personeelsleden, het verwerken van verzoeken voor buitengewoon verlof, het controleren 
van de uitvoering van de Wet Flexibele Arbeid, enz. 

2.2.4 Salarisadministratie 
ROC Aventus heeft een eigen administratiekantoor die alle mutaties in het salarissysteem verwerkt. 
Op deze afdeling werken vier mensen die zich bezighouden met: 

• het invoeren en muteren van personeels- en salarisgegevens; 
• het verzorgen van de maandelijkse salarisbetalingen en andere periodieke vergoedingen; 
• het uitbetalen van reiskosten i.v.m. dienstreizen; 
• het opstellen van periodieke rapportages m.b.t. personeelslasten; 
• het verzorgen van de verslaglegging en controle van de salarisbetalingen en W AO-gelden; 
• het opstellen van kosten- en boekingsoverzichten. 

2.2.5 Strategie3 

Op de afdeling P&O wordt hard gewerkt aan het vertalen van de nieuwe strategie naar HRM-beleid. 
Om nu en in de toekomst in staat te zijn de gevraagde onderwijsproducten te kunnen aanbieden, zowel 
kwalitatief, als kwantitatief, worden de bedrijfsprocessen aangepast, of opnieuw ingericht. Hierbij 
wordt uitgegaan van vier doelstellingen: 

• het vergroten van de inzetbaarheid en deskundigheid van de personeelsleden en management 
• het vergroten van de flexibiliteit en mobiliteit van de personeelsleden 
• het scheppen van draagvlak voor veranderprocessen 
• het waarborgen van continui'teit in de personeelsvoorziening 

Uit het strategisch beleid is vooral de vierde doelformulering van belang voor de afdeling P&O. 
"Wij zijn in 2008 een slagvaardige organisatie met competente personee/sleden ". De bijbehorende 
kritische proces-indicatoren zijn: 

• Het percentage personeelsleden waarmee resultaatafspraken zijn vastgelegd 
• Het percentage personeelsleden waarbij aanwezige en gewenste competenties plus 

afgesproken acties zijn vastgelegd. 
Een managementinstrument dat dit proces kan ondersteunen is performance- & 
competentiemanagement. In het schooljaar 2004-2005 wordt er begonnen met het werken met dit 
instrument op management niveau. De andere lagen van de onderneming volgen in de periode 2005-
2006. 

2.2.6 Toekomst 
Het verder uitwerken en invoeren van het strategisch beleid zal in de toekomst invloed hebben op de 
werkzaamheden van de afdeling P&O. De afdeling heeft een initierende rot bij de ontwikkeling van 
performance- en competentiemanagement. Daarbij moet de afdeling P&O de ondersteuning verzorgen 
bij de invoering hiervan. 
De invoering van performancemanagement is niet de enige factor die van invloed is op de 
werkzaamheden van de afdeling P&O. De komende tijd moet er hard gewerkt worden aan de interne 
communicatie, vanuit de afdeling P&O naar de klanten: de werknemers en voor de docenten richting 
hun klanten: de deelnemers. De vraag naar informatie wordt steeds groter, steeds meer mensen willen 
meer weten. 

3 Voor het schrijven van de paragrafen 2.2 in gebruik gemaakt van [14] en [15] 

5 



3 Probleemanalyse en opdracht 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de manier waarop de opdracht tot stand is gekomen. Als eerste 
is er gekeken naar de aanleiding van dit onderzoek. Na het afnemen van orienterende interviews is een 
voorlopige opdracht gedefinieerd . Na analyse van het probleem is de definitieve opdracht 
geformuleerd. 

3.1 Aanleiding 
Vanuit ROC Aventus is de vraag naar een afstudeerder bij de Technische Universiteit Eindhoven 
neergelegd. De aanleiding hiervoor is de steeds toenemende vraag naar informatie op de afdeling 
Personeel en Organisatie. Deze vragen zullen in de toekomst steeds complexer warden en het is niet 
bekend of het huidige informatiesysteem daaraan kan voldoen. Verder warden ook steeds vaker 
administratieve fouten in het systeem getraceerd, waardoor het vertrouwen in het systeem bij de 
medewerkers daalt. 
ROC A ventus is bezig met het invoeren van performance- en competentiemanagement en ook 
hierdoor zullen er strengere eisen aan het informatiesysteem gesteld gaan warden . Is het huidige 
systeem hiervoor toereikend genoeg of moet er een ander systeem komen? Deze vragen kwamen 
voornamelijk van leden van het managementteam van de afdeling Personeel en Organisatie. 

3.2 Orienterende interviews 
Door middel van orienterende interviews met betrokken medewerkers is geprobeerd een beeld te 
krijgen van de spelende problemen en ontwikkelingen. In bijlage 3 warden alle personen waarmee een 
interview is gehouden genoemd, met hun functie. Het doel van deze interviews is een beeld krijgen 
van de problematiek en de vragen die er bij de betrokkenen zijn. Tijdens deze interviews is er gepraat 
over de aanleiding van het onderzoek en wat de mening van de betrokkenen hierover is. 
Uit deze interviews kwamen de volgende punten naar voren: 
• De senior medewerkers van de administratieafdelingen zien niet echt een groat probleem . Ze 

werken volgens vastgestelde procedures, waar ze zelf af en toe wijzigingen in aanbrengen die de 
efficientie moeten verhogen. 

• Meerdere ge"interviewden noemen de administratie & registratie van en de communicatie over 
het verzuim als een probleemgebied. Zij vinden dater heel veel tijd en moeite in zit en vragen 
zich af of dit niet anders kan. (sneller, efficienter) 

• Tijdens het werken met het informatiesysteem komen de medewerkers fouten in de administratie 
tegen. Het kost veel tijd en moeite om uit te zoeken water niet klopt en hoe de gegevens moeten 
warden aangepast. De medewerkers willen graag weten waardoor de fouten ontstaan en of dit 
kan warden voorkomen door de werkwijze aan te passen. 

• Het Hoofd P&O administratie heeft heel veel kennis in huis, die anderen niet hebben. Als hij 
wegvalt, ontstaat er een probleem, zijn kennis is nergens anders aanwezig. 

• De medewerkers op de personeelsafdeling weten alleen wat hun eigen taak is en vrij weinig van 
de werkzaamheden van de anderen . Oat is lastig als er iemand wegvalt, dan kunnen die taken 
niet overgenomen warden. 

• Op dit moment voldoet het personeelsinformatie systeem aan de eisen die gesteld warden door 
de administratieafdeling. Hoe dit in de toekomst zal zijn is niet bekend. Welke eisen er in de 
toekomst gesteld gaan warden en de mogelijkheden en beperkingen van het systeem zijn nog 
niet bekend. 

• De manager van de afdeling P&O wil weten op welke manier de administratie nog meer 
geautomatiseerd kan warden en of dit bij het huidige personeelsbeleid past. (e-HRM) 

3.3 Voorlopige opdrachtomschrijving 
Er zijn op de salaris- en personeelsadministratie meerdere processen waarbij de medewerkers 
vraagtekens zetten m.b.t. de efficientie van deze processen, bijvoorbeeld de registratie & administratie 
van het verzuim onder de personeelsleden. Ze proberen zelf met kleine aanpassingen de efficientie te 

6 



verbeteren, maar echt structureel is <lit niet. Medewerkers weten ook weinig van de werkzaamheden 
van collega's, wat bij afwezigheid en verloop van personeel problemen kan opleveren. 
Er wordt veel tijd en energie gestoken in het opsporen en oplossen van administratieve fouten in het 
systeem. Het is niet duidelijk hoe deze fouten zijn ontstaan en op welke manier ze kunnen worden 
voorkomen. Dit kost ROC A ventus geld, niet alleen het personeel <lat hier tijd en moeite insteekt, maar 
eventueel ook de verkeerde salarisboekingen. Verder komen verkeerde boekingen ook heel slordig 
over naar de klanten. 
Binnen de afdeling P&O zijn er mensen die veel ideeen hebben over automatiseren en e-HRM, maar 
wat er precies allemaal mogelijk is voor ROC A ventus is niet bekend. Er zijn te veel andere 
werkzaamheden, waardoor niemand tijd heeft om zich te verdiepen in de mogelijkheden van e-HRM 
en vooral in de aansluiting op de werkwijze en het beleid van ROC A ventus. 
Uit deze conclusie kan een voorlopige opdracht worden geformuleerd. 

Op welke manier kunnen de processen op de salaris- en personeelsadministratie 
geoptimaliseerd worden, passend bij bet beleid dat de afdeling P&O voert, zodat de 

af delingen effectiever en efficienter gaan werken. 

Voordat processen kunnen worden verbeterd moet er eerst duidelijkheid zijn over de huidige manier 
van werken. Welke processen worden er door de twee afdelingen uitgevoerd en op welke manier? De 
salaris- en personeelsadministratie zijn twee verschillende afdelingen, maar veel processen zullen de 
afdelingsgrenzen overschrijden. Door deze processen duidelijk in kaart te brengen komt er ook meer 
inzicht in de werkzaamheden per afdeling. In hoofdstuk 4 worden de processen van de afdelingen 
beschreven. 

3.4 Performance van de processen 
Om te bepalen of een proces effectiever of efficienter is geworden zullen er indicatoren bepaald 
moeten worden. Met deze indicatoren moet het mogelijk zijn om de performance van een proces te 
bepalen en te beoordelen. De performance van de processen kan op verschillende manieren beoordeeld 
worden. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de processen van de administratie van ROC A ventus 
beoordeeld worden. Wat is er belangrijk voor het management en de andere betrokkenen in het proces 
en waarom is <lit belangrijk. 
Het be1nvloeden van de performance van de processen kan met behulp van verschillende 
instrumenten. Welk instrument gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Tijdens de 
tussentijdse presentatie en het gesprek met de opdrachtgever is voor een instrument gekozen. 

3.5 Opdrachtformulering 
Op de definitieve opdrachtformulering zijn meerdere factoren van invloed geweest. Natuurlijk de 
analyse, de gesprekkenen, de tussentijdse presentatie, maar ook invloeden van buitenaf, bijv. nieuwe 
ontwikkelingen m.b.t. de software leverancier 

3.5.1 Analyse 
Uit de analyse blijkt <lat de opdrachtgevers (het management) de performance van het proces willen 
verbeteren. Verbeteren betekent in <lit geval dezelfde kwaliteit leveren, maar met minder mensen of 
middelen. Uit de gesprekken met klanten blijkt <lat die heel tevreden zijn over de performance van de 
administratie. Het management heeft aangegeven <lat er niet ingeleverd mag worden op de factor 
kwaliteit. Verbeteringen moeten worden gehaald op de factoren tijd en kosten. 
In de toekomst zal de administratie, door de invoering van performance- en competentiemanagement, 
meer taken krijgen en dus meer werk. Er is geen ruimte in de middelen om meer mensen aan te nemen 
en deze werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd met de huidige bezetting. Door efficientie 
verbeteringen aan te brengen in de huidige processen, komt er ruimte om de extra werkzaamheden uit 
te voeren. 
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3.5.2 Ontwikkelingen m.b.t. software 

Halverwege het onderzoek kwamen er ontwikkelingen met betrekking tot de software leverancier naar 
boven die mede van invloed zijn geweest op de totstandkoming van de definitieve opdracht. 
De vele ontwikkelingen in de P&O sector (performance- en competentiemanagement, 
bekwaamhedenregistratie) zijn voor de softwareleverancier niet te volgen. Het kan niet voldoen aan de 
eisen die de gebruiker aan het personeelsinformatiesysteem (PI-systeem) stelt. Het salarissysteem 
werkt goed, maar het PI-systeem dat daar aan gekoppeld is, kan de ontwikkelingen niet volgen. 
Daarom heeft PinkRoccade (de software leverancier) besloten om het mogelijk te maken dat het 
salarissysteem gaat communiceren met andere systemen. Het PI-systeem zal niet verder ontwikkeld 
worden. Er blijft voorlopig wel ondersteuning, en wettelijke regelingen zullen nog worden 
doorgevoerd, maar er komen geen nieuwe modules meer bij. 
Het gevolg voor ROC Aventus is dater, willen ze de ontwikkelingen blijven volgen, er een oplossing 
gevonden moet worden voor het PI-systeem. 
Een andere ontwikkeling op het gebied van software is het werken met portals. Op dit moment wordt 
het werken met portals ingevoerd voor de deelnemers van ROC A ventus. Nadat ze hebben ingelogd, 
kunnen de deelnemers allerlei persoonlijke gegevens opvragen, zoals e-mail , roosters, 
opleidingsgegevens en resultaten . Ook voor de personeelsleden worden er portals ontwikkeld. De 
verwachting is dat over anderhalf jaar de portals voor de personeelsleden gerealiseerd zijn. Het is dan 
eventueel mogelijk om ook personele gegevens van het personeelslid via de portal beschikbaar te 
maken. 

3.5.3 Tussentijdse presentatie 

lk heb mijn tussentijdse presentatie gehouden voor alle medewerkers van de afdeling P&O en mijn 
begeleiders. Tijdens deze presentatie kwam bij de medewerkers weer het probleem van het registreren 
en administreren van het verzuim naar boven. Op dit gebied blijft onder de medewerkers het gevoel 
bestaan, dat er effectiever gewerkt kan worden. 
Na de presentatie is er in een over leg tussen bedrijfsbegeleiders, TU/e begeleiders en mijzelf besloten 
om als eerste het verzuim-administratieproces te bekijken en daarna het muteerproces. Op welke 
manier kan er efficienter gewerkt worden en wat zijn de mogelijkheden van JCT. 

3.5.4 Definitieve opdracht 

Uit deze factoren kan een opdracht worden geformuleerd. 

Op welke manier kunnen de processen van de salaris- en personeelsadministratie worden 
geoptimaliseerd, o.a. door ondersteuning met ICT, passend bij het beleid dat ROC 

Aventus voert, zodat de afdelingen efficienter en effectiever gaan werken. 

De opdracht is niet veel veranderd ten opzichte van de voorlopige opdracht, alleen de ICT component 
is toegevoegd, omdat uit de analyse blijkt dat daar in de toekomst de meeste ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden. 
In hoofdstuk 4 worden de werkzaamheden van de salaris- en personeelsadministratie beschreven. In 
hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de huidige performance van de processen en wat een verbetering 
precies inhoudt. In hoofdstuk 6 zal het gaan over de manier van herontwerpen. Het herontwerp van het 
verzuim- en muteerproces zal besproken worden in hoofdstuk 7 en 8. 
Als laatste komen in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen aan de orde. 
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4 De administratie 
De administratieafdeling van ROC A ventus is verdeeld in 2 afdelingen, de salaris- en 
personeelsadministratie. Het formatiebeheer wordt voornamelijk uitgevoerd door het Hoofd P&O 
administratie en een van de twee senioren personeelsadministratie. Er is geen aparte afdeling 
formatiebeheer. De personeels- en salarisadministratie werken nauw samen, maar zijn twee 
verschillende afdelingen, met verschillende taken. 
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden van de personeelsadministratie en de salarisadministratie 
besproken. De grootste werkzaamheden van de administratie zijn het muteren van gegevens en de 
verzuimadministratie. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere werkzaamheden. Alie informatie uit 
dit hoofdstuk komt uit gesprekken met de medewerkers. 
De administratie afdeling is in zijn geheel verantwoordelijk voor het beheren van de juiste 
personeelsgegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiesystemen. Deze 
worden besproken in paragraaf 4.1. 
In paragraaf 4.2 wordt het muteerproces besproken en in paragraaf 4.3 het verzuim
administratieproces. Om meer inzicht te krijgen in de processen, is gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Protos. Dit is een programma waarmee processen, subprocessen en activiteiten 
kunnen worden gemodelleerd en waarmee inzicht verkregen wordt in de onderlinge samenhang. In 
bijlage 4 wordt uitgelegd wat de verschillende notaties en figuren betekenen. Protos is gebruikt bij het 
verzuim-administratieproces en het muteerproces. 
Paragraaf 4.4 beschrijft de andere werkzaamheden. Het aantal medewerkers en de ontwikkelingen 
voor de toekomst worden besproken in paragraaf 4.5 en 4.6. Conclusies uit deze beschrijvingen 
worden getrokken in paragraaf 4.7. 

4.1 Informatie systemen 
Voor het beheren van de salaris- en personeelsgegevens wordt gebruik gemaakt van verschillende 
informatiesystemen. Het elektronische systeem dat gebruikt wordt is Edukaat. Dit systeem is modulair 
opgezet, dat wil zeggen dat de diverse functionaliteiten in afzonderlijke modules zijn opgenomen, die 
grotendeels onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Edukaat maakt gebruik van een 
decentrale database, waarin alle gegevens worden opgeslagen. 
Bij de ontwikkeling is steeds de directe relatie tussen Edukaat en het centrale systeem als uitgangspunt 
genomen. Onderhoud op het centrale systeem (bijvoorbeeld in verband met gewijzigde regelgeving) 
wordt tegelijkertijd uitgevoerd in Edukaat. De salarissen worden betaald vanuit het centrale CASO 
systeem. Dit systeem verzorgt de salarissen van veel onderwijsinstellingen in Nederland. Vrijwel alle 
ROC's zijn hierbij aangesloten. Een overzicht van het elektronische informatie systeem is te zien in 
figuur I. 

-------------------------------------------------, 

Edukaat module 
Salarisadministratie 

Edukaat module 
begrotingsinformatie 

Edukaat module 
personeelsbeheer 

ROC Aventus 

Decentrale 
database 

Figuur 1 : Het elektronische informatiesysteem 

CASO 
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Bij het systeem Edukaat wordt een report-builder geleverd, maar de medewerkers van ROC Aventus 
werken hier niet mee. Ze vinden hem lastig en ingewikkeld. Om toch rapportages te kunnen maken, 
wordt er gewerkt met Business Objects. Alie relevante gegevens uit Edukaat worden 's nacht 
overgezet naar een data-warehouse. Hierin worden niet alleen de gegevens van Edukaat opgeslagen, 
maar ook de gegevens uit bijvoorbeeld de leerlingenadministratie en het boekhoudkundige 
programma. Business Objects haalt de gegevens, nodig voor de rapportages, uit dit data-warehouse. 
Naast de gegevens in Edukaat heeft elk personeelslid een fysiek personeelsdossier. Dit dossier wordt 
op de personeelsadministratie bewaard en bevat alle officiele documentatie en correspondentie. 
Omdat niet alle gegevens met betrekking tot het personeel kunnen worden bewaard in Edukaat, 
worden veel gegevens in losse mappen bewaard. Bijvoorbeeld de uitzendkrachten die werkzaam zijn 
bij ROC Aventus. Hiervoor geeft Edukaat geen mogelijkheden en deze gegevens worden op een aparte 
plaats bewaard. Dit geldt eigenlijk voor alle personeelsleden die ingehuurd worden van andere 
werkgevers. 

4.2 Muteren van gegevens 
De gegevens die op de administratie worden gewij zigd met behulp van mutaties. Om dit proces te 
sturen heeft ROC Aventus beleid opgesteld . Uit dit beleid komen de verantwoordelijkheden en 
werkzaamheden voor de betrokkenen. In deze paragraaf wordt het beleid met betrekking tot mutaties 
en de daaruit voortkomende werkzaamheden besproken. De werkzaamheden voor de administratie 
worden in detail besproken. 

4.2.l Beleid 
ROC Aventus werkt met een centrale administratie afdeling. Dit betekent dater decentraal geen 
personeelsadministratie is en alle gegevens centraal worden beheerd. Bij elke sector heeft een lid van 
de sectordirectie personeelszaken in zijn portefeuille Deze persoon is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het personeelsbeleid op de sector. Of en op we Ike manier er toch decentraal 
personeelsgegevens worden bijgehouden mag iedere sector zelf bepalen. 
Op basis van de gegevens die bekent zijn bij de administratie wordt het salaris aan de personeelsleden 
uitbetaald en worden rapportages gegenereerd . Verkeerde gegevens kunnen leiden tot een verkeerd 
salaris en fouten in rapportages. 
Alie veranderingen in de situatie van een medewerker moeten worden doorgegeven aan de 
administratie. In dit proces hebben alle betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheden . 

Sectordirecties 
Zoals al eerder gezegd zijn de sectordirecties verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid dat 
centraal bepaald wordt. Bij het vaststellen van dit beleid hebben de sectordirecties inspraak. De 
speling die binnen het beleid overblijft, mag elke sector op zijn eigen manier invullen. 
Een sectordirectie is verantwoordelijk voor zijn eigen budget en neemt de beslissingen over mutaties 
die gevolgen hebben voor de loonkosten. Daarbij zijn ze gebonden aan de begroting die aan het begin 
van hetjaar is opgesteld, het beleid van ROC Aventus en de CAO. De sectordirectie is 
verantwoordelijk voor het goed doorgeven van mutaties aan de administratie, door middel van de 
mutatieformulieren. 
Over het doorgeven van mutaties zijn duidelijke afspraken gemaakt. De mutaties worden altijd gemeld 
via een mutatieformulier. Bij verschuivingen tussen sectoren ligt de verantwoordelijkheid voor het 
melden van de mutatie bij de ontvangende sector. 
Vanwege de boventalligheid worden op dit moment alle mutaties, waarbij uren worden uitgebreid, 
gecontroleerd door de manager P&O. 

Stafdienst P&O 
De stafdienst P&O is verantwoordelijk voor het muteren van de gegevens zoals die doorgegeven 
worden door de sectoren . Alie mutaties worden aangepast in het informatiesysteem. 
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De administratie controleert of een mutatie. conform het beleid, wettelijke regelingen en de CAO is. Is 
dit niet het geval, dan wordt de sectordirectie hierop aangesproken en gaat de mutatie niet door of 
wordt de mutatie aangepast. 
De stafdienst P&O is ook verantwoordelijk voor het beheren van de personeelsdossiers. Daarin 
worden alle officiele documenten bewaard. 
De stafdienst P&O levert gegevens voor management informatie. Uit de informatiesystemen worden 
overzichten en rapportages gegenereerd voor het management. Sommige overzichten worden 
standaard elke maand opgesteld, zoals het formatieoverzicht. Met behulp van deze overzichten wordt 
het beleid geevalueerd en nieuw beleid opgesteld. 

Medewerker 
Het personeelslid heeft de plicht om veranderingen in zijn persoonlijke situatie door te geven aan de 
administratie. Deze mutaties kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding of 
het pensioen. 
ROC Aventus biedt zijn personeelsleden de mogelijkheid om mee te doen aan bepaalde regelingen, 
bijvoorbeeld het PC-prive project (inmiddels afgeschaft), de fietsregeling of het spaarloon. Op intranet 
is informatie te vinden over de verschillende regelingen en op welke manier een medewerker zich kan 
aanmelden. De standaard aanvraagformulieren staan ook op intranet. Het personeelslid zorgt zelf voor 
het aanleveren van de benodigde gegevens. 

4.2.2 Werkzaamheden administratieafdeling 
Uit het beleid volgen de werkzaamheden voor de verschillende spelers. De werkzaamheden voor de 
administratie zijn te verdelen in twee gebieden. Ten eerste moeten er bij elke mutaties een aantal 
activiteiten worden uitgevoerd, zoals controle en verwerking. Daarnaast zijn er werkzaamheden die 
voor alle mutaties tegelijk worden uitgevoerd. 
Binnen de groep mutaties zijn drie soorten te onderscheiden. Mutaties zonder gevolgen voor het 
brutosalaris of de loonkosten, mutaties met gevolgen voor het brutosalaris of de loonkosten en 
automatische mutaties. De laatste groep zijn mutaties die door het centrale systeem uitgevoerd worden, 
bijvoorbeeld de jaarlijkse periodieken, of mutatie als gevolg van een verandering in de wetgeving. 
Mutaties zonder gevolg voor het brutosalaris of de loonkosten worden verwerkt door de 
salarisadministratie en worden verder aangeduid als mutaties SA. Mutaties met gevolgen voor het 
brutosalaris of de loonkosten worden ook door de personeelsadministratie behandeld en worden verder 
aangeduid als mutaties PA. Deze mutaties worden altijd gedaan op een standaard-mutatieformulier 
(bijlage 5). In figuur 2 worden de activiteiten voor de individuele mutaties weergegeven. Een 
uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden wordt gegeven in bijlage 6. 

Naast het verwerken van de mutaties verzorgt de administratieafdeling de overzichten en rapportages 
voor het management. Een van deze overzichten worden standaard elke maand gemaakt, het formatie
overzicht. Dit overzicht wordt gebruikt om te controleren of de werkelijke formatie overeenkomt met 
de begrote formatie. In dit overzicht moeten alle personeelsleden van een sector worden opgenomen. 
De senior personeelsadministratie en het Hoofd P&O administratie maken dit overzicht. De 
sectordirecties geven aan welke gegevens ze graag in het overzicht willen hebben en de senior 
personeelsadministratie en het Hoofd P&O administratie zorgen ervoor dat die informatie er in komt te 
staan. Alie mutaties die in een bepaalde maand gedaan zijn, komen naar voren in het formatieoverzicht 
van die maand. Op verzoek van het management maakt de administratie ook incidenteel andere 
overzichten en rapportages. 

Een tweede activiteit die voor alle mutaties gelijk gedaan wordt is het bijhouden van een mutatielijst. 
Op deze mutatielijst wordt aangegeven op welke medewerker de mutatie betrekking heeft, welke 
sector het betreft en om welke soort mutatie het gaat. Van de mutaties wordt bijgehouden wanneer 
deze is binnen gekomen en wanneer de mutatie goedgekeurd is en verder het proces in gaat. 
De mutatielijst wordt door de senior personeelsadministratie en het Hoofd P&O administratie veel 
gebruikt. Bij controles van de formatie of de begroting worden vaak mutaties terug gezocht in de 
mutatielijst. 
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verzamelen, controleren en 
verwerken mutaties SA 

~ Verzamelen mutaties PA 

• verwerkte mutaties SA 

Bevestigen mutatie bij 
personeelslid 

• volledige mutaties PA 

• goedgekeurde mutaties 

cJ mutatie terug naar sector 

• mutaties niet goed 

• nieuwe medewerker 

Verwerken mutaties PA ~ Verzamelen gegevens 

- ~ '-=------' 

• verwerkte mutaties PA 

i 
• 

1

.....----l afhandelen mutaties PA 
afgehandelde mutaties ~ -----:_L_J---------~ 

cJ Archiveren mutaties 

Figuur 2: Werkzaamheden in het muteerproces 

4.3 Verzuim-administratieproces 
Yoor het verzuimadminstratie-proces geldt hetzelfde als voor het muteerproces. Er is beleid opgesteld, 
waaruit alle verantwoordelijkheden en activiteiten voor de verschillende betrokkenen voortvloeien . 
Paragraaf 4.3.1 en 4.3.2 beschrijft het verzuimbeleid en het protocol dat hierbij hoort. Daarna worden 
de activiteiten voor de administratie afdeling besproken . 

4.3.1 Verzuimbeleid4 

Het verzuimbeleid van ROC Aventus heeft als doelstelling enerzijds het terugdringen van verzuim en 
anderzijds verhoging van de arbeidssatisfactie, waardoor de kwaliteit en de continu'iteit van het 
onderwijs beter kan worden gewaarborgd. Het beleid komt neer op een aantal belangrijke aspecten: 

• het voorkomen en beperken van verzuim 
• het tijdig signaleren van mogelijk verzuim 
• de controle van verzuim 
• de communicatie met en begeleiding van het verzuimende personeelslid 

Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van verzuim, d.m.v. preventieve maatregelen. Hiermee wordt 
geprobeerd het aantal verzuimgevallen terug te dringen en de duur te verkorten. De doelstellingen die 
hiermee bereikt willen worden, zijn: 

• het verkleinen van de verzuimnoodzaak 
• het verhogen van de verzuimdrempel 
• analyseren van de verzuimoorzaak (medisch, niet-medisch) 
• het verlagen van de hervattingsdrempel 

4 Bij het schrijven van paragraaf 4.3.1 is gebruik gemaakt van [ 16]. 
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De financiele resultaten van een effectief verzuimbeleid kunnen een totale besparing opleveren van 
enkele procenten van de totale loonsom. 
Bij het opstellen en het uitvoeren van het verzuimbeleid zijn meerdere partijen betrokken. 
Alie partijen die betrokken zijn bij het verzuimbeleid hebben verschillende verantwoordelijkheden. 

College van Bestuur 
Een lid van het College van Bestuur heeft het personeels- en organisatiebeleid in zijn portefeuille. Hij 
is eindverantwoordelijke voor het vaststellen, uitvoeren en evalueren van het verzuimbeleid. 

De sectordirectie5 

De sectordirectie is verantwoordelijk voor het voorkomen en terugdringen van het verzuim op de 
eigen sector. De sectordirectie zorgt ervoor dat het verzuimprotocol wordt gevolgd en er (blijvend) 
direct contact met het verzuimende personeelslid is. De sectordirectie zorgt voor (toezicht op) de 
begeleiding van het personeelslid en verleent (verzuim)verlof. 
De sectordirectie is ook verantwoordelijk voor de verzuim- en herstel/aanwezigheidsmelding bij de 
stafdienst P&O. 

Direct-leidinggevende (care-manager) 
De care-manager is verantwoordelijk voor het contact met het verzuimende personeelslid en eventueel 
de rei'ntegratie van het personeelslid. Hij neemt binnen twee dagen na de eerste verzuimmelding 
contact op met het personeelslid om te vragen water aan de hand is en of er vanuit het bedrijf iets 
gedaan kan worden. Tijdens dit gesprek wordt ook besloten of het Arbo-traject gevold gaat worden of 
niet. De care-manager is verantwoordelijk voor het blijvende contact met langdurig zieken. 
Ook het nadenken over en het nemen van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen hoort tot 
de taken van de direct-leidinggevende. 

Medewerker 
Het personeelslid zelf heeft ook een grote verantwoordelijkheid m.b.t. het verzuim. Hij is 
verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Zaken op het werk die negatief zijn voor de gezondheid 
van een medewerker moet hij aandragen bij de leidinggevende en van het personeelslid wordt 
verwacht dat hij meedenkt over een oplossing. Dit geldt ook voor het terugdringen van verzuim in het 
algemeen; van de personeelsleden wordt verwacht dat ze meedenken over en meewerken aan 
maatregelen die het algemene verzuim tegengaan. 
Van een verzuimend personeelslid wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van het 
verzuimprotocol en de regelingen die daarbij horen. (bijvoorbeeld het opstellen van een plan van 
aanpak en een rei'ntegratieverslag). Dit alles metals doe! het personeelslid zo snel mogelijk weer aan 
de slag te krijgen, als dit mogelijk is in zijn eigen functie of eventueel een passende andere functie. 
Van personeelsleden wordt ook verwacht dat zij contact houden met een verzuimende collega en hem 
ondersteunen waar dit mogelijk is. 

Stafdienst P&O (beleid, administratie en case-manager) 
Binnen het verzuimbeleid heeft de afdeling P&O drie verschillende verantwoordelijkheids-gebieden. 
Ten eerste valt het verzuimbeleid onder het integrale personeels- en organisatiebeleid en is de 
coordinerende en adviserende rol op het gebied van verzuim- en Arbo-beleid gedelegeerd aan de 
afdeling P&O. 
Ten tweede werken de case-managers op de afdeling P&O. Zij bewaken, op afstand, de juiste 
procesgang per individueel verzuimgeval. De case-manager controleert of de opgestelde verslagen en 
rapporten voldoen aan de wettelijke eisen. Daamaast biedt hij ondersteuning en advies aan de 
werkgever (care-manager) en de werknemer gedurende het hele traject. 
De derde verantwoordelijkheid van de afdeling P&O is de administratie en registratie. De afdeling 
P&O is verantwoordelijk voor een goed registratiesysteem, levert managementinformatie op het 
gebied van verzuim en handelt de correspondentie met een aantal exteme instanties af (Arbo-dienst, 
bedrijfsarts UWV). Een goede registratie van het verzuim is een hulpmiddel bij het verzuimbeleid. Uit 

5 Hier worden ook de managers stafdiensten en de hoofden van diensten bedoeld. 
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de registratie kan stuurinformatie worden gegenereerd. Daarmee kan gekomen worden tot gerichte 
maatregelen waardoor verzuim oorzaken weggenomen kunnen worden. 

Een groot gedeelte van het verzuimbeleid is gericht op voorkomen van verzuim. Mocht er toch door 
een medewerker verzuimd worden, dan is er een protocol dat ervoor moet zorgen dat het personeelslid 
weer zo snel mogelijk aan de slag gaat als dit mogelijk is . 

4.3.2 Verzuimprotocol 
Uit het verzuimbeleid volgen op operationeel niveau meerdere procedures die bij verzuim gevolgd 
moeten worden; 

• verzuimmeldingsprocedure 
• procedure herstel/aanwezigheidsmelding 
• procedure begeleiding tijdens verzuim 
• procedure re'integratie 
• procedure ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 
• herplaatsingsprocedure 

Al deze procedures staan vermeld in het verzuimbeleid van ROC Aventus.Bijlage 7 toont in het kort 
wat het verzuim protocol betekent voor de verschillende betrokkenen. Daarbij moet opgemerkt worden 
dat het hersteld/aanwezig melden van een medewerker niet opgenomen is in dit schema. Deze 
procedure is we] opgenomen in het verzuimbeleid en bestaat uit 5 stappen: 

• Medewerker geeft bij direct-leidinggevende aan dat hij weer aanwezig is. 
• Bij de sectoren intern komt de herstelmelding bij de contactpersoon. 
• Per sector worden alle hersteld/aanwezigheidsmeldingen doorgegeven aan de administratie 
• Het personeelslid dient het meldingsformulier in te leveren of op te sturen naar de 

administratie. 
• De administratie draagt zorg voor de afmelding bij de externe instanties. 

De administratie heeft als gevolg van het verzuimbeleid en het verzuimprotocol een centrale rol in het 
verzuim-administratie proces. 

4.3.3 Werkzaamheden administratie. 
De werkzaamheden van de verzuim administratie kunnen verdeelt worden in twee gebieden, 
werkzaamheden voor de individuele verzuimgevallen en werkzaamheden voor al het verzuim tegelijk. 
Figuur 3 geeft de werkzaamheden voor de individuele verzuimgevallen weer. 

verzamelen gegevens 

1

(9 langdurig ziek? Z 
'------.--------'7 

• ~ systeem 

~--co_n..,...tr....,ol,...e-re_n_g_eg_e_v_e-ns....,b,...,iJ,..._ ---. 

personeelslid 

Signaleren en uitvoeren 
actiemomenten 

Figuur 3: Werkzaamheden in het verzuim-administratieproces 
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De administratie verzameld alle verzuim gegevens. Deze gegevens komen via e-mail van de sectoren, 
waar de personeelsleden het verzuim melden. Deze gegevens worden opgeslagen in Edukaat. 
Alie verzuimmeldingen worden gecontroleerd bij het betreffende personeelslid. Dit gebeurt bij het 
betreffende personeelslid met behulp van het "blauwe formulier" (bijlage 8). 
Als een personeelslid vier weken verzuimt, krijgt hij de status langdurig zieke en gaat hij het Arbo
traject volgen. Dit betekent dat ze worden gemeld bij een Arbo-dienst en een traject gaan volgen dat 
ervoor moet zorgen dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. In dit traject wordt 
samengewerkt met een Arbo-dienst. ROC A ventus werkt samen met Achmea-Arbo. 
Voor de begeleiding van langdurig zieken zijn twee case-managers aangesteld. Een voor de 
personeelsleden van de sectoren in Apeldoorn en een voor de personeelsleden van de sectoren 
Deventer/Zutphen. De case-manager bewaakt, op afstand, de juiste procesgang per individueel 
verzuimgeval 
Elk personeelslid bouwt een verzuim dossier op. In dit dossier worden relevante gegevens met 
betrekking tot verzuim bewaard. Dit dossier wordt gebruikt bij het begeleiden van de langdurig zieken. 

En uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden voor individuele verzuimgevallen wordt gegeven 
in bijlage 9. 

Naast de werkzaamheden voor individuele verzuimgevallen voert de administratie werkzaamheden uit 
die betrekking hebben op alle verzuimgevallen tegelijk. 
Ten eerste worden de verzuimgegevens elke week gecontroleerd bij de sector. De administratie 
genereert een lijst met alle verzuimgevallen van de afgelopen vier weken en verstuurd deze ter 
controle naar de betreffende sectoren. 
Daarnaast levert de verzuimadministratie de verzuimgegevens voor verschillende rapportages, die 
door de sectordirecties en de afdeling P&O als stuur- en evaluatie-informatie van het verzuimbeleid 
worden gebruikt. 
De sectordirecties kunnen decentraal hun eigen rapportages maken. Zij kunnen standaard rapportages 
maken voor de hele sector, maar ook tot op detailniveau de gegevens van hun eigen personeelsleden 
inzien. Een gedeelte van de rapportages wordt openbaar gemaakt via intranet. Zo kunnen alle 
gei'nteresseerde personeelsleden de algemene verzuimgetallen bekijken. 

4.4 Andere werkzaamheden 
De salaris- en personeelsadministratie voeren naast het muteren van gegeven en de 
verzuimadministratie nog meer werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden omvatten maar een relatief 
klein gedeelte van de totale werkzaamheden. Er is een duidelijke scheiding tussen de werkzaamheden 
van de salarisadministratie en van de personeelsadministratie. 

4.4.1 Werkzaamheden personeelsadministratie 
Genereren van overzichten 
Regelmatig komen er vragen van het management aan de personeelsadministratie. Zij willen bepaalde 
rapportages en overzichten die ze zelf niet kunnen maken. De administratie zorgt ervoor, mits de 
informatie niet vertrouwelijk is, dat de gevraagde rapportages en overzichten gemaakt warden en bij 
de j uiste persoon terecht komt. Voor het maken van rapportages wordt heel vaak gebruik gemaakt van 
Business Objects. 

Ver/of 
ROC Aventus biedt zijn personeelsleden, naast de gewone vakantie dagen, een aantal mogelijkheden 
om verlof op te nemen. Voorbeelden van verlof zijn zwanger- en ouderschapsverlof, BAPO en 
zorgverlof. De administratie verzorgt de informatie over de verschillende soorten verlof en behandeld 
de aanvragen. Goedgekeurd verlof wordt door middel van een mutatieformulier in het systeem 
verwerkt. Dit mutatieformulier volgt hetzelfde proces als de andere mutaties. 
Voor het verwerken van een zwangerschapsverlof moeten meer werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Zwangere medewerksters moeten worden gemeld bij het UWV, omdat bij verzuim wegens 
zwangerschap een uitkering ontvangen wordt. De begin- en einddatum van het verlof wordt door de 
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verzuimadministratie bijgehouden. Medewerkster die zwangerschapsverlof opnemen worden vaak 
door de sectoren ziek gemeld, wat niet waar is. De verzuimadministratie zorgt ervoor dat de 
medewerksters op de juiste manier in het systeem komen te staan. 

Uitzendkrachten en detacheringen 
Het systeem biedt niet de mogelijkheid om personeelsleden die voor een andere werkgever werken op 
te nemen in het systeem, bijvoorbeeld uitzendkrachten en gedetacheerden. Deze personeelsleden horen 
wel tot de formatie en de personeelsadministratie houdt hiervan een losse administratie bij. Deze 
administratie wordt gebruikt bij het opstellen van formatieoverzichten en het betalen en versturen van 
rekeningen. 

In Dienst Registratie (!DR) 
Elke medewerker van ROC Aventus kan toegang krijgen tot het netwerk. De personeelsadministratie 
verwerkt de aanvragen en maakt nieuwe account aan. 

Kinderopvang 
ROC Aventus betaalt, onder bepaalde voorwaarden, een gedeelte van de kosten van kinderopvang van 
de personeelsleden. De administratieafdeling houdt hiervan de gegevens bij en zorgt dat de informatie 
in de dossiers van de personeelsleden komt. 

Post 
De personeelsadministratie houdt een Excel-bestand bij van in- en uitgaande post. Elke dag wordt de 
post door een medewerker van de personeelsadministratie gesorteerd en ingeschreven. Ook de 
uitgaande post wordt ingeschreven in het Excel-bestand 

4.4.2 Werkzaamheden salarisadministratie 

Salarisbetalingen 
De salarisadministratie is verantwoordelijk voor het betalen van de salarissen . De 
nettosalarisbetalingen worden elke maand nagelopen door het Hoofd P&O administratie. 
Gecontroleerd wordt op afwijkende bedragen en onbekende namen. 

Loonkosten 
De salarisadministratie is samen met de afdeling F&I verantwoordelijk voor het correct boeken van de 
loonkosten. Samen met een contactpersoon bij de afdeling F&I wordt ervoor gezorgd dat de 
loonkosten correct gesplitst en geboekt worden. 

Reiskostenvergoeding 
De salarisadministratie verwerkt de aanvragen voor reiskosten vergoeding. Hierbij gaat het om 
dagelijks woon-werkverkeer en de incidentele vergoedingen voor dienstreizen. Personeelsleden 
kunnen deze vergoedingen aanvragen door een formulier in te vu lien en dit te laten ondertekenen door 
hun leidinggevende. 

Inrichting Edukaat 
De gegevens van de personeelsleden kunnen op verschillende manieren worden ingevoerd in Edukaat. 
De salarisadministratie zorgt ervoor dat zij hierover goede afspraken maken en iedereen dezelfde lijn 
volgt. Dit is belangrijk omdat bij het uitdraaien van rapportages alle gegevens moeten worden 
meegenomen en niet een gedeelte vergeten wordt, omdat dit ergens anders is ingevoerd . 

4.4.3 Beantwoorden van vragen 
De personeelsleden van ROC Aventus stellen regelmatig vragen aan de personeelsadministratie of de 
salarisadministratie. Deze vragen komen telefonisch binnen of via e-mail. Op intranet is te vinden 
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welke persoon over een bepaald onderwerp gaat en personeelsleden kunnen rechtstreeks bellen met de 
juiste medewerker. 
Alie vragen worden door de salarisadministratie of de personeelsadministratie beantwoord, ook als het 
personeelslid zelf de informatie op intranet kan vinden. Hieruit blijkt dat de service naar het 
personeelslid erg groot is. 
Omdat het telefonisch beantwoorden van vragen erg stoort bij de andere werkzaamheden, beantwoordt 
de salarisadministratie telefonische vragen alleen na 13.00 uur. Dit geeft de medewerkers van de 
salarisadministratie de gelegenheid om voor 13.00 uur ongestoord te werken. Zij hebben gemerkt dat 
er sinds dat deze regel is ingevoerd, minder fouten worden gemaakt. 

4.5 Aantal medewerkers 
In tabel 1 staat de verdeling van het aantal medewerkers in fte. Deze verdeling is gebaseerd op de 
werkzaamheden die de medewerkers op dit moment uitvoeren. De totale formatie van de administratie 
bedraagt 11,8 fte. De personeelsadministratie werkt met twee senioren. Een van de senioren 
ondersteunt het Hoofd P&O administratie bij het formatiebeheer. Deze senior neemt bij drukte of 
afwezigheid werkzaamheden van de andere senior over. Een gedeelte van de werkzaamheden van de 
salarisadministratie valt ook onder muteren. 

VA 
Hoofd P&O administratie 

Senior PA 

Senior PA (formatiebeheer) 

P&O adviseur 

Personeelsconsulent 

Administratief medewerker PA 

Administratief medewerker PA 

Administratief medewerker PA 0,3 

Administratief medewerker PA 0,5 

Administratief medewerker PA 

Administratief medewerker PA 0,6 

senior salarisadministratie 

Administratief medewerker SA 

Administratief medewerker SA 

Administratief medewerker SA 
Totaal 1,4 

Tabet 1: Verdeling werkzaamheden 

VB Verlof muteren Overig SA 
I 

0,5 0,4 

I 

0,5 

0,7 0,3 

0,4 

0,8 0,2 

0,5 0,1 

0,1 

0,3 0,2 

0,2 0,1 0,1 

I 

0,5 

0,5 

I 
1,5 0,9 2 3 3 

totaal 
I 

0,9 

I 

0,5 

I 

0,4 

I 

0,9 

0,6 

0,5 

I 

I 

0,5 

0,5 

I 
11 ,8 

VA = Verzuim
administratie 

VB = Verzuim
begeleiding 

SA = Salaris
administratie 

Uit de inventarisatie van de tijd die besteed wordt aan de verschillende onderdelen blijkt dat het 
muteerproces en het verzuim-administratieproces de meeste tijd in beslag nemen. De 
personeelsadministratie en de salarisadministratie zijn bij deze processen betrokken. 
De communicatie tussen de afdelingen gebeurt formeel via de standaardformulieren en het 
werkoverleg en informeel door bij elkaar binnen te )open. Doordat de afdelingen naast elkaar in het 
gebouw zitten gebeurt het vaak dater bij onduidelijkheden overlegd wordt 
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4.6 Toekomstige werkzaamheden 
Voor de administratieafdeling zullen er in de toekomst dingen veranderen. De invoering van 
performancemanagement en de grotere vraag naar informatie zijn daar twee onderdelen van. In 
paragraaf 4.6.1 en 4.6.2 warden die kort besproken 

4.6.1 Performancemanagement 
De invoering van performancemanagement zal voor de administratieafdeling betekenen dater meer 
werk te doen is. Wat precies de gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. Maar het zal vooral te maken 
hebben met het beheren van de gegevens, waarmee de kritische proces-indicatoren gemeten kunnen 
warden. 
Ats alle competenties, competentieprofielen, rotten en functies gedefinieerd zijn, zal dit eenmalig 
moeten warden ingevoerd in een (nog nader te bepalen) systeem. Ats de definities in de loop der tijd 
wijzigen, zal de administratie dit in het systeem moeten aanpassen. 
Met alle personeelsleden zullen in het kader van performancemanagement plannings-, voortgangs-, en 
beoordelingsgesprekken gehouden warden, een HR-cyclus. Het is de bedoeling dat de betrokkenen, 
leidinggevende en medewerker, aangeven welke gesprekken hebben plaatsgevonden en in welke 
stadium de HR-cyclus zich bevind. De administratie kan dan rapportages genereren met daarin deze 
gegevens. Zo kunnen de kpi 's gemeten warden. 
Yoor de administratieafdeling zou de invoering van performancemanagement wet meer werk 
opleveren, maar dit zal relatiefweinig zijn. De bedoeling is dat het niet meer zal inhouden dan het 
beheren en onderhouden van de database en het genereren van rapportages. Verder zullen nieuwe 
personeelsleden door de administratie moeten warden ingevoerd in het systeem. (Het is nog niet 
duidelijk welk systeem er gaat komen en of dit een stand-alone wordt, of een systeem dan gekoppeld 
kan warden aan Edukaat) 

4.6.2 Informatievoorziening 
Het verschaffen van informatie door de administratieafdeling is een grate component van de huidige 
werkzaamheden en de verwachting is dat dit in de toekomst zal toenemen . Hierin zijn twee soorten 
informatie te onderscheiden. Managementinformatie, waarop het beleid wordt afgestemd en informatie 
naar de personeelsleden. 

Management informatie 
Om een goed beleid voor ROC Aventus uit te stippelen hebben de managers en beleidsmedewerkers 
de juiste informatie nodig. Met de huidige technologieen is het steeds makkelijker geworden om uit 
databases automatisch rapportages te genereren. Van de administratie wordt ook steeds vaker gevraagd 
om rapportages te maken. Yooral m.b.t . de formatie van het personeel wordt door de sectordirecties en 
het Management regelmatig informatie opgevraagd. 
Op dit moment warden vrijwel alle management rapportages door de administratie gegenereerd. 
Alleen wat het verzuim betreft, is het mogelijk voor sectordirecties via een web-based applicatie van 
Business Objects gegevens op te vragen. 
Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen in de toekomst is nog niet duidelijk. De sectordirecties zouden 
ook op andere gebieden dan verzuim hun eigen rapportages moeten kunnen genereren. Het maken van 
rapportages verschuift dan van de administratieafdeling naar de managers en beleidsmedewerkers zelf. 

lnformatie naar personeelsleden 
De personeelsleden worden steeds mondiger en nemen niet alles klakkeloos van de leidinggevende 
over. In de CAO warden de rechten van personeelsleden en de regelingen die op hen van toepassing 
zijn beschreven. Hierover komen vaak vragen bij de administratie. Ook deze vraag naar informatie zal 
in de toekomst alleen maar groeien. De CAO-regelingen warden regelmatig aangepast, of er komen 
nieuwe regelingen. Personeelsleden moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. 
Op welke manier deze informatie voorziening moet warden aangepast is onderwerp van discussie. Op 
dit moment worden er verschillende regelingen uitgelegd op intranet, maar er blijven veel vragen voor 
de administratie over. Alie vragen warden zo goed mogelijk beantwoord . Hierin gaat redelijk wat tijd 
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zitten, omdat niet alle infonnatie makkelijk te vinden is. Meestal kan het personeelslid aan de hand 
van de CAO en wat extra infonnatie, dit zelf ook uitzoeken. 

4. 7 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn alle werkzaamheden die de administratie van ROC A ventus uitvoert in kaart 
gebracht. Duidelijk is geworden welke werkzaamheden op welke manier worden uitgevoerd. Op de 
afdeling zijn twee grote processen, het muteerproces en het verzuim-administratieproces. Daarnaast 
zijn er nog meer werkzaamheden, maar die omvatten maar een klein gedeelte van het totale werk. 
De klanten van de administratie kunnen verdeeld worden in twee groepen; het management en de 
"gewone" medewerker. Deze twee groepen klanten ontvangen ook verschillende soorten producten 
van de afdeling. Voor de "gewone" medewerker is dat voomamelijk infonnatie over de verschillende 
regelingen die ROC A ventus hanteert en de mogelijkheid om hieraan mee te doen. De administratie 
verwerkt de aanvragen en zorgt ervoor dat de personeelsleden elke maand hetjuiste salaris ontvangt. 
De andere groep klanten, het management, ontvangt van de administratie overzichten en rapportages 
die zij gebruiken om het beleid uit te stippelen. 
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5 Performance 
Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of de processen van de afdeling " beter" te laten 
lopen, door middel van aanpassingen aan het proces en/of het inzetten van ICT. Om te bepalen of de 
nieuwe situatie "beter" is dan de oude situatie, moeten de twee situaties met elkaar vergeleken worden. 
Vergelijken kan op vele verschillende manieren . Daarom is het belangrijk om te bepalen wat 
belangrijk is voor de betrokkenen in het proces. In dit hoofdstuk zal de performance van de processen 
bij ROC Aventus nader bekeken worden. 
De managers van ROC A ventus praten in het kader van performance van de processen vaak over 
effectiviteit en efticientie. In paragraaf 5.1 zal verder uitgelegd worden wat met effectiviteit bedoeld 
wordt. In paragraaf 5.2 zal de efficientie beoordeling van de processen verder uitgewerkt worden 
Hierbij zal ook en vergelijking gemaakt worden met een ander ROC. 
In paragraaf 5.3 zal besproken worden water in de literatuur gezegd wordt over performance van 
processen en op welke manier die gemeten en verbeterd kan worden. 

5.1 Eff ectiviteit 
Met effectiviteit wordt bedoeld de mate waarin het doel wordt bereikt. Het doel van de administratie is 
om de gegevens over personeelsleden zo goed mogelijk (in het systeem) te hebben en te bewaren , en 
om deze weer op te kunnen roepen als dat nodig is. Zo goed mogelijk betekent in dit geval zoveel 
mogelijk kloppend met de werkelijkheid. 
Effectiviteit heeft een directe relatie met de kwaliteit van het product. De kwaliteit van het product 
wordt mede bepaald door het aantal fouten dat in overzichten en rapportages en in salarisbetalingen 
voorkomt. Hoe minder fouten , des te beter de kwaliteit van het product. 
Een belangrijke vraag is dan ook hoe fouten in de gegevens ontstaan. Tijdens het muteren van 
gegevens zijn er meerdere controle momenten die het ontstaan van fouten moet voorkomen. Ten eerste 
worden mutaties getoetst aan het beleid, wettelijke regelingen en alle geldende voorwaardes. 
Daarnaast wordt de invoering van de mutatie en de controle van de verwerking door twee 
verschillende personen gedaan, waardoor eventuele tikfouten gesignaleerd en verbeterd kunnen 
worden . 
Aan de medewerkers van de administratie is gevraagd hoe het toch mogelijk is dater fouten in de 
gegevens zitten. Zij gaven hier een aantal oorzaken voor: 

• Verkeerde gegevens aanwezig 
Er z itten fouten in de administratie die nu aanwezig is. Dit kan op een heel gedetailleerd niveau 
zijn, waardoor de fouten nooit eerder gevonden zijn . 
• Y erkeerde mutaties 
De mutaties die door de Sectoren wordt doorgegeven bevat verkeerde informatie, of is op 
meerdere manieren interpreteerbaar 
• Informatie wordt niet doorgegeven 
Mutaties worden helemaal niet doorgegeven door de Sector 
• Verkeerde controle 
Bij de verschillende controles wordt niet op de juiste gegevens gelet, of de controle wordt niet 
secuur genoeg gedaan, waardoor fouten toch doorglippen 
• Fouten in het systeem 
Door conversies van het systeem ontstaan fouten. Gegevens zijn op een bepaalde manier 
ingevoerd, toen de juiste. Na een conversie blijkt dat het niet goed ingevoerd is en er fouten zijn 
ontstaan. Deze fouten zijn heel moeilijk te vinden, en het is moeilijk te om te achterhalen hoe ze 
ontstaan zijn. 

De effectiviteit van de administratie kan worden verbeterd door ervoor te zorgen dater minder fouten 
ontstaan in de gegevens. 
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5.2 Efficiency 
Efficiency voor ROC A ventus betekent zoveel mogelijk doen met zo min mogelijk middelen. Met 
middelen wordt mensen en geld bedoeld, maar omdat mensen ook geld kosten betekent het eigenlijk 
zoveel mogelijk doen, tegen zo laag mogelijke kosten. 
Een maner om te bepalen of ROC A ventus zijn werkzaamheden efficient uitvoert is door een 
vergelijking te maken met een ander ROC. Omdat een groot gedeelte van de gebruikte resources 
mensen zijn, komt het verschil in efficiency naar voren in het aantal mensen dat aan het proces werkt. 
Daarbij moet het doe! van de werkzaamheden en de kwaliteit van het geleverde product in beide 
situaties ongeveer het zelfde zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen er geen concrete conclusies 
getrokken worden. 
De conclusies die uit de vergelijking getrokken worden, zijn altijd relatief en er kan weinig gezegd 
worden over de efficiency in het algemeen. Het kan zo zijn, dat beide ondernemingen even inefficient 
werken. 

5.2.1 Vergelijking met bet Deltion College in Zwolle 
Het Deltion College in Zwolle lijkt globaal bekeken op ROC Aventus. Het heeft ongeveer dezelfde 
hoeveelheid deelnemers en hetzelfde aantal personeelsleden. Zij hebben het onderwijs dat aangeboden 
wordt, verdeeld in Clusters. Deze clusters zijn kleiner dan de Sectoren bij ROC A ventus. Deltion heeft 
bijvoorbeeld de clusters Gezondheidszorg, Welzijn en Dienstverlening, die bij ROC Aventus 
samenvallen in de Sector GOW. 
De afdeling P&O is bij Deltion verdeeld in drie gebieden: 

• Personeelsbeheer: Het beheren van de personeelsgegevens en de salarisadministratie. Tevens 
verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van personeelsleden m.b.t. 
personeelszaken. 

• Personeelszorg: Begeleiden van langdurig zieken en coaching. In de toekomst valt ook 
loopbaanbegeleiding hieronder. 

• Personeelsbeleid en advies: Uitstippelen en uitvoeren van personeelsbeleid en het adviseren 
van de directie. Hieronder valt ook de ARBO-coordinatie. 

De afdeling Personeelsbeheer kan vergeleken worden met de administratie van ROC A ventus. Het is 
het centrale punt waar alle personeelsgegevens worden beheerd en waar ook alle mutaties 
plaatsvinden. Een verschil is dat bij het Detion college elk cluster zijn eigen personeelsadviseur heeft. 
Deze adviseert de clusterdirectie m.b.t. het personeelsbeleid. 

Werkzaamheden 
De afdeling personeelsbeheer van Deltion en de van ROC A ventus hebben ongeveer dezelfde 
werkzaamheden. Er zijn twee belangrijke verschillen: 

• De verantwoordelijkheid voor een mutatie ligt bij Deltion veel meer bij de clusters. De 
controle door de personeelsadministratie is bij ROC A ventus veel strenger. Bij Deltion zijn er 
decentraal adviseurs, waardoor er centraal minder controle nodig is. 

• De begeleiding van de langdurig zieken gebeurt bij Deltion door verschillende mensen. Elke 
cluster is daar zelf verantwoordelijk voor. De afdeling Personeelsbeheer houdt toezicht en 
signaleert. 

Meldingen en vragen 
De afdeling Personeelsbeheer van Deltion werkt met een front- en een back-office. Alie vragen en 
meldingen voor de salaris- en personeelsadministratie komen binnen via een centraal e-mail adres of 
telefoonnummer, de Service-desk. Vragen of meldingen die op een andere manier binnenkomen 
worden eerst doorgestuurd naar Service-desk. Dit wordt ook altijd doorgegeven aan personeelsleden 
van Deltion: "Alie vragen en meldingen gaan via de Service-desk". De Service-desk voorziet de 
binnengekomen meldingen van een opdrachtformulier en verdeelt ze over 4 aandachtsgebieden: 
verlof, verzuim, salarisadministratie en arbeidsovereenkomsten. 
Er komen ook vragen bij de decentrale personeelsadviseur terecht. Deze zal, als hij het antwoord weet, 
antwoord geven, terwijl de vraag eigenlijk bij de administratie terecht had moeten komen. 
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Verdeling van de werkzaamheden 
Het grote verschil tussen Aventus en Deltion is dat bij Deltion elke medewerker mag muteren in 
Edukaat. Een medewerker verlof voert alle mutaties in die categorie uit. Een medewerker uit een 
andere categorie doet de controle op de invoer. Hierdoor wordt de salarisadministratie minder belast 
en zij kunnen zich meer verdiepen in de materie. 
De opdrachten die van de Service-desk komen worden heel systematisch behandeld. Elke medewerker 
heefi maar I opdracht tegelijk in behandeling. Er wordt gewerkt met controle strookjes, waardoor heel 
snel te vinden is waar de opdracht zich bevindt en wat de status ervan is. Aan het einde van de dag 
worden alle opdrachten die nog niet helemaal verwerkt zijn verzameld. 

Extra 
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle medewerkers in alle gebieden kunnen werken. Er zal tussen 
de gebieden gerouleerd gaan worden. Hierdoor wordt het werk afwisselender, wat het plezier in het 
werk zal vergroten. 
Om dit mogelijk te maken zullen de medewerkers per aandachtsgebied een protocol gaan opstellen. 
Alie procedures moeten worden beschreven en er zullen checklisten gemaakt worden. Pas als alle 
protocollen klaar zijn, zal gerouleerd gaan worden en kan uiteindelijk elke medewerker in alle 
gebieden werken. 
De medewerker die op dit moment achter de Service-desk zit is een ervaren medewerker die veel 
kennis heefi. Yragen die hij snel kan beantwoorden, handelt hij meteen af. Als een vraag meer tijd 
nodig heefi, verbindt hij de klant door met een collega. In de toekomst zal de Service-desk 
medewerker meer de functie van telefoniste op zich nemen en alleen maar inventariseren en 
doorverbinden. Een telefoniste is goedkoper dan een ervaren administratie medewerker. 

Aantal medewerkers 
In tabel 2 wordt het aantal medewerker in fie ' s van ROC Aventus vergeleken met het aantal 
medewerkers van het Deltion College. 

Tabel 2: vergelijking aantal medewerkers 

Aventus Deltion Opmcrking. 
Yerzuim adm. & reg. 1,4 1,3 A: ook registratic begelciding 
Begeleiding 1,5 D: begeleiding dccentraal 
Verlof 0,9 I 
Salarisadministratie 3 3,3 
Arbeidsovereenkomsten 2 1,6 Controle bij Deltion meer decentraal 
Overig 3 3,8 Hoofden , Ml , D: IC & applicatiebeheer & service desk 
Totaal 11,8 II* 
* Het werk wat decentraal word! uitgevoerd is hier niet bij inbegrepen. 

Uit deze tabel blijkt dater verschil is tussen de hoeveelheid mensen die de beide ROC's nodig hebben 
om de werkzaamheden uit te voeren. Bij het Deltion college worden twee onderdelen niet door de 
centrale administratie uitgevoerd, het begeleiden van langdurig zieken en een gedeelte van de controle 
van mutaties. Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen hoeveel fie ' s deze werkzaamheden bij het 
Deltion college omvatten, maar op basis van de verkregen informatie kan een we] een inschatting 
gemaakt worden. 
ROC Aventus en het Deltion College hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid personeelsleden en het 
begeleiden van de langdurig zieken zal bij beide ROC ' s ongeveer evenveel tijd in beslag nemen. Bij 
ROC A ventus wordt hier centraal 1,5 fie aan besteed. Ook wat betrefi de controle van mutaties moet er 
bij de I I fie van het Deltion college nog een gedeelte worden opgeteld. 
Het totale aantal fie's dat het Deltion college besteedt aan de werkzaamheden is dus groter dan het 
aantal van ROC A ventus. 
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Conclusie: 
Uit de vergelijking met een ander ROC, die qua grootte en werkzaamheden lijkt op ROC Aventus, kan 
niet de conclusie getrokken worden dater inefficient gewerkt wordt. Sterker nog, het lijkt erop dater 
bij ROC A ventus efficienter gewerkt wordt, dan bij het Deltion College. 
Toch zitten er in de werkwijze van het Deltion college een aantal sterke punten die eventueel 
interessant zijn om verder te onderzoeken. Dit zijn: 

• Het rouleren van werkzaamheden 
• Het systematisch werken waardoor alle opdrachten heel snel traceerbaar zijn. 
• Het service-Desk principe 

Het tweede punt kan voor de processen bij ROC A ventus een verbetering zijn. Dit wordt in hoofdstuk 
8 verder besproken. 

5.3 Overzicht van performance in de literatuur 
In de literatuur wordt veel geschreven over de performance van processen. Er worden veel 
verschillende aspecten die te maken hebben met performance measurement besproken. Hieruit blijkt 
dat de performance van processen niet eenvoudig te meten is. 
In deze paragraaf zal besproken worden wat de literatuur vertelt over performance measurement en 
hoe dit toepasbaar is bij de salaris- en personeelsadministratie van ROC A ventus. In mijn bijzondere 
opdracht heh ik dit onderwerp behandeld. Deze paragraaf is een samenvatting hiervan. 

5.3.1 Performance measurement 
Om te bepalen of een aanpassing aan een proces ook daadwerkelijk een verbetering is, moet eerst 
bepaald worden wat voor de onderneming belangrijk is. Wat voor de ene onderneming belangrijk is, 
kan voor een andere onderneming van ondergeschikt belang zijn. Wat belangrijk is voor een 
onderneming wordt in grote mate bepaald door de strategie van een onderneming. Deze is dan ook 
belangrijk bij performance measurement [9]. 
Een tweede factor die belangrijk is bij het bepalen van de performance zijn de stakeholders in het 
proces. Niet elke stakeholder heeft dezelfde doelen en het is voor een onderneming erg belangrijk om 
te bepalen wat elke stakeholder belangrijk vindt. Hier tussen moet een goede balans gevonden worden. 
In het vinden van die balans speelt het management een grote rol. Zij zijn degene, die moeten bepalen 
welke strategie een onderneming gaat volgen en welke indicatoren en maatregelen hiervoor belangrijk 
zijn. Zij zullen ook moeten inventariseren wat de standpunten van de verschillende stakeholders zijn. 
Vanuit de strategie en de meningen van alle stakeholders zullen de maatregelen op operationeel niveau 
bepaald moeten worden. Deze zullen worden gemeten aan de hand van individuele performance 
measures. 

5.3.2 Strategie 
De strategie van ROC A ventus is: "De deelnemer staat centraal ". In hoofdstuk 1 is besproken hoe 
deze strategie doorwerkt op de afdeling P&O. De belangrijkste doelformulering voor de afdeling P&O 
is: "Wij zijn in 2008 een slagvaardige organisatie met competente personeelsleden ". Het instrument 
dat het management van ROC A ventus gaat gebruiken om deze doelformulering te bereiken is 
performance- en competentiemanagement. 
De invoering van performance- en competentiemanagement brengt voor de afdeling P&O meer werk 
met zich mee. Er zal een relatief klein dee! administratie bijkomen, maar op de beleidsmatige kant zal 
er meer ondersteuning moeten komen voor de managers van de verschillende sectoren. Dit blijkt ook 
uit gesprekken met de sectordirecties (zie paragraaf 5.3 .3). Die geven aan dat de administratieve 
ondersteuning van P&O in orde is, maar dat ze in de toekomst meer ondersteuning willen op het 
gebied van beleid. 
Voor de P&O afdeling betekent dit dat de werkverdeling zal verschuiven van administratief naar 
beleidsmatig werk. Om aan deze vraag te voldoen zal de tijd die besteed wordt aan administratief werk 
moeten worden verminderd. 
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5.3.3 Betrokkenen 
De vijf stakeholder uit het framework van Kueng [7] zijn: maatschappij , investeerders, , klanten, 
werknemers, management. 
De maatschappelijke taak van ROC Aventus komt meer naar voren in de onderwij s kant en die heeft 
voor de administratie nauwelijks gevolgen . 

lnvesteerders 
De grootste investeerder van ROC A ventus is de overheid, daarom heeft zij een grote invloed op de 
werkwijze van ROC A ventus. Door middel van subsidies en kortingen kan de overheid het beleid van 
de ROC's sturen. Op personeelsgebied gebeurd dit via de regelingen die vastgelegd zijn in de CAO, of 
ander afspraken die gemaakt zijn met het Ministerie van Onderwijs. 

Klanten 
Door middel van gesprekken met de klanten van de administratie is naar voren gekomen wat zij 
vinden van de performance van de administratie. Er zijn twee soorten klanten, het management die de 
rapportages krijgt en de personeelsleden van ROC Aventus. 

Management 
Het management is ook zeer tevreden over de performance van de administratie. De overzichten 
komen op tijd en bevatten de juiste informatie. Voor sommige sectordirecties bevatten de overzichten 
zelfs te veel informatie . In de overzichten zitten weinig fouten en de fouten die erin z itten zijn ontstaan 
doordat het management zelf de verkeerde gegevens heeft doorgegeven. 
Als het management meer informatie wil , hoeven ze daar maar om te vragen en het wordt snel 
geleverd. Dit geeft aan dat de service naar het management erg groot is. 
Het management gaf aan dat in de toekomst graag meer ondersteuning van de afdeling P&O willen bij 
de beleidsmatige kant. De invoering van performance en competentiemanagement heeft ook voor hen 
veel gevolgen en daar willen ze meer ondersteuning bij ontvangen. 

De personeelsleden 
De personeelsleden van ROC Aventus zijn over het algemeen tevreden over de producten die de 
administratie levert. Onder deze producten wordt door de personeelsleden vooral het beantwoorden 
van vragen bedoeld. 
Op het intranet is veel informatie te vinden, die voor de mensen die er gebruik van maken duidelijk is. 
Mensen die geen gebruik maken van intranet, of nog vragen hebben die daar niet worden beantwoord, 
nemen contact op met de administratie. De vragen worden dan correct beantwoord. 
De administratie beheert en muteert ook de gegevens van de personeelsleden in het systeem. Op basis 
hiervan wordt het safaris betaald . Hierover hebben de personeelsleden ook weinig klachten . 
Het enige minpunt dat de personeelsleden aangeven is dat het soms erg fang duurt voordat het 
personeelslid een bevestiging ontvangt van een wijziging in zijn situatie . 

Medewerkers van de afdeling 
Uit de gesprekken met de medewerkers blijkt dat zij eigenlijk tevreden zijn met het werk dat ze doen 
en de sfeer die er op de afdeling is . Er vindt regelmatig een werkoverleg plaats en daar komen 
verbeteringspunten ter sprake. Tijdens dit overleg kan iedereen punten/problemen aandragen en daar 
wordt dan een oplossing voor gezocht. Persoonlijke zaken kunnen besproken worden in de 
functioneringsgesprekken. 
Een punt dat door sommige wordt aangedragen is dat iedereen bezig is met zijn eigen werkzaamheden 
en eigenlijk niet weet wat de werkzaamheden van anderen zijn . Op zich is dit geen probleem, maar dat 
kan het we( worden als er mensen uitvallen wegens ziekte. 
De medewerkers geven aan dat ze veel tijd nodig hebben voor het verwerken van de verzuimgegevens 
en de administratie rond de begeleiding van Iangdurig verzuimenden. Dit omdat het gebruikte 
informatiesysteem erg gebruikers-onvriendelijk is en veel handelingen handmatig moeten worden 
uitgevoerd. 

24 



Management P&O 
Het management kijkt naar het proces met als doe) het steeds verbeteren van het proces. Als dit niet 
gebeurt, zal de performance ten opzichte van concurrenten dalen. De P&O afdeling is een 
ondersteunende afdeling van ROC Aventus en heeft geen concurrenten. Toch moet men de 
performance steeds verbeteren, want ook het hoofdproces van ROC A ventus wordt steeds verbeterd en 
dat moet de P&O afdeling ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is performance- en 
competentiemanagement. 
Verder kunnen alle resources die besteed worden aan de ondersteunende diensten niet worden besteed 
aan het primaire proces, het geven van onderwijs. Besparingen op ondersteunende diensten kunnen 
worden gebruikt ter verbetering van het geven van onderwijs. 

5.3.4 Individuele performance measures 
De individuele performance measures kunnen worden ingedeeld in 4 categorieen: tijd, kosten, 
kwaliteit en flexibiliteit [2]. Deze zijn niet onafhankelijk van elkaar. Een verbetering van de ene factor 
kan nadelige gevolgen hebben voor de andere factor. Het verbeteren van de kwaliteit heeft meestal 
hogere kosten als gevolg. Binnen de vier categorieen zijn verschillende aspecten die een rot spelen. 

Tijd 
Factoren m.b.t. tijd in een proces kunnen op veel verschillende manieren gemeten worden. Voor veel 
ondernemingen is de doorlooptijd een belangrijke factor. Deze bestaat uit de bewerkings-, transport
en wachttijden [2]. De bewerkingstijd is de tijd die er daadwerkelijk aan de order gewerkt wordt. De 
transporttijd omvat de tijd die een order onderweg is tussen twee werkplekken. Voor een 
administratieve onderneming is de transporttijd relatief erg klein. De wachttijd is de tijd dat een order 
niet bewerkt kan worden. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Een order moet wachten als 
alle resources bezet zijn, maar ook als er gewacht wordt op gegevens die nodig zijn voor de verdere 
verwerking. Het verkorten van de doorlooptijd is voor veel ondernemingen een verbetering. Hiermee 
kan voordeel behaald worden ten opzichte van de concurrenten. 
Voor de salaris- en personeelsadministratie is op dit moment vooral de bewerkingstijd belangrijk. Er 
moet efficienter gewerkt worden, dus meer doen met minder middelen. Het verkorten van de tijd die 
nodig is voor de bewerkingen heeft een positief effect op de factor tijd. 

Kosten 
Een onderneming heeft vrijwel altijd als doel winst te maken, of in ieder geval geen verlies. Zo kan 
een onderneming overleven en blijft de continuneit gewaarborgd. De kosten mogen dus eigenlijk nooit 
hoger zijn dan de opbrengsten. Kosten measurements zijn dus heel belangrijk voor een onderneming. 
Daarbij is een verhoging van de opbrengsten ook een dimensie die aan de orde moet komen. 
Aanpassingen die niet de kosten verlagen, maar wet de opbrengsten verhogen, kunnen ook 
verbeteringen zijn. 
Er is een duidelijke relatie tussen de factor tijd en de kosten. Hoe minder tijd resources kwijt zijn aan 
het product, des te lager de kosten zullen zijn. 
Voor ROC A ventus geldt dat de middelen die ingezet worden voor de administratie in de nabije 
toekomst niet zullen stijgen. Alie extra kosten die eventueel gemaakt worden, moeten terug verdiend 
worden. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van een proces wordt uitgedrukt in twee categorieen: interne en externe kwaliteit ([IO], 
[2]). De interne kwaliteit is de kant van de medewerker en de externe kwaliteit is de kant van de 
klanten. 
Een groot gedeelte van de externe kwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het product dat 
geleverd wordt. Dit aspect is aan het verschuiven van ''voldoen aan de specificaties"naar het ''tevreden 
stellen van de klant" [8]. Daardoor zijn marktonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken steeds 
belangrijker geworden. 
De interne kwaliteit heeft betrekking op de werknemers en de kwaliteit van het werk. De medewerker 
staat bij de interne kwaliteit centraal [2]. 
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Flexibiliteit 
Met flexibiliteit wordt bedoeld de mogelijkheden om te reageren op veranderingen [IO]. Neely [9] 
onderscheidt daarin twee aspecten, range en response. Met range wordt bedoeld in hoeverre een 
proces zich kan aanpassen. Wat zijn de mogelijkheden van het proces, van de losse resources en van 
het proces in zijn geheel. De response van een proces focust zich op hoe snel en makkelijk een proces 
zich kan aanpassen. Neely [9] en Reijers [IO] auteurs noemen de mogelijkheid van een proces om zich 
aan te passen aan volume eenheden ook een aspect van flexibiliteit. 
De flexibiliteit van de administratie is goed . ledereen heeft zijn eigen werkzaamheden, maar er is altijd 
iemand die (bij drukte of ziekte) werkzaamheden kan overnemen. De medewerkers geven zelf aan dat 
ze vinden dat ze alleen bezig zijn met hun eigen werkzaamheden. 
Flexibiliteit voor de hele afdeling P&O is minder goed. De accenten van de afdeling verschuiven van 
administratief naar beleidsmatig. Doordat er een groot verschil is tussen deze soort werkzaamheden is 
het lastig om de afdeling hierop aan te passen. 

5.3.5 Enablers 
In de literatuur worden verschillende manieren genoemd waarop de performance be"invloed kan 
worden. Kueng [7] noemt dit in zijn artikel de Business actoren. Hij noemt hier geen voorbeelden van. 
Sharp en McDermott [ 12] noemen in hun boek zes soorten enablers: 

• Workflow design 
• lnfomation Technologie 
• Motivation and measurement 
• Human Resources 
• Policies en Rules 
• Facilities 

Hammer and Champy [ 4] geven in hun boek een aantal voorbeelden van maatregelen die door 
ondernemingen genomen zijn om de performance te verbeteren. Het eerste voorbeeld beschrijft het 
herontwerp van de workflow bij IBM kredieten . Het aanvraag proces voor een krediet duurde voor de 
aanpassing minstens 6 dagen, terwijl er werkelijk maar 90 minuten aan de aanvraag gewerkt werd. 
Door wijzigingen te doen aan de workflow reduceerde IBM de wachttijd van een aanvraag met 90%, 
wat een enorme verbetering is . 
Een ander voorbeeld dat gegeven beschrijft de manier waarop rekeningen van geleverde goederen 
worden betaald bij Ford. Yoor de aanpassingen waren 500 medewerkers nodig om het hele proces uit 
te voeren. Na de aanpassingen is dit gereduceerd tot 125 . Bij het herontwerpen van het proces speelde 
Informatie technologie een grote rol. In plaats van het werken met bestelformulieren, leveringsbonnen 
en rekeningen heeft Ford een on-line database ontworpen waarmee bestellingen, leveringen en 
betalingen eenvoudig beheerd en behandeld kunnen worden. In dit ontwerp speelde ICT een essentiele 
rol. 
Welke enabler gebruikt gaat worden is van meerdere factoren afhankelijk. Deze keuze zal gemaakt 
moeten worden door het management. In dit onderzoek zal er gekeken worden naar workflow design, 
in combinatie met de ondersteuning door middel van JCT. Dit omdat er op dat gebied in de toekomst 
veel veranderingen worden verwacht. 

5.4 Conclusie 
De performance van de processen bij ROC Aventus is in dit hoofdstuk op twee manieren bekeken. Als 
eerste is er een vergelijking gemaakt met een ander ROC, het Deltion College in Zwolle. Yervolgens 
is een methode gevolgd zoals beschreven in verschillende literatuur bronnen. 
Uit de vergelijking met een ander ROC kan geconcludeerd worden dater door ROC Aventus 
efficienter gewerkt wordt. Er worden meer werkzaamheden met minder mensen uitgevoerd . 

De methodes die in de literatuur worden beschreven starten met de strategie van de onderneming. Van 
hieruit worden voor elke afdeling bepaald water belangrijk is en waar de accenten van de performance 
komen te liggen. De afdeling P&O is een ondersteunende afdeling, waar het liefst zo min mogelijk 
middelen aan besteed worden. Deze middelen kunnen dan besteed worden aan het primaire proces, het 
geven van onderwijs. 
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Daarbij komt dat op de afdeling P&O de accenten verschuiven van de administratieve kant naar de 
beleidsmatige kant. V anuit de ondememing is meer ondersteuning gewenst bij het ontwikkelen en 
invoeren van personeelsbeleid. 
Voor de administratie betekent dit dater minder middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. De performance zal dus moeten worden verbeterd op het punt kosten, maar doordat 
de grootste resource van de afdeling het aantal mensen is, is een besparing op de bewerkingstijd direct 
een besparing op de kosten. Er wordt meer werk verricht met minder mensen. 
Er zal worden onderzocht of er met behulp van workflow aanpassingen en ondersteuning door middel 
van JCT een besparing in de totale hoeveelheid werk en de kosten behaald kan worden. 
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6 Herontwerpen 
Het doe I van het onderzoek is om te onderzoeken of de processen van de salaris- en 
personeelsadministratie verbeterd kunnen worden. In het vorige hoofdstuk is gekeken naar de 
performance van de processen van ROC A ventus en is de conclusie getrokken dat als er verbeterd gaat 
worden , dit op punten tijd en kosten zal moeten zijn. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke 
manier geprobeerd gaat worden om de processen te verbeteren. 
Er is gekozen om het huidige proces als uitgangspunt te nemen en daar aanpassingen aan te doen die 
de performance verbeteren. Paragraaf 6.1 legt de redenen uit van deze aanpak. 
Bij het herontwerpen van het proces wordt gebruik gemaakt van verschillende heuristieken. Dit wordt 
besproken in paragraaf 6.1.2. Paragraaf 6.2 gaat over de effecten van het herontwerp en op we Ike 
manier die bepaald worden. 

6.1 Business Proces re-design 
Bij het herontwerpen van een proces zijn twee mogelijke uitgangspunten, systematisch herontwerpen 
of "clean sheet" ontwerp [9]. Bij het systematisch herontwerpen wordt uitgegaan van het huidige 
proces en door daar aanpassingen aan te doen wordt de performance verbeterd. Bij een "clean sheet 
approach" wordt, zoals het begrip al zegt, begonnen met een schone lei . Het huidige proces wordt aan 
de kant geschoven en er wordt vanuit het doel van het proces een nieuw proces ontworpen. 
Het voordeel van het beginnen met een schone lei is dat bestaande procedures aan de kant worden 
gezet en nieuwe ideeen gebruikt kunnen worden. Het nadeel is dat deze methode grotere risico ' s met 
zich mee brengt en de kennis van en de ervaring met de huidige processen kan niet meer worden 
gebruikt. Het geheel opnieuw ontwerpen van het proces kost ook meer tijd dan herontwerpen aan de 
hand van de huidige processen . 
Yeel bedrijven kiezen voor een combinatie van de "clean-sheet approach" en systematisch ontwerpen 
[9]. Reijers [IO] beschrijft als derde uitgangspunt het "reference model" . Bij deze methode worden 
bestaande processen gebruikt voor het herontwerp. Deze ontwerpen komen uit eerdere onderzoeken. 
Yoor het bedrijf in kwestie kan dit een hele nieuwe aanpak zijn. 
In dit geval zouden de processen bij het Deltion college in aanmerking kunnen komen, maar omdat het 
Deltion college niet efficienter werkt dan ROC Aventus is het de vraag of hun werkwijze een positief 
effect heeft op de efficientie. Van de sterke punten van bet Deltion College, die genoemd worden in 
paragraaf 5.2.1 , komt het systematisch werken bij bet herontwerp aan de orde. 
In dit onderzoek zijn de bestaande processen al uitgangspunt gebruikt. Dit vanwege de tijd die er voor 
het onderzoek is uitgetrokken en omdat alleen de twee grootste onderdelen van de administratie (het 
verzuim-administratie- en muteerproces) worden herontworpen. 

6.1.1 Workflow redesign 
In het proefschrift van Reijers [IO] wordt onderzoek gedaan naar de mo gel ijkheden voor on twerp en 
controle van workflowprocessen. Workflowprocessen zijn een bepaald soort businessprocessen. 
Reijers beschrijft een workflowproces aan de hand van eigenschappen. Hij maakt hierbij onderscheid 
tussen essentiele eigenschappen en vaak voorkomende eigenschappen. 
De essentiele eigenschappen van een workflowproces zijn: 

• De processen zijn "case based". Dit betekent dat alle activiteiten in het proces kunnen worden 
gekoppeld aan een case. 

• De processen zijn "make-to-order". Dit betekent dater geen producten op voorraad gemaakt 
kunnen worden en processen pas beginnen te !open als er een order binnenkomt. 

Vaak voorkomende eigenschappen van workflowprocessen zijn: 
• Yaak zijn de activiteiten administratiefvan aard 
• Een groot gedeelte van de benodigde resources zijn mensen. 
• Vaak moeten de activiteiten herhaaldelijk worden uitgevoerd, voor verschillende cases 

De processen van de salaris- en personeelsadministratie van ROC Aventus voldoen aan al deze 
eigenschappen. De activiteiten in het proces horen allemaal bij een case. Deze case is niet altijd 
dezelfde. Het kan een individueel verzuimgeval zijn of een mutatie, maar ook een rapportage die 
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gegenereerd wordt is in dit geval een case. De activiteiten kur.nen pas worden uitgevoerd als er een 
mutatie binnenkomt, een personeelslid zich ziek meldt of er fen aanvraag voor een rapportage 
binnenkomt. 
Bij de activiteiten komt veel administratie kijken; schrijven. corresponderen, documenteren enz. Deze 
activiteiten worden vrijwel allemaal uitgevoerd door de me Jewerkers met ondersteuning van ICT en 
veel activiteiten moeten bij elke "case" uitgevoerd worden . Dus ook de eigenschap m.b.t. 
herhaaldelijkheid is aanwezig. De processen (verzuim en · nuteer) van ROC Aventus vallen in de 
beschrijving van workflowprocessen van Reijers [10]. 
Er zijn wel verschillen tussen de processen bij ROC A ventus en "gewone" processen zoals eerder 
beschreven. De salaris- en personeelsadministratie is een interne afdeling van ROC Aventus. De 
klanten en leveranciers zijn onderdelen van dezelfde organisatie. Dit kan verschillen in de processen 
tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld bij de aannamen van orders. Een normale onderneming kan 
bijvoorbeeld een order weigeren als deze te laat geplaatst wordt. Als bij de salaris- en 
personeelsadministratie een order, die in dit geval een mutatie is, te laat binnenkomt, is het niet 
mogelijk om deze te weigeren. De mutatie zal moeten worden verwerkt, ook als dit meer en lastiger 
werk met zich mee brengt. (bijvoorbeeld salaris dat teruggevorderd moet worden). 
Of dit verschil van invloed is op toepassen van de van de heuristieken uit de volgende paragraaf zal 
moeten blijken uit het onderzoek. In hoofdstuk 9 wordt hierop terug gekomen. 

6.1.2 Gebruikte heuristieken 
In literatuur worden door verschillende auteurs heuristieken aangedragen die kunnen worden toegepast 
bij het herontwerpen van een proces. Peppard en Rowland [9] beschrijven in hun boek de ESIA 
methode. ESIA staat voor eliminate, simplify, integrate en automate. In de meest efficiente situatie 
moet dan gelden dat: 

I. alle overbodige handelingen worden afgeschaft, 
2. de overgebleven handelingen zo eenvoudig mogelijk worden uitgevoerd, 
3. de handelingen zoveel mogelijk gei"ntegreerd om een "smooth flow' te creeren 
4. en zoveel mogelijk handelingen geautomatiseerd (om de efficiente te vergroten) 

Binnen deze 4 categorieen geven ze aan waar op gelet moet worden en welke mogelijkheden er zijn. 
Klein [6] geeft in zijn artikel 10 richtlijnen die kunnen helpen bij het maken van een herontwerp voor 
een proces. Deze richtlijnen geven onderwerpen aan waar de herontwerper over moet nadenken om tot 
een succes te komen. Een voorbeeld van een onderwerp is het verschil tussen specialisatie en 
generalisatie of de controles in een proces. 
De methode van Peppard en Roland [9] en de richtlijnen van Klein [6] zijn twee voorbeelden van 
auteurs die geprobeerd hebben om het herontwerp proces te structureren. Er zijn nog meer 
voorbeelden van auteurs die naar dit proces onderzoek hebben gedaan. Daarbij wordt niet alleen 
gekeken naar operationele aspecten, maar ook naar de strategische kant. 
Herontwerpen komt bij alle soorten ondernemingen voor, bijvoorbeeld productie-bedrijven of 
administratieve ondernemingen. Hierdoor is er een groot verschil tussen de toepasbaarheid van de 
processen. Een administratieve onderneming heeft een ander proces dan een productieonderneming. 
Niet alle herontwerp methodes zijn toepasbaar op alle soorten processen. 
In zijn proefschrift besteedt Reijers [IO] een hoofdstuk aan re-design heuristieken. Hij heeft uit 
verschillende literatuurbronnen, waaronder Peppard en Roland [9] en Klein [6], een inventarisatie 
gemaakt van methodes en technieken die kunnen worden toegepast op workflowprocessen. Bij deze 
heuristieken wordt het huidige proces als uitgangspunt gebruikt. 
De verschillende heuristieken worden ingedeeld in 6 verschillende categorieen. De grenzen tussen 
deze categorieen zijn niet altijd even scherp; sommige heuristieken zouden in meerdere categorieen 
kunnen passen. Bij elke heuristiek geeft hij aan wat de invloed zou kunnen zijn op de kosten, de 
kwaliteit, de flexibiliteit en tijdsfactor van het proces. 
Voor de processen bij ROC Aventus zijn vooral de heuristieken die een positieve invloed op de totale 
werktijd en de kwaliteit interessant. 
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In tabel 3 worden alle heuristieken die l enoemd worden in het proefschrift van Reijers [IO] vermeld, 
verdeeld in 6 categorieen: 

• Task rules: optimaliseren van ta \;en in een proces 
• Routing rules: verbeteren van dl' routing in het proces 
• Allocation rules: gericht op de a ocatie van resources 
• Resources rules: gericht op type ' n aantal resources 
• Rules for external parties: gericht :lp het verbeteren van de communicatie en samenwerking 

met externe partijen 
• Integral workflow rules: gericht op het proces in zijn geheel 

Of deze lijst compleet is, is moeilijk te zeggen. Er kunnen natuurlijk altijd mogelijkheden zijn, waar 
nog niemand aan gedacht heeft. Deze lijst wordt gebruikt als basis voor het herontwerp. Het is 
mogelijk dater tijdens het onderzoek mogelijkheden naar voren komen , die niet genoemd worden in 
deze lijst van heuristieken . Dit wordt in hoofdstuk 9 besproken. 

Tabel 3: Herontwerp heuristieken (uit: [IO]) 

Categorie Heuristiek Categorie Heuristiek 
Task Rules Task elimination Resource rules Numerical 

involvement 
Task addition Extra resources 
Task composition Spec ial isl/general isl 
Task automation Empower 

Allocation rules Case manager Rules for external parties Integration 
Case assignment Outsourcing 
Customer teams Interfacing 
Flexible assignment Contact reduction 
Resource centralization Buffering 
Sp lit responsibilities Trusted party 

Routing rules Resequencing Integral workflow rules Case types 
Knock-out Technology 
Parallelism Exception 
Triage Case-based work 
Control relocation 

Reijers [IO] geeft bij elke heuristiek aan op we Ike manier deze invloed kan hebben op de 4 
indicatoren, tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit. 
In hoofdstuk 7 en 8 zal voor het verzuim-administratieproces en het muteerproces besproken worden 
welke heuristieken een positief effect hebben op de performance van het proces. Op we Ike manier de 
effecten van de aanpassingen bepaald zijn, wordt uitgelegd in de volgende paragraaf. 

6.2 Eff ecten 
De heuristieken hebben allemaal een verschillend effect op het proces. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om effecten van aanpassingen kwantitatief te meten. Deze zijn niet allemaal in elke 
situatie mogelijk. 
Testen/pilot versie 
Een manier om het effect van een aanpassing te meten is door middel van testen . Als een aanpassing 
makkelijk in te voeren is, kan dit (tijdelijk) gebeuren en de effecten gemeten worden. 
Berekenen/simuleren 
Van de oude en de nieuwe situatie kan een model worden gemaakt, wiskundig of met een simulatie 
programma. Deze modellen kunnen worden doorgerekend en zo kan er een vergelijking worden 
gemaakt tussen de oude en de nieuwe situatie 
Literatuur 
Vee I processen warden beschreven in literatuur. Gezocht moet word en naar I iteratuurbronnen die de 
effecten van aanpassingen beschrijven. De beschreven situatie moet dan wel overeenkomen met de 
situatie bij ROC A ventus. 
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Experts 
Een ander mogelijkheid om kwantitatieve resultaten te schatten is door experts in te zetten. Dit zijn de 
personen die het meeste af weten van bet proces en bet beste kunnen schatten wat de invloed van 
verschillende aanpassingen is. 

6.2.1 ROC Aventus 
Om de effecten van de aanpassingen bij ROC A ventus in te schatten zijn er experts, de medewerkers, 
ingezet. Vee) aanpassingen hebben te maken met technologie en om die te testen zou er een nieuw 
systeem moeten worden gebruikt. Dit is niet mogelijk en bet testen van de nieuwe situatie is dus niet 
mogelijk. 
Om berekeningen te maken of de situatie te simuleren zijn kwantitatieve gegevens nodig over bet 
huidige proces. Bijvoorbeeld de bewerkingstijden per activiteit en hoe vaak een order binnenkomt. 
Deze gegevens worden door ROC A ventus niet bijgehouden. Het zelf meten van deze cijfers was 
binnen de tijd die er voor dit onderzoek staat, niet meer mogelijk. 
In de literatuur worden de heuristieken zoals hierboven beschreven vaak kwalitatief besproken. Er 
wordt wel uitgelegd op welke manier de aanpassing effect heeft, maar hoeveel wordt niet genoemd. Er 
zijn wel artikelen die de kwantitatieve effecten van aanpassingen bespreken, bijvoorbeeld Seidmann 
en Sundararajan [11] en Buzacott [3], maar ook in deze artikelen wordt gebruik gemaakt van cijfers en 
getallen die door ROC Aventus niet bijgehouden worden. 
De medewerkers in bet proces zijn in dit geval de experts. Zij kunnen een realistische inschatting 
maken van de kwantitatieve kant. Een voorwaarde hierbij is dat ze duidelijk in beeld hebben hoe de 
nieuwe situatie er voor hen uit ziet. 
Om de effecten van de aanpassingen te schatten zijn er gesprekken gevoerd met de medewerkers in 
twee rondes. In bet eerste gesprek zijn met meerdere medewerkers tegelijk een aantal mogelijke 
aanpassingen besproken. Er is gediscussieerd over de gevolgen van de aanpassingen en eventuele 
andere mogelijkheden om efficienter te werken. 
De gevonden oplossingen zijn verder uitgewerkt en daama hebben de medewerkers in een volgend 
gesprek individueel geschat wat de kwantitatieve gevolgen zouden zijn. In dit gesprek is uitgelegd hoe 
de nieuwe situatie er uit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor de werkzaamheden. Op deze manier 
kan er een schatting gemaakt worden van de kwantitatieve effecten van de aanpassingen. 

6.3 Conclusie 
Het herontwerp zal gebeuren aan de hand van de heuristieken uit bet proefschrift van Reijers [IO]. 
Deze heuristieken zijn in principe goed toepasbaar op bet workflowproces van ROC A ventus. Eerst 
zal bet verzuim-administratieproces herontworpen worden, omdat de medewerker denken dat daar de 
meeste verbeteringen kunnen worden gedaan. Daarna zal bet muteertraject herontworpen worden. 
De heuristieken zullen gebruikt worden als basis. Of deze lijst compleet is zal moeten blijken uit het 
verdere onderzoek. Het is mogelijk dat tijdens bet onderzoek andere mogelijkheden boven tafel 
komen, die niet genoemd worden in de heuristieken van Reijers [IO]. 
Ook zal moeten blijken ofhet feit dat de salaris- en personeelsadministratie geen exteme klanten heeft, 
van invloed is op de toepasbaarheid van de heuristieken. 
De effecten van de aanpassingen zullen gemeten worden door de experts schattingen te laten maken. 
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7 Herontwerp van het verzuim-administratieproces 
In hoofdstuk 4 is het verzuim-administratieproces ingedeeld in subprocessen en de daarbij horende 
activiteiten. In dit hoofdstuk zal per subactiviteit onderzocht worden of de heuristieken uit hoofdstuk 6 
het proces kunnen verbeteren. Eerst zullen in paragraaf 7.1 eerst de fouten en problemen uit het 
huidige proces worden beschreven. 

7.1 Fouten & problemen 
Door de medewerkers van de verzuimadministratie en door de case-managers wordt aangegeven dater 
regelmatig fouten in de informatie z it. Dit is in het digitale systeem (Edukaat) en in de " lange lijsten" . 
Waar de fouten ontstaan en hoe vaak er fouten voorkomen is niet bekend. Deze informatie wordt niet 
bijgehouden. 
De meest voorkomende fout is een verkeerd verzuimpercentage. Dit komt op twee manieren voor. 
Het personeelslid staat in het systeem als verzuimende, maar is inmiddels weer hersteld of andersom. 
De eerste manier ontstaat vaak doordat herstelmeldingen van de sector niet goed doorkomen. De 
tweede manier ontstaat doordat er decentraal geen inz icht is in de situatie van het personeelslid en een 
langdurig zieke als volledig hersteld wordt gemeld, terwijl dit gedeeltelijk moet zijn. De 
verzuimadministratie kan deze gegevens moeilijk controleren, omdat ze geen direct contact hebben 
met de verzuimenden. 
De gevolgen van deze fouten z ijn heel verschillend. lemand kan een oproep krijgen voor de 
bedrij fsarts, terwij I hij allang niet ziek meer is, of de reiskostenvergoeding wordt onterecht stop gezet. 
Als iemand hersteld in het systeem staat, maar dit in werkelijkheid niet is, kunnen belangrijke 
actiemomenten uit het Arbo-traject "vergeten" worden. Dit kan financiele gevolgen hebben voor ROC 
Aventus en voor het personeelslid. 
De dossiervorming komt rommelig over. Er zijn voor een langdurig zieke 3 verschillende dossiers, het 
normale personeelsdossier, een dossier voor het SMT en een dossier voor andere documenten die te 
maken hebben met het verzuimproces. Sommige documenten zitten in beide dossiers. De betrokkenen 
moeten regelmatig zoeken naar documenten in de verschillende dossiers. 
Een ander punt dat door de administratie als verbeterpunt wordt aangedragen is het registreren van het 
verzuim in het systeem. Het gebruikte systeem is gebruikeronvriendelijk en er moeten veel 
handelingen per verzuimmelding verricht worden. Yeel handelingen moeten handmatig worden 
uitgevoerd, wat veel tijd kost . 
De administratieve lasten die het verzuimproces met zich mee brengen zijn hoog. De medewerkers 
hebben het gevoel dat de administratie (te) veel tijd in beslag neemt. 
Aanpassingen aan het proces moeten dus leiden tot minder fouten in het systeem en een minder grote 
belasting van de medewerkers. 

7.2 Herontwerp 
In deze paragraaf zullen de verschillende activiteiten van de verzuimadrninistratie besproken worden 
en de mogelijkheden die de heuristieken uit hoofdstuk 6 bieden. Per activiteit za l ook aangegeven 
worden hoe de medewerkers de effecten van de aanpassingen schatten. N iet alle heuristieken uit 
hoofdstuk 6 zullen worden besproken . Sommigen worden niet toegepast, omdat ze niet het gewenst 
resultaat bereiken , anderen worden al toegepast en worden in dit hoofdstuk niet verder besproken. In 
bijlage IO wordt dit verder toegelicht. 
Bij het toepassen van de heuristieken wordt de verdeling van activiteiten gebruikt, zoals die 
beschreven is in hoofdstuk 4. Eerst de activiteiten die per individueel verzuimgeval uitgevoerd worden 
en daarna de activiteiten die voor alle verzuimgevallen tegelijk worden gedaan . 

7.2.1 Verzamelen gegevens 
Het verzamelen van de verzuimgegevens door de verzuimadministratie gaat over twee lagen. Het 
personeelslid meldt zich eerst bij de sector en de sector geeft dit door aan de administratie. Het lijkt dat 
hier dubbel werk wordt gedaan. Maar het melden op de sector is van groot belang, omdat dit de 
werkplek van het personeelslid is . Zijn directe collega's en leidinggevende moeten op de hoogte zijn 
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van het verzuim. Eventueel moeten er werkzaamheden worden overgenomen door een collega. Als het 
verzuimende personeelslid een docent is die op die dag lessen moet geven, moet er vervanging 
geregeld worden of opvang voor de deelnemers. 
De verzuimadministratie besteedt ongeveer een half uur per dag aan het printen van de e-mails, 
controleren en invoeren van de verzuimgegevens. 

Resequencing 
Een altematief zou zijn om het personeelslid eerst te laten melden bij de administratie en dan bij de 
sector. Het voordeel hiervan is dat de gegevens meteen ingevoerd kunnen worden in het systeem en er 
direct contact is tussen de administratie en de verzuimende. De verzuimadministratie heeft toegang tot 
de verzuimgegevens en dus meer inzicht in de situatie van het personeelslid dan de contactpersoon op 
de sector. Vragen naar aanleiding van de melding kunnen meteen gesteld worden. Er moet wel 
gezorgd worden dat de melding ook bij de sector terecht komt. Dit kan door de verzuimende zich ook 
te laten melden bij de sector. Dit brengt problemen met zich mee, omdat dit betekent dat de 
verzuimende twee meldingen moet doen. Het gevaar is dat hij er een vergeet, of verschillende 
meldingen doet. 
Een andere optie is om de verzuimadministratie de melding door te laten geven aan de sector. Dit 
betekent meer werk voor de administratie, watjuist niet gewenst is. En het is voor de administratie 
veel lastiger om de melding door te geven aan de juiste personen. Zij weten niet waar het personeelslid 
die dag moet werken (sommige sectoren hebben meerdere locaties) en weten niet wanneer alle 
personeelsleden werken (ROC Aventus heeft veel deeltijd personeelsleden). De contactpersoon op de 
sector heeft wat dat betreft een beter inzicht. Meestal is dit een receptioniste die goed weet wie er 
allemaal aanwezig zijn en wie niet. De volgorde van melden, eerst bij de sector, die geeft het door aan 
de administratie, is in dit geval de beste optie. 

Task elimination 
De meldingen worden door de contactpersoon in een Excel-sheet ingevuld en later door de 
administratie in Edukaat. Een altematief zou zijn dat de contactpersoon de melding opneemt in een 
elektronisch document, dat verstuurd wordt naar de administratie en daar meteen verwerkt kan worden 
in het systeem. De administratie hoeft dan niet de Excel-bestanden uit te printen en over te nemen in 
het systeem. Het elektronische document hoeft alleen gecontroleerd te worden en met een druk op de 
knop wordt het verwerkt. De 28-dagen controle kan het systeem automatisch uitvoeren. De melding 
moet langs de administratie, zodat zij fouten die de contactpersoon maakt eruit kunnen halen en de 
verdere afhandelingen kunnen doen. 
In de toekomst kan dit altematief eventueel nog verder uitgewerkt worden. Als de technische 
infrastructuur het toelaat moet het zelfs mogelijk zijn om het personeelslid zich zelf ziek te laten 
melden in het systeem. Deze optie gaat echter tegen het beleid in, dat ROC voert. Het personeelslid 
bes list samen met zijn leidinggevende of het verzuim het gevolg is van ziekte, of dat er een andere 
verzuimoorzaak is. Als het personeelslid zichzelf ziek kan melden, is dit niet meer het geval. 

Task addition 
Een mogelijkheid om de herstelmeldingen beter te ontvangen is door het personeelslid op de hoogte te 
houden van zijn status. Hij kan dan reageren als de gegevens niet kloppen. Dit kan door middel van de 
portal dat op dit moment ontwikkeld wordt. Het personeelslid krijgt, als hij inlogt, op zijn persoonlijk 
scherm te zien, dat hij in het systeem als "afwezig" gemeld staat. Hij kan hierop meteen reageren door 
aan de contactpersoon door te geven dat hij weer aanwezig is. 
Deze optie is alleen geschikt voor personeelsleden die maar kort verzuimen. Voor personeelsleden met 
langdurig verzuim kan het vervelend zijn om steeds herinnerd te worden aan de verzuimsituatie. Er 
moet dus een mogelijkheid zijn om de verzuimgegevens niet te laten zien. 
Het werken met portals is nog in ontwikkeling, maar een andere mogelijkheid om het personeelslid op 
de hoogte te stellen van zijn verzuim is m.b.v. e-mail. De administratie kan een e-mail sturen, bij de 
eerste verzuimmelding. Het personeelslid ziet deze e-mail zodra hij weer aanwezig is en inlogt. Hij 
kan dan meteen melden dat hij weer aanwezig is. Voor langdurig zieken heeft deze optie minder 
effect, omdat die de e-mail pas veel later lezen. Het effect van deze optie valt ook weg als 
medewerkers tussendoor (tijdens het verzuim) hun e-mails lezen. 
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Het versturen van de e-mails betekent voor de administratie meer werk en heeft dus alleen voordelen 
als het automatisch gebeurt. Bij het handmatig versturen van de e-mails wegen de voordelen (het 
eerder ontvangen van herstelmeldingen) niet op tegen de nadelen. 

Effect 

Voor het verzamelen van de gegevens is het vervangen van Excel-sheet door elektronisch document 
een goed idee. Dit houdt in dat in de nieuwe situatie de contactpersoon op de sector in een elektronisch 
document wijzigingen en nieuwe verzuimgevallen aan de administratie doorgeeft. De 
verzuimadministratie krijgt deze berichten (als een soort e-mail) binnen en kan deze met een druk op 
de knop goedkeuren en verwerken in het systeem. 
Het invoeren van de gegevens door de administratie is niet veel werk en ook in de nieuwe situatie 
moet de medewerker de ziekmelding controleren. Per week zal er ongeveer een uur tijd bespaard 
worden. 

7.2.2 Controleren van gegevens 
De administratie controleert de gegevens bij het personeelslid met behulp van het blauwe formulier. 
Als er geen fouten gemaakt worden bij het verzamelen van de gegevens, is controle van de gegevens 
minder noodzakelijk en zou dit een overbodige activiteit zijn. ROC Aventus wil echter dat het 
personeelslid verklaart dat de gegevens correct zijn en hij/zij ook daadwerkelijk afwezig was tijdens 
de gestelde periode. 
Het uitprinten en versturen van de blauwe formulieren kost nu tussen de 2 en de 5 uur per dag, 
(afhankelijk van het aantal ziekmeldingen). Het opruimen van alle blauwe formulieren en witte 
kopieen gebeurt I keer per week en kost ongeveer een uur. 

Task composition 
De administratie verstuurt bij elke verandering in de situatie een blauw formulier op, die het 
personeelslid moet ondertekenen. Bij complexe gevallen betekent dit dater meerdere malen 
formulieren heen en weer gaan tussen het personeelslid en de administratie. 
Een andere constructie die tijdbesparend zou kunnen zijn, is het formulier te laten tekenen aan het eind 
van het verzuim en voor de hele periode tegelijk. Dan hoeft er per verzuimgeval maar I formulier heen 
en weer gestuurd te worden. Een nadeel hiervan is dat deze verzuimperiodes soms langdurig zijn en de 
medeweker aan het einde niet meer precies weet wat de situatie op een bepaald moment was. Hij kan 
de gegevens dan niet meer controleren. Regelmatig controle is dus belangrijk. 
Een alternatief zou zijn om I keer per periode alle verzuimgevallen te controleren . Bijvoorbeeld I keer 
per maand het verzuimoverzicht versturen en ondertekend retour vragen. Het voordeel hiervan is dater 
maar I keer in de maand correspondentie is in plaats van meerdere keren. Het nadeel is dat er een 
concentratie van werkzaamheden komt. I keer per periode is er voor de verzuimadministratie veel 
werk. Dit kan opgevangen worden door de personeelsleden in groepen te verdelen en elke groep in een 
andere periode te behandelen. 
Een ander nadeel is dat het voor de personeelsleden niet meer duidelijk is. Nu melden ze zich afwezig 
en een paar dagen later ontvangen ze het blauwe formulier. In de nieuwe situatie kan hier een langere 
periode tussen zitten, waardoor het onoverzichtelijk wordt voor het personeelslid. 
Het minder vaak opsturen van blauwe formulieren heeft niet veel effect op de hoeveelheid werk, 
omdat het ziekte informatie formulier (ZIF) van de Achme-Arbo toch ook moet worden opgestuurd. 
Het blauwe formulier wordt hier samen mee opgestuurd. Het versturen van het ZIF blijft noodzakelijk, 
ook als de blauwe formulieren minder vaak opgestuurd worden. 

Task elimination 
Door het aanleggen van een digitaal bestand waarin bijgehouden wordt welke blauwe formulieren 
verstuurd en ontvangen zijn, kan tijd bespaard worden. Het maken en bewaren van kopieen wordt dan 
overbodig. 
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Technology 
In de toekomst moet betook mogelijk zijn om de verklaringen digitaal te ontvangen. Er moet dan 
gewerkt worden met digitale handtekeningen, omdat de verklaringen door bet personeelslid 
ondertekend moeten worden. (De blauwe formulieren kunnen dan worden opgeslagen in bet digitale 
dossier, hierover laten meer in paragraaf 7.2.5) 

Effect 

Geschat wordt dat bet werken met een digitaal bestand voor de blauwe formulieren 3 uur werk per 
week scheelt. 

7.2.3 Signaleren actiemomenten 
Het opstellen van de "lange lijsten" en bet signaleren van de actiemomenten kost de 
verzuimadministratie ongeveer 3 uur per week. 

Task automation 
De signalering van actiemomenten gebeurt handmatig aan de hand van Excel-sheets. Deze handeling 
kan geautomatiseerd worden. V anuit de verzuimgegevens kan automatisch een lijst worden 
gegenereerd van langdurig zieken. Bij wijzigingen wordt deze lijst automatisch bijgewerkt. 

Effect 

Door de task-automation heuristiek toe te passen worden de "lange lijsten"automatisch gemaakt en 
bijgewerkt. Dit scheelt de verzuimadministratie 3 uur per week. 

7.2.4 Uitvoeren actiemomenten 
De actiemomenten die de verzuimadministratie uitvoert zijn voornamelijk formulieren invullen. Deze 
formulieren moeten worden opgestuurd naar externe organisaties zoals bet UWV. Vaak moet ook bet 
personeelslid en de sectordirectie gegevens op de formulieren invullen. Het kost de 
verzuimadministratie ongeveer 8 uur per week om alle actiemomenten uit te voeren. 

Technology 
De formulieren zijn nu allemaal hard-copy en moeten helemaal worden ingevuld. Ook de 
standaardgegevens zoals naam, adres en woonplaats moeten telkens opnieuw worden overgeschreven. 
Het invullen van elektronische formulieren is een stuk sneller dan papieren formulieren, vooral als 
basisgegevens van bet verzuimende personeelslid (naam, adres, sofi-nummer, enz) automatisch 
ingevuld worden. Met een koppeling tussen de persoonsgegevens en de formulieren (van bijvoorbeeld 
UWV) kan dus veel tijd bespaard worden. Daama kunnen de formulieren worden geprint en verstuurd. 

Integration 
Nog efficienter is bet als de formulieren ook digitaal verstuurd kunnen worden naar betrokken 
personen. Intern zou dit kunnen met behulp van bet intranet en extern via EDI (Elektronic Data 
Interchange). Formulieren en documenten hoeven dan niet uitgeprint en opgestuurd te worden, maar 
kunnen digitaal verzonden worden. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat veel formulieren ondertekend moeten worden door de 
betrokkenen (sectordirectie en medewerker). Niet alle personeelsleden hebben thuis de mogelijkheid 
om digitaal met ROC Aventus te communiceren. De mogelijkheid om formulieren hard-copy in te 
vullen moet (voorlopig) open blijven. 

Integration 
Aan bet einde van de dag moeten alle wijzigingen door gegeven worden aan de Arbo-dienst. Dit 
gebeurt nu m.b.v. een uitgeprinte lijst die via de fax wordt verstuurd. Hierbij worden regelmatig 
handmatig wijzigingen bijgezet, omdat bet systeem niet altijd alle wijzigingen uitprint. 
Ook deze activiteit kan m.b.t. technologie overbodig worden. Bij de meeste Arbo-diensten is bet 
mogelijk om de verzuimmeldingen on-line te versturen, of zelfs meteen elektronisch bij de wijziging 
via Elektronic Data Interchange (EDI). Voor de Arbo-dienst is dit efficienter, want de gegevens 
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komen elektronisch aan en kunnen sneller verwerkt worden. Yoor ROC Aventus ligt het aan de manier 
waarop de wijzigingen doorgestuurd worden of dit efficienter is. 
Het uitprinten, controleren en daarna faxen van de lijst kost ongeveer een kwartier per dag. Als alle 
mutaties een voor een on-line moeten worden doorgegeven zou dit meer tijd kunnen kosten , zeker in 
de drukke periodes. 

Effect 

De verzuimadministratie schat dat als er gewerkt wordt met digitale formulieren, die al gedeeltelijk 
zijn ingevuld, maar de helft van de tijd nodig is om alle formulieren te verwerken. Dit betekent een 
besparing van 4 uur per week. 
Sommige actiemomenten omvatten meer dan het invullen van een standaardformulier, bijvoorbeeld 
een W AO aanvraag. Deze actiemomenten komen minder vaak voor en ook hiervoor geldt dat de een 
koppeling met de standaard gegevens tijd kan besparen. 

7.2.5 Dossier vorming 
De verzuimadministratie besteedt ongeveer 12 uur per week aan het bijwerken van de dossiers. 
Bijvoorbeeld het verwerken van werkhervattingsbriefjes en het bijwerken van het SMT-dossier. 

Technology Heuristiek: digitale dossiers 
De dossiervorming is nu allemaal hard-copy, maar een klein gedeelte wordt digitaal bewaard. Het 
digitaal bewaren van de dossiers kan de efficientie verbeteren. De gegevens kunnen dan on-line 
bekeken worden door alle betrokkenen, waarbij natuurlijk rekening gehouden moet worden met 
privacy gevoel ige gegevens. De case-manager ( of een andere betrokkene) kan dan snel zien of een 
bepaald document aanwezig is en water precies instaat. 
Yoor de verzuimadministratie betekent dit dater minder gecommuniceerd hoeft te worden met 
bijvoorbeeld de sectordirecties. Documenten die nu naar hen opgestuurd worden kunnen worden 
opgeslagen in het digitale dossier en de sectordirectie kan die meteen inzien. Dit scheelt ook 
decentraal werk, omdat ook daar voor alle personeelsleden dossiers worden bijgehouden van alle 
documenten die worden opgestuurd. 
Mochten de dossiers gedigitaliseerd worden, dan moet er we! een Document Management Systeem 
komen. De documenten worden dan logisch bewaard, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn en er 
kunnen geen bestanden overschreven worden. 
Natuurlijk moeten de gegevens, vanwege de privacy van het personeelslid, worden afgeschermd en 
kunnen alleen personeelsleden die daarvoor geautoriseerd zijn de gegevens inzien. 

Technology Heuristiek: digitale communicatie 
Bij digitale dossier vorming kan er ook digitaal gecommuniceerd worden met bijvoorbeeld het UWV, 
dat gebeurt nu al bij andere bedrijven. Ook hier kan dan de hard-copy correspondentie achterwege 
blijven , wat een hoop tijd scheelt. 
Als er gekozen wordt om te gaan werken met digitale dossiers, moet ook alles digitaal worden. Met 
een digitaal dossier en daarnaast nog een papieren dossier, blijven dezelfde problemen bestaan (waar is 
welk document). Documenten die niet digitaal zijn moeten dan worden gescand en opgeslagen in het 
dossier. Het werken met digitale dossiers is alleen efficienter als een aanzienlijk gedeelte van de 
documenten digitaal wordt aangeleverd. De voordelen van digitale documenten wegen dan op tegen de 
extra tijd die het kost om niet digitale documenten te scannen. 
Andere bedrijven (zoals UWV) zijn hierin al zo ver, dat bijvoorbeeld subsidieaanvragen alleen digitaal 
worden geaccepteerd. 

Effect 

Een groot gedeelte van de tijd voor het bijwerken van de dossiers gaat zitten in het verwerken van de 
werkhervattingsbriefjes; ongeveer IO uur per week. De medewerkers schatten dat als deze digitaal 
aangeleverd en verwerkt zouden kunnen worden, dit in de helft van de tijd zou kunnen. 
Voor de overige activiteiten konden de medewerkers moeilijk schatten wat de voordelen zouden zijn, 
omdat de werkzaamheden en de mogelijkheden van digitale dossiers heel breed zijn. 
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Wat wet als groot voordeel wordt gezien is dat, (als alles digitaal bewaard wordt), de dossiers 
overzichtelijker worden dan nu en er minder vaak documenten "kwijt" kunnen raken. Dit heeft een 
positief effect op de kwaliteit van het proces en ook het zoeken naar documenten wordt eenvoudiger. 

7.2.6 Genereren van oven:ichten 
Uit de verzuimgegevens worden de verschillende overzichten gegenereerd. Deze overzichten worden 
door de afdeling P&O en de sectordirecties gebruikt als stuur- en evaluatie-informatie. 

Task elimination & technology 
De sectordirecties kunnen ook decentraal hun eigen rapportages maken. Dit is een voorbeeld van task 
elimination voor de verzuimadministratie. Zij maken niet meer alle overzichten. Alie betrokkenen in 
het proces kunnen rapportages maken met de gegevens die voor hen belangrijk zijn. Hierbij geldt dat 
vanwege privacy redenen niet alle gegevens voor iedereen zichtbaar zijn.Algemene heuristieken 
Een aantal van de heuristieken van uit hoofdstuk 6 zijn algemeen toepasbaar en horen niet bij een 
bepaalde activiteit. 

7.2.7 Controleren bij de sector 
Elke week worden de gegevens gecontroleerd bij de sector. Het printen, versturen en verwerken van 
de retour gezonden lijsten koste de administratie drie uur per week. 

Control relocation 
De verzuimgegevens worden ook elke week gecontroleerd bij de sector. De verzuimadministratie 
maakt een overzicht van de verzuimgegevens van de afgelopen 4 weken en stuurt dit met de interne 
post naar de Sector. De gegevens worden dus achteraf gecontroleerd. 
De sector houdt zelf, op losse lijsten, bij welke personeelsleden wanneer afwezig zijn. Maar zij kunnen 
deze gegevens niet direct controleren omdat ze geen toegang hebben tot het centrale systeem. Een 
actueel (on-line) inzicht in de verzuimgegevens zorgt ervoor dat de contactpersoon zelf geen lijsten 
meer hoeft bij te houden en de gegevens direct kan controleren. De controle achteraf kan dan 
achterwege blijven. 
Decentraal inzicht in de actuele gegevens heeft ook als voordeel dat discrepanties met de 
werkelijkheid sneller worden opgemerkt en gecorrigeerd. 
Vanwege de privacy van de personeelsleden mag de contactpersoon alleen toegang hebben tot de 
percentage gegevens. 

Effect 
Het afschaffen van de controle bij de sector scheelt de verzuimadministratie ook 3 uur. Door het 
inzicht op decentraal niveau zullen ook minder fouten gemaakt worden. 

7 .2.8 Algemeen 
Het informatie systeem dat nu gebruikt wordt, Edukaat, biedt alleen ondersteuning bij het verzamelen 
van de gegevens. De administratie kan elke dag de gegevens van de personeelsleden aanpassen. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat hier veel tijd gaat zitten in het opzoeken van het juiste scherm. 
Via een koppeling kunnen in Word standaard brieven en formulieren worden gemaakt. 
Het systeem biedt nauwelijks ondersteuning bij het signaleren van actiemomenten, het opstellen en 
beheren van dossiers en het begeleiden van de langdurig zieken. Het genereren van rapportages wordt 
ook gedaan met behulp van een ander systeem. 
Daarbij is het systeem gebruikersonvriendelijk en kosten de handelingen die wet ondersteund worden 
veel tijd omdat er meerdere schermen opgevraagd moeten worden. 

7.2.9 Sector 
Ook op de sector wordt door de contactpersoon een kleine administratie bijgehouden. Zij hebben geen 
inzicht in de gegevens die de verzuimadministratie bewaard en houden voor zichzelf een overzicht bij 
van de personeelsleden die afwezig zijn. Door decentraal toegang te geven tot deze gegevens kunnen 
deze activiteiten achterwege blijven. 
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De aanpassingen op centraal niveau hebben geen negatieve gevolgen voor de activiteiten op decentraal 
niveau. Sterker nog, er za l ook op decentraal niveau efficienter gewerkt kunnen warden, doordat er 
meer inzicht in de verzuimgegevens komt en er minder fouten gemaakt warden. 

7.3 Conclusie 
Per activiteit zijn de verschillende verbetermogelijkheden besproken. Niet alle mogelijkheden hebben 
een positief effect op de hoeveelheid werk of de kwaliteit. In tabel 4 zijn alle mogelijkheden die een 
positief effect hebben per activiteit genoemd en de tijdwinst die er per week gemaakt kan warden, 
geschat door de medewerkers. 
Op dit moment wordt er ongeveer 1,4 fte besteed aan de verzuimadministratie, wat neerkomt op 
ongeveer 56 uur per week. Als alle verbeteringen warden doorgevoerd kan er volgens de medewerkers 
ongeveer 19 uur werk per week bespaard warden . Dit betekent een besparing van I /3 van de tijd. 
Sommige verbeteringen betekenen ook een betere efficientie op decentraal niveau, wat nog bij de 
voordelen moet warden opgeteld. Hiervan is geen schatting gemaakt. 
De voorgestelde verbeteringen hebben niet alleen effect op de hoeveelheid werk die er verzet moet 
warden, maar ook op het aantal fouten dat gemaakt wordt. Minder fouten betekent een betere 
kwaliteit, maar er zal ook minder werk besteed hoeven te warden aan het uitzoeken en oplossen van 
deze fouten. 

Tabel 4: Tijdwinst per aanpassing 

Activiteit Aanpassing Tijdwinst per 
week 

Verzamelen Elektronische documenten I uur 
Controleren Contactpersoon inzicht in verzuimgegevens 3 uur 

Digitale ziekte map 3 uur 
Signaleren actiemomcntcn Automatisch signaleren 3 uur 
Uitvoeren actiemomenten Digitale formulieren , standaard gegevens al ingevuld 4 uur 

Digitale communicatic 
Dossier vorming Digitale dossiers 5 uur 
Totaal 19 uur 

Een aantal van de heuristieken volgens Reijers (2002) wordt al toegepast. De mogelijkheden voor 
verbeteringen hebben allemaal te maken met automatisering. Dit betekent dat er bepaalde eisen gesteld 
warden aan het systeem dat gebruikt wordt. 
De voorgestelde verbeteringen zijn niet mogelijk met het huidige systeem. Dit systeem biedt geen 
perspectieven voor de toekomst en als ROC Aventus de voorgestelde verbeteringen wil invoeren moet 
er een ander systeem komen. Aan dit systeem zullen een aantal eisen gesteld warden, die voorvloeien 
uit de voorgestelde verbeteropties: 

• Decentraal verzuim kunnen melden op elektronische documenten die meteen verwerkt kunnen 
warden in het systeem 

• Op verschillende lagen in de organisatie toegang tot de gegevens, hierbij lettend op de 
vertrouwelijkheid van de gegevens 

• Ondersteuning bij het verzamelen van de blauwe formulieren 
• Automatische signalering van actiemomenten 
• Ondersteuning met elektronische dossiers en formulieren. Koppelingen met verzuimgevallen, 

waardoor formulieren gedeeltelijk ingevuld warden. Personeelsleden en sectordirecties 
moeten formulieren digitaal kunnen invullen. 

• Elektronische communicatie met Arbo-dienst en UWV 
Er zijn software leveranciers die standaard pakketen leveren voor de ondersteuning van de 
verzuimadministratie, vooral gericht op het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter. Omdat er 
veel tijdwinst gemaakt kan warden met het werken met digitale formulieren en dossiers, zal een nieuw 
systeem ook hierbij ondersteuning moeten bieden. 
Een voordeel van een standaardsysteem is dat het volledig gericht is op verzuimadministratie en op dat 
gebied gebruiksvriendelijker zal zijn dan het huidige systeem. 
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De voordelen van en eventueel nieuw systeem zijn het grootst als dit kan communiceren met het 
huidige systeem. De personeelsgegeven kunnen dan worden overgenomen en mutaties worden dan 
ook automatisch doorgevoerd in het verzuimsysteem. 
Een stand-alone systeem zou ook mogelijk zijn, maar dan moet er een dubbele invoer van mutaties 
plaats vinden. Dit kost veel tijd en is niet wenselijk. 
Verder moet er goed gekeken worden naar de privacy van de gegevens. De verzuimgegevens, en dan 
met name als dit het gevolg is van ziekte, zijn vertrouwelijk. Goede beveiliging van deze gegevens is 
erg belangrijk. 
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8 Herontwerp van het muteer proces 
In dit hoofdstuk zullen verbetervoorstellen voor het muteerproces worden gedaan . In hoofdstuk 4 zijn 
de werkzaamheden uit het muteerproces ingedeeld in subprocessen en de daarbij horende activiteiten. 
Nadat eerst de fouten en problemen met het huidige proces besproken zijn, wordt daarna per 
subactiviteit onderzocht of het toepassen van een heuristiek een positief effect heeft op de 
performance. 

8.1 Fouten en problemen 
Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken neemt het muteerproces een relatief groot gedeelte van de tijd van de 
administratie in beslag. Dit geldt zowel voor de personeelsadministratie als voor de 
salarisadministratie. De medewerkers kunnen niet direct een onderdeel van het proces aanwijzen dat 
volgens hen heel inefficient is. Wei kunnen ze een aantal andere problemen aangeven. 
In de rapportages die de afdeling maakt zitten regelmatig fouten. Gegevens die niet overeenkomen met 
de werkelijkheid. Hoe deze fouten in de administratie ontstaan zijn is niet bekend. 
De senior personeelsadministratie geeft aan dat ze veel tijd steekt in het controleren van de mutaties 
PA. Dit komt omdat de mutaties niet goed of niet volledig worden ingevuld, of strijdig zijn met het 
beleid dat er gevoerd wordt. 
Een tweede probleem lijkt het tekort aan overzicht over de mutaties. Er wordt wel een mutatielijst 
bijgehouden, maar deze is erg summier. Hierin staat niks vermeld over het verloop van het proces. 
Daardoor is het moeilijk te achterhalen waar welke mutatie zich bevindt in het proces. Dit leidt er dan 
ook toe dat het niet mogelijk is te constateren dat het proces ergens stagneert. In de huidige werkwijze 
wordt dit alleen geconstateerd wanneer een medewerker dit toevallig opmerkt. Concrete data over dit 
soort problemen zijn echter niet voorhanden. 
Een derde constatering is dat de hoeveelheid mutaties niet constant is gedurende hetjaar. Een piek van 
het aantal mutaties bevindt zich in de maanden augustus en september. Dit is logisch aangezien bij het 
begin van een schooljaar de meeste personele veranderingen plaatsvinden. In mindere mate ligt er ook 
een piek rond de jaarwisseling, aangezien van het ondersteunend personeel de contracten vaker van 
januari tot januari lopen . 

Het doel van de aanpassingen in het proces is dan ook tweeledig. Enerzijds moet de hoeveelheid werk 
minder worden. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het uitgevoerde werk omhoog zodat er minder 
fouten gemaakt worden. 

8.2 Herontwerp 
Ook voor dit proces geldt dat niet alle heuristieken worden toegepast. In bijlage 11 wordt beschreven 
welke heuristieken voor het muteerproces niet worden besproken en waarom niet. 
Bij het toepassen van de heuristieken wordt de verdeling van activiteiten gebruikt, zoals die 
beschreven is in hoofdstuk 4. Eerst de activiteiten die per individueel verzuimgeval uitgevoerd worden 
en daarna de activiteiten die voor alle verzuimgevallen tegelijk worden gedaan. Ook het onderscheidt 
tussen mutaties SA en mutaties PA blijft gehandhaafd. 

8.2.1 Verzamelen, controleren en verwerken mutaties SA 
Het verzamelen, controleren en verwerken van de mutaties SA gebeurt door dezelfde persoon. Op 
intranet kunnen de personeelsleden vinden wie over welk onderwerp gaat. Mutaties die niet meteen bij 
de juiste persoon komen, worden intern doorgestuurd. 

Control relocation/automation 
Door personeelsleden inzicht te geven in hun eigen gegevens, kunnen ze eerder fouten lokaliseren. 
Hierdoor verschuift de controlefunctie van de salarisadministratie naar de personeelsleden zelf. Een 
volgende stap is het zelf laten wijzigen van hun gegevens in het informatiesysteem. Idea liter verzorgt 
het systeem automatisch de eventuele wijzigingen in de vergoedingen en bericht het personeelslid 
hierover. 
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Met de huidige stand van de technologie is het alleen mogelijk om NA W-gegevens automatisch te 
wijzigen. De gevolgen hiervan in de hoeveelheid werk zijn gering aangezien er per maand gemiddeld 
maar 5 mutaties in NAW-gegevens doorgevoerd dienen te worden. 
Er kan geen afschatting gemaakt worden van de tijd die de overige mutaties nu kosten, aangezien dit 
o.a. afhankelijk is van de manier van aanleveren. 

Effect 

Het eerder lokaliseren van fouten is een belangrijke stap voorwaarts. Naast minder fouten in 
rapportages naar het management zullen er ook minder fouten gemaakt worden in het uitkeren van 
onkostenvergoedingen. 
Aanvankelijk zal het inzicht verschaffen in eigen gegevens leiden tot meer vragen bij het personeel. 
Alhoewel dit dus in eerste instantie tot meer werk leidt bij de salarisadministratie wordt er beter 
voldaan aan de toenemende vraag naar informatie. 

8.2.2 Verzamelen mutaties PA 
De mutaties die gedaan worden door de sectordirecties worden verzameld op een centraal e-mail 
adres. Mutaties die niet digitaal zijn, komen vrijwel altijd van de afdeling P&O zelf en komen bij de 
senior personeelsadministratie terecht. De senior personeelsadministratie is ongeveer 3 uur per week 
bezig met het controleren en aanvullen van de mutaties. 

Control relocation (handleiding) 
Het standaard mutatieformulier zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt, als alle gegevens 
goed en volledig ingevuld zijn. Het komt echter regelmatig voor dat dit niet het geval is. De reden 
hiervan is niet bekend, maar senior personeelsadministratie denkt niet dat het onwil van de invuller is. 
De reden zal vooral zijn dat de invuller de gegevens niet weet, of niet weet wat hij moet invullen. 
Het invullen van de mutatie is de verantwoordelijkheid van de sectordirectie. Bij sommige sectoren 
wordt dit gedelegeerd naar de managementassistente. 
De personeelsadministratie heeft kennis over de manier waarop de mutatie ingevuld moet worden en 
welke gegevens een mutatie vereist. Met een duidelijke handleiding kan deze kennis worden 
overgedragen naar decentraal niveau en kan de controle en verantwoordelijkheid naar decentraal 
niveau verschuiven. 

Technology/task elimination 
Nog een stap verder is het om de mutaties op elektronische formulieren in te vu lien, die alleen 
verstuurd kunnen worden als alle benodigde gegevens ingevuld zijn. De invuller van de mutatie wordt 
dan verplicht om het formulier helemaal in te vullen. De mutaties zijn dan altijd compleet en de senior 
personeelsadministratie hoeft geen tijd te besteden aan het aanvullen van gegevens. Hierbij is 
informatievoorziening over het in te vu lien formulier en de eigen gegevens erg belangrijk. 

Sanctie 
Een bepaalde sanctie op het verkeerd of te laat doorgeven van mutaties kan de druk om het goed te 
doen vergroten. Dit kan voorkomen dat de mutaties te laat of verkeerd doorgegeven worden. De 
medewerkers van de salaris- en personeelsadministratie vinden een sanctie geen goed idee, omdat dit 
de verhoudingen tussen de verschillende sectoren en de administratie kan verstoren. Men werkt samen 
in een organisatie en daar zijn, naar hun mening, sancties niet gewenst. 

Effect: 
De senior personeelsadministratie verwacht dat het opstellen van een duidelijke handleiding een 
positief effect heeft op de kwaliteit van de verstuurde mutaties. Dit is wel afhankelijk van de manier 
waarop de sectoren de handleiding gebruiken. 
Elektronische formulieren kunnen ervoor zorgen dat mutaties altijd volledig zijn ingevuld. De senior 
personeelsadministratie hoeft dan geen tijd meer te besteden aan het aanvullen van gegevens. Dit 
scheelt ongeveer 3 uur werk per week. 
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8.2.3 Controleren mu ta ties PA 
De senior personeelsadministratie controleert of de mutatie strookt met het beleid van ROC Aventus, 
de CAO en wettelijke regelingen. De senior personeelsadministratie kan niet aangeven hoeveel tijd ze 
nodig heeft voor het controleren van mutaties. Dit komt omdat het aantal mutaties per week erg 
tluctueert en de benodigde tijd erg afhankelijk is van het soort mutatie. 

Technology 
Bij deze controle zijn verschillende gegevens van het betreffende personeelslid van belang. De 
gegevens die op het mutatieformulier staan, zijn decentraal ingevuld. Gegevens die niet op het 
mutatieformulier vermeld staan, moeten erbij gezocht warden in Edukaat, of het personeelsdossier. 
Op decentraal niveau is geen actueel en accuraat overzicht van de personeelsgegevens. Als er 
decentraal meer gegevens moeten warden ingevuld op het mutatieformulier, moeten deze gegevens 
ook decentraal aanwezig zijn. De persoon, die de mutatie invult, moet dus toegang hebben tot de 
actuele gegevens van het personeelslid. De mutaties kunnen dan volledig ingevuld warden en sneller 
gecontroleerd. 
Met een koppeling tussen de gegevens en het mutatieformulier kan het invullen nog sneller gebeuren. 
De huidige gegevens kunnen automatisch in het formulier warden overgenomen en hoeven niet meer 
te warden ingevuld. Alleen de mutatie hoeft dan te warden vermeld. 

Effect 
Decentrale toegang tot gegevens zorgt er voor dater meer inzicht komt bij de sectordirecties. Zij 
kunnen hun mutaties zelf toetsen aan het beleid, de CAO en wettelijke regelingen. De senior 
personeelsadministratie verwacht dat zij daardoor minder vaak mutaties krijgt die niet kunnen warden 
doorgevoerd. De kwaliteit van de aangeleverde mutaties zal dus stijgen. 
Het effect is op de hoeveelheid werk kan niet geschat warden. Het aantal controles zal minder warden, 
maar de invloed op de benodigde tijd kan de senior personeelsadministratie niet schatten. 

8.2.4 Venverken mutaties PA 
Automation/technology 
Door het gebruik van elektronische formulieren , die meteen verwerkt kunnen warden in het systeem, 
hoeft de salarisadministratie de mutatie niet meer handmatig in te voeren. Er dient nog slechts 
gecontroleerd te warden of de mutatie correct verwerkt is. Dit blijkt uit de retourinformatie van 
CASO. 
Op dit moment is het direct verwerken van een mutatie in het systeem niet mogelijk. Een aantal 
handelingen is heel specifiek voor een mutatie en is niet te automatiseren. De persoon die de mutaties 
invoert in het systeem heeft kennis nodig van de manier waarop het systeem werkt. Deze specifieke 
kennis is alleen aanwezig bij de medewerkers van de salarisadministratie. 
Het is technisch nog niet mogelijk om mutaties automatisch te verwerken. Volgens de medewerkers 
van salarisadministratie geldt dit niet alleen voor het systeem dat gebruikt wordt door ROC Aventus 
maar ook voor andere soortgelijke systemen. Door de vele ontwikkelingen in de ICT verwachten zij 
dat het in de toekomst wel mogelijk moet zijn om mutaties automatisch te verwerken . 

Effect 
Het automatisch verwerken van mutaties heeft grate gevolgen voor de salarisadministratie. Als dit 
technisch mogelijk is, zal dat heel veel werk en dus tijd schelen . De werkzaamheden van de 
salarisadministratie zullen dan verschuiven van het verwerken van mutaties, naar het controleren en 
interpreteren van gegevens. 

8.2.5 Genereren rapportages 
De sectordirecties ontvangen regelmatig rapportages van de personeelsadministratie. Standaard 
ontvangen ze elke maand het formatieoverzicht. Zij kunnen hierin zien of ze in lijn lopen met de 
begroting en of er maatregelen moeten warden genomen. Dit overzicht wordt door de administratie 
gemaakt met behulp van het programma Business Objects. De administratie besteedt ongeveer 2 dagen 
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per maand aan het maken van deze overzichten. Op verzoek van de sectordirectie worden door de 
administratie ook andere overzichten gemaakt. 

Task elimination/technology 
De rapportages worden gemaakt met behulp van Business Objects. De sectordirecties werken met dit 
programma om de verzuimgegevens op te vragen. Eenzelfde constructie kan dan ook gemaakt worden 
m.b.t. de formatiegegevens. De sectordirecties kunnen dan zelf deze standaardoverzichten genereren. 
Uit gesprekken met de sectordirecties bleek dat ze niet allemaal dezelfde wensen hebben ten aanzien 
van deze rapportages. Als ze zelf rapportages kunnen genereren, kunnen ze zelf beslissen welke 
informatie ze wel en niet ontvangen. Business Objects kan ook rapportages genereren die niet 
standaard zijn. Elke sectordirectie kan incidentele overzichten dan ook zelf genereren. De 
administratie heeft hier geen werk meer aan. 

Door tekortkomingen aan het huidige systeem wordt er door de administratie veel tijd besteed aan het 
volledig maken van de overzichten. Deze gegevens komen van "losse lijstjes" van de medewerkers. 
De sectordirecties hebben geen toegang tot deze "losse lijstjes". Deze optie heeft dus alleen nut 
wanneer de gegevens van de "losse lijstjes" automatisch aan de rapportages kunnen worden 
toegevoegd. 

Effect 
In de huidige situatie zijn de senior personeelsadministratie en het Hoofd P&O administratie allebei 
een dag per maand bezig met het completeren van de overzichten. Ats de sectordirecties deze 
overzichten zelf zouden generen, blijft er voor het Hoofd P&O administratie en de senior 
personeelsadministratie samen nog een halve dag werk over. De overzichten moeten nog 
gecontroleerd worden op technische fouten. Hierdoor zal het werk van de administratie verschuiven 
van het opstellen en controleren van de overzichten naar het interpreteren van de gegevens en aan de 
hand daarvan het adviseren van de sectordirecties. 
Vanwege privacy redenen mogen bij incidentele overzichten niet alle gegevens openbaar gemaakt 
worden. Dus dient door ROC Aventus eerst een eenduidig beleid opgesteld te worden hoe hiermee 
omgegaan dient te worden. 

8.2.6 Dossier vorming 
Het beheren van de gegevens van de personeelsleden gebeurt nu in Edukaat en in dossiers op de 
personeelsadministratie. Het werken met elektronische dossiers kan de efficientie vergroten, zoals ook 
al eerder besproken is bij het verzuim-administratieproces. Het werken met elektronische dossiers 
heeft bepaalde voordelen: 

• Documenten zijn vanaf alle plaatsen beschikbaar en geautoriseerde personen kunnen de 
gegevens eenvoudiger inzien. 

• Snellere communicatie is mogelijk, omdat documenten elektronisch zijn en niet met de 
gewone post moeten worden opgestuurd. 

• Het beheren van de documenten wordt eenvoudiger, aangezien documenten minder snel kwijt 
kunnen raken doordat ze ergens blijven liggen, of verkeerd opgeborgen worden. 

Sommige documenten dienen echter ondertekend te worden. Wanneer men ervoor kiest alles te 
digitaliseren zullen de documenten ingescand dienen te worden, wat extra werk betekent. Verder dient 
uitgezocht te worden water wettelijk bepaald is met betrekking tot het bewaren van dossiers. Op 
we Ike manier hiermee omgegaan moet worden is nog niet bekend bij ROC A ventus. ROC A ventus is 
zelf ook al aan het nadenken over het werken met elektronische dossiers. Er wordt een werkgroep 
opgestart, die gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
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8.2. 7 Algcmeen 
Er is ook een aantal heuristieken en aanpassingen die niet direct betrekking hebben op een bepaalde 
activiteit, maar algemeen van toepassing zijn. 

Case manager 
De case-manager heuristiek maakt een medewerker verantwoordelijk voor het hele proces. Hij voert 
niet alle activiteiten zelf uit, maar bewaakt het proces. Deze optie leidt tot meer werk voor de 
medewerkers. 
Het invoeren van deze aanpassing betekent dat voor elke mutatie een case-manager wordt 
"aangewezen" die de mutatie gaat volgen. De case-manager moet op de hoogte gehouden worden van 
de activiteiten die uitgevoerd zijn. Hij moet kunnen signaleren of het proces ergens stagneert en 
eventueel ingrijpen om het proces verder te laten verlopen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat elke 
mutatie het gehele proces doorloopt. Daarnaast is ook bekend bij de case-manager wat de status van 
elke mutatie is en wie ermee bezig is. De case-manager zal dus meer coordinerende taken moeten 
uitvoeren . Hierdoor zullen er minder fouten gemaakt worden en de kwaliteit van het proces wordt 
verbeterd. 
Op verzoek van de sectordirecties is gekozen voor een aanspreekpunt voor alle sectoren, de senior 
personeelsadministratie. Deze persoon is op de hoogte van alle mutaties die gedaan zijn en kan 
eventueel de sectordirecties helpen en adviseren bij een mutatie. Er is gekozen voor een aanspreekpunt 
voor alle sectoren en niet een aanspreekpunt per sector, omdat er regelmatig mutaties zijn tussen de 
sectoren en het overzicht van alle sectoren tegelijk daarbij belangrijk is. Verder moet het 
aanspreekpunt veel kennis hebben op het gebied van beleid en regels. Bij meerdere aanspreekpunten 
zouden deze allemaal moeten worden geschoold. 
In de nieuwe opzet zal de case-manager het aanspreekpunt worden voor de sectordirecties. De precieze 
opzet hiervan kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. 

Automation/technology 
Door het werken met elektronische formulieren kan het bijhouden van de mutatielijst worden 
geautomatiseerd. Alie mutaties die binnenkomen worden op een lijst gezet met daarbij de meest 
belangrijke gegevens, zoals naam medewerker, betreffende sector en ingangsdatum. 
Het bijhouden en coordineren van de route door de afdeling kan gedaan worden met een workflow 
automation systeem ([I], [IO]). Dit is een bepaald soort computer systeem dat de activiteiten op een 
afdeling coordineert. Het zorgt ervoor dat mutaties volgens een van te voeren beschreven route door 
de onderneming stroomt. Hierbij wordt de menselijke coordinatie over de route minder noodzakelijk. 

Portal 
Over ongeveer anderhalf jaar krijgt elke medewerker van ROC Aventus een persoonlijke portal. Als 
hij inlogt op het netwerk van ROC Aventus, verschijnt zijn persoonlijke pagina. Dit kan voor de 
administratie veel voordelen met zich mee brengen. Als het personeelslid zijn eigen gegevens kan 
inzien, kan hij ook eerder aan de bel trekken als gegevens niet kloppen. Hierdoor zullen fouten eerder 
gevonden worden. 

Nu worden er vaak mailings verstuurd naar een bepaalde groep personeelsleden. Er worden brieven 
opgesteld, uitgeprint en verstuurd. Als deze informatie via de portal naar de desbetreffende groep 
personeelsleden verstuurd kan worden scheelt dit aanzienlijk in de hoeveelheid werk. 
Hoeveel tijd deze optie zal schelen is moeilijk te schatten, omdat deze mailings vaak incidenteel zijn 
en het per mailing verschilt hoeveel tijd het kost. 

Er wordt een werkgroep opgestart, die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden van het gebruik van 
portals is. In deze werkgroep zullen ook personeelsleden van andere stafdiensten, bv. Onderwijs, F&I , 
automatisering plaatsnemen. 
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Effect 

De medewerkers van de personeelsadministratie schatten de tijdwinst van de case-manager heuristiek 
gering. Het zal er we( voor zorgen dat mutaties beter in de gaten gehouden wordt en dat er een beter 
overzicht is, maar er zal wel meer werk verzet moeten worden, aangezien iemand de mutaties moet 
coordineren. Op dit moment is er geen ruimte in de bezetting om extra coordinerende taken uit te 
kunnen voeren. 
Het automatisch volgen en sturen van de mutaties zien de medewerkers we( als een verbetering van 
het proces. Er is dan wel een controle op de mutaties, zonder dat dit veel extra werk kost. Hiervan 
kunnen de medewerkers niet inschatten wat de invloed op de hoeveelheid werk is. Er zullen minder 
fouten gemaakt worden, wat ervoor zorgt dat er minder werk opnieuw gedaan moet worden. 

8.3 Conclusie 
In het muteerproces wordt een aantal van de heuristieken van Reijers [IO] al toegepast. Er wordt 
zoveel mogelijk gewerkt met standaardformulieren, waardoor deze sneller verwerkt kunnen worden. 
De werkzaamheden worden verdeeld onder de medewerkers, waarbij iedere medewerker 
gespecialiseerd is in een bepaald gebied. Ook hierdoor worden de mutaties sneller verwerkt. Dit levert 
geen problemen opals medewerkers afwezig zijn. De werkzaamheden kunnen altijd overgenomen 
worden door iemand anders. Er is dus geen taak die maar door een persoon uitgevoerd kan worden. De 
tlexibiliteit op de afdeling is derhalve voldoende. 

In hoofdstuk 6 zijn de heuristieken van Reijers [IO] ingedeeld in zes gebieden. V oor het muteerproces 
geldt dat er in drie van deze gebieden verbeteringen aan te brengen zijn, namelijk op het gebied van 
task rules, rules for external parties en intergral worktlow rules. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens kan het proces versnellen. Dit kan 
bereikt worden met twee aanpassingen. Ten eerst moet de leverancier van de mutaties weten op welke 
manier de gegevens moeten worden aangeleverd. Dit is een heuristiek uit de categorie rules for 
external parties. Een tweede optie die daar veel mee te maken heeft is het geven van inzicht in 
gegevens. Daardoor gaat de kwaliteit van de aangeleverde mutaties omhoog. Als deze twee opties 
allebei worden toegepast kan de controle van de mutatie bij de leverancier gelegd worden. Dit is een 
heuristiek uit de categorie task rules. 

Een tweede mogelijkheid om het proces te verbeteren is zorgen voor meer overzicht. Hierdoor wordt 
het duidelijk of er en waar mutaties zich bevinden in het proces. Hiermee kan er een betere controle 
plaatsvinden op het verwerken van de mutaties. Met deze informatie wordt het gehele inzicht in het 
proces groter. Zonder dit inzicht in het bijna onmogelijk om gevolgen van aanpassingen aan het proces 
te meten. ROC A ventus heeft op dit moment weinig inzicht in het muteerproces, waardoor het 
moeilijk is om te bepalen wat de effecten van aanpassingen zijn. Hiervoor zullen ze eerst concrete data 
moeten verwerven over het proces. 

Beide verbetermogelijkheden hebben te maken met het verbeteren van de gegevens die worden 
aangeleverd. Dit is niet direct een verbetering op het gebied van kosten oftijd, maar doordat er betere 
gegevens geleverd worden, kunnen mutaties sneller verwerkt worden. En een betere aanlevering van 
gegevens heeft niet alleen invloed op de verwerkingstijd, maar zorgt er uiteindelijk ook voor dat de 
gegevens beter in het systeem staan en de kwaliteit van het geleverde product beter wordt en zoals in 
hoofdstuk 5 beschreven is heeft dit direct invloed op de effectiviteit. 

Op dit moment zijn de mogelijkheden zijn qua technologische ontwikkelingen moeilijk in te schatten. 
Enerzijds heeft dit te maken met het eerder genoemde tekort aan inzicht in het gehele proces. 
Anderzijds zijn er op dit moment nog technologische beperkingen aan de beschikbare systemen. Wei 
is dit een factor die in de gaten gehouden moet worden aangezien de invloed op de werkzaamheden 
heel groot kan zijn op het moment dat de technische beperkingen wegvallen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 3 is het doel van het onderzoek bepaald. Na inventarisatie van de problematiek is de 
volgende probleemstelling geformuleerd : 

Op weike manier kunnen de processen van de saiaris- en personeeisadministratie worden 
geoptimaliseerd, o.a. door ondersteuning met ICT, passend bij het beieid dat ROC Aventus 
voert, zodat de afdelingen efficienter en effectiever gaan werken . 

In het onderzoek zijn de twee grootste processen van de administratie bekeken, het verzuim
administratieproces en het muteerproces, omdat deze twee processen de meeste tijd in beslag nemen . 
Voor het optimaliseren is gebruikt gemaakt van de heuristieken van Reijers [IO]. In hoofdstuk 6 zijn 
twee factoren genoemd die tijdens in het onderzoek meegenomen moeten worden: 

• Is de lijst van heuristieken compleet of zijn er nog andere manieren waarop een proces 
verbeterd kan worden? 

• Het proces bij ROC A ventus is een intern bedrijfsproces en geen gewone klant-leverancier 
relatie. Is dit van invloed op het toepassen van de heuristieken? 

In paragraaf 9.1 zullen deze twee factoren besproken worden . 
Verder zullen in dit hoofdstuk de conclusies besproken worden, die uit dit onderzoek getrokken 
kunnen worden met betrekking tot de processen bij ROC Aventus. In paragraaf 9.3 worden 
aanbevelingen gedaan die ROC Aventus kan gebruiken bij het verbeteren van zijn processen . 
In paragraaf 9.4 wordt het onderzoek gegeneraliseerd en gekeken welke conclusies uit het onderzoek 
ook voor andere onderzoeken van belang kunnen zijn. 

9.1 Heuristieken 
De lijst met heuristieken uit het proefschrift van Reijers [IO] is gebruikt als basis voor het herontwerp. 
Tijdens het onderzoek zijn twee mogelijkheden naar voren gekomen, die hierin niet expliciet genoemd 
worden. 

Ten eerste denken de medewerkers van ROC A ventus dat er door meer inzicht te geven aan de 
klanten, er minder fouten ontstaan. Op dit moment hebben de personeelsleden geen inzicht in hun 
eigen gegevens en de sectordirecties hebben geen inzicht in de gegevens van hun personeelsleden. 
lnzicht geven in gegevens is mogelijk, omdat de administratie een interne afdeling is. Dit heeft ook te 
maken met de tweede vraag die gesteld is. Of het geven van inzicht bij een normale klant-leverancier 
relatie ook mogelijk is, is hier niet van toepassing. In de heuristieken van Reijers [IO] komt het geven 
van inzicht in gegevens niet expliciet aan de orde. Het zou kunnen vallen onder intergration. 

Door de sectordirecties worden gegevens niet altijd adequaat en goed aangeleverd. Voor de 
administratie is dit lastig, omdat het verwerken van de mutatie dan meer werk en tijd kost. Om de druk 
op de sector verhogen om zo goed mogelijk de mutatie in te vullen zou en sanctie kunnen worden 
gesteld, als dit niet gebeurt. De medewerkers vinden dit geen goed idee, maar het is een mogelijkheid, 
die niet door Reijers [IO] genoemd wordt. Dit komt waarschijnlijk omdat deze optie alleen mogelijk is 
in dit speciale geval. Bij een normale klant-leverancier-relatie is het stellen van een sanctie niet 
mogelijk aangezien de klant de mogelijkheid heeft om naar de concurrentie over te stappen. Bij ROC 
Aventus is het voor klanten niet mogelijk om naar de concurrentie te gaan en zou de administratie 
strenge regels kunnen stellen. 

Het feit dat de processen interne bedrijfsprocessen zijn, is niet van invloed op het toepassen van de 
heuristieken. Het is wel voorgekomen dat een heuristiek niet kon worden toegepast, omdat niet het 
gewenste resultaat bereikt zou worden. Dit is echter geen gevolg van het feit dat de processen intern 
ZIJn. 
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9.2 De processen 
Er zijn twee processen van de administratie bekeken, het verzuim-administratieproces en het 
muteerproces. 

9.2.1 Verzuim-administratieproces 
Het verzuim-administratieproces is, zoals het nu wordt uitgevoerd, al redelijk efficient. De enige 
aanpassingen die gedaan kunnen worden, die een positieve invloed hebben op de hoeveelheid werk, 
hebben te maken met technologische aanpassingen en automatisering. 
Er kan met technologische aanpassingen en automatisering veel tijd winst gemaakt worden. Een 
investering in een nieuw systeem zal dan ook snel terug verdiend worden. Hierbij moet echter 
opgemerkt worden dat de gevolgen schattingen zijn, gemaakt door de medewerkers. Mijns inziens 
kunnen de medewerkers zich een goede voorstelling maken van hun werkzaamheden in het nieuwe 
proces. Om echter nog een betere inschatting te kunnen maken van de besparing dient er goed 
bijgehouden te worden hoeveel tijd de medewerkers nu kwijt zijn aan een bepaalde activiteit. 

9.2.2 Muteerproces 
Voor het muteerproces zijn de voordelen minder duidelijk. Er kan niet goed geschat worden door de 
medewerkers wat de gevolgen voor de hoeveelheid werk van de verschillende aanpassingen zijn. 
Winst op de kwaliteit zien ze wel, maar de gevolgen voor de hoeveelheid werkzaamheden kunnen ze 
niet schatten. Een andere manier om deze gevolgen te meten is door middel van simulaties of 
berekeningen. Dit is op dit moment echter niet mogelijk, omdat de gegevens die daar voor nodig zijn, 
ontbreken. Ook hier zal dus eerst concrete data over verzameld moeten worden. 

De meeste winst valt op dit moment te behalen via de informatievoorziening. Door het creerep van 
meer inzicht voor de sectordirecties en het personeel in de gegevens kunnen mutaties beter 
aangeleverd worden. Dit heeft een positief effect op de effectiviteit van de administratie. Door meer 
inzicht te geven in de gegevens wordt ook beter voldaan aan de steeds toenemende vraag naar 
informatie. 

Op dit moment zijn er nog teveel technologische beperkingen aan de beschikbare systemen om het 
proces met behulp van automatisering efficienter te maken. Aangezien de verwachting bestaat dat dit 
in de toekomst wet tot de mogelijkheden gaat behoren, is dit een ontwikkeling die door ROC Aventus 
in de gaten gehouden wordt. 

Tussen het resultaat dat bij beide processen behaald is verschilt nogal van elkaar. Bij het verzuim
administratieproces is een grote tijdwinst te behalen, wat bij het muteerproces niet het geval is. Bij het 
veruim-administratieproces zijn de effecten ook veel beter te schatten dan bij het muteerproces. Dit 
komt om dat het verzuim-administratieproces beter gestuurd wordt door middel van wetten en regels. 
Als het proces niet vol gens de regels gevolgd wordt, heeft dit financiele gevolgen voor ROC A ventus 
en voor de verzuimende medewerker. Bij het muteerproces zijn er ook regels, maar aan het niet volgen 
van deze regels zijn geen gevolgen gekoppeld, waardoor er vaker van de regels wordt afgeweken. 
Het muteerproces heeft ook veel meer verschillende mogelijkheden dan het verzuimproces, daardor is 
er minder inzicht in het proces en is het voor de medewerkers veel lastiger om schattingen te maken. 

9.2.3 Andere activiteiten van de administratie 
In dit onderzoek zijn alleen verbetervoorstellen gedaan voor het verzuim-administratie- en 
muteerproces. Er zijn op de afdeling nog meer processen. Deze zijn echter kleiner van omvang dan het 
muteer- en verzuim-administratieproces, maar ook hier is het mogelijk dat er verbeteringen kunnen 
worden aangebracht. Verder onderzoek zou hiervoor nodig zijn. Zeker als er een nieuw 
informatiesysteem aangeschaft gaat worden, is het aan te raden om ook te kijken of er ondersteuning 
bij andere processen mogelijk is. 
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9.3 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen (voor verder onderzoek) 
geforrnuleerd warden . 

Er dienen rneer gegevens verzarneld te warden over de verschillende processen, zoals de 
bewerkingstijd en het aantal fouten dat geconstateerd wordt. Alleen dan is het rnogelijk om concrete 
uitspraken te kunnen doen over een te halen tijdswinst. Daarnaast wordt er op deze rnanier ook rneer 
inzicht verschaft in het proces en kunnen eventuele bottlenecks gelokali seerd worden . 

Ook de andere acti viteiten van de afdeling P&O dienen in kaart gebracht te warden . Alleen op deze 
rnanier kan er een totaalbeeld gevorrnd warden van de werkzaarnheden op de afdeling. Hierdoor 
ontstaat er overzicht van alle rnogelijke verbeteringen. 

Wanneer een totaalbeeld ontstaan is van de werkzaarnheden en rnogelijke verbeteringen kan er 
gekeken warden naar eventuele technologische veranderingen. Dan kan er goed beoordeeld warden of 
er een nieuw infonnatiesysteern rnoet kornen en welke eisen daaraan gesteld warden. Op korte terrnijn 
kan er echter voor het verzuirn-adrninistratieproces gezocht warden naar passende ondersteuning door 
rniddel van JCT. 

9.4 Generalisatie 
Uit dit onderzoek kunnen ook conclusies getrokken warden die niet direct betrekking hebben op ROC 
Aventus, rnaar algerneen bruibaar z ijn. 

Ten eerste is gebleken dat de heuristieken ook toepasbaar zijn in een situatie zoals bij ROC Aventus 
aanwezig is. Het feit dat de processen interne processen zijn, zonder externe klanten heeft geen 
invloed op de toepasbaarheid van de heuristieken. 

Ten tweede is gebleken dater in deze situatie extra rnogelijkheden zijn. Het stellen van een sanctie en 
het geven van inzicht in gegevens zijn extra rnogelijkheden, die alleen in deze situatie toepasbaar zijn. 
Oat het stellen van een sanctie in deze specifieke situatie geen goede oplossing is, betekent niet dat dit 
per definitie niet het geval is. 

Een vraag die gesteld kan worden naar aanleiding van dit onderzoek is of de gebruikte rnethode ook 
de juiste is gebleken. Hierbij wil ik onderscheid rnaken tussen de twee bekeken processen. 
De rnedewerkers van de adrninistratie hebben veel inzicht in het verzuirn-adrninistratieproces. Dit 
kornt orndat hiervoor duidelijke regels en protocollen zijn opgesteld. Niet alleen door de ondernerning 
zelf, rnaar ook door de overheid. Doordat er een groot inzicht is in het proces kunnen de rnedewerkers 
de gevolgen van de toepassing van heuristieken goed inschatten . De effecten van de verschillende 
heuristieken kunnen goed warden aangegeven. 
In het rnuteerproces is veel minder inzicht. Dit orndat er in dit proces rneer rnogelijkheden zijn, rnaar 
ook orndat hiervoor minder duidelijke regels en procedures zijn gesteld . Bij dit proces kunnen de 
rnedewerkers ook minder goed schatten wat de effecten zijn van het toepassen van heurs itieken. 
Orn de gevolgen van het toepassen van heuristieken goed te kunnen schatten is dus voldoende inzicht 
in het proces van belang. Wanneer er onvoldoende inforrnatie over het proces beschikbaar is, wordt 
het erg rnoeilijk om tot concrete resultaten te kornen . 
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Bijlage 1: Organogram ROC Aventus 

College van bestuur 

I 

I 
Stafdiensten 

I 
Secretariaat 

I Stafdienst P & 0 I 

I Stafdienst F & I I 

I Stafdienst I Onderwiis 
I 

Service Diensten 

I 
Bedrijfsopleidingen I 

I 
Facilitair bedriif I I 

PR en j 
Communicati,. 

I I I I I I 
Sector Educatie Sector Mobiel SectorHTR SectorGDW Sector Techniek Sector Economie 

Apeldoom Apeldoom Apeldoom Apeldoom Apeldoom &Ondememen 
Apeldoom 

SectorGDW [ Sector Techniek : Sector Economie 

- Sector Educatie '- Deventer I Deventer• : - &Ondememen 
Deventer I 

I Deventer 
I I , ___________ I 

• Deze vestiging wordt opgeheven, alle leerlingen gaan in september 2004 naar Apeldoom. 
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Bijlage 2: Organogram stafdienst P&O 

Management 
assistent 

lnterne mobiliteits
coord i nator 

Senior 
salarisadministratie 

Administratie 
mcdcwerkcrs 
(3 personen) 

Salari sadministratie 
,_ - - - - - - - - ------ - - --

Manager stafdi enst 
P&O 

P&O Adv iseurs 

Arbo-coordinator 

1------t Pcrsoneels-consulent 

Hoofd P&O 
administratie 

Formatiebcheer Senior 
pcrsoneelsadministratic 

Administratic 
medewerkers 
( 6 personen) 

I 
Pcrsoneelsadministratie , 

1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
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Bijlage 3: Geinterviewden 

Geltke Lootsma: 
Marieke van Ginkel: 
Otto Zeijpveld: 
Rieneke Kamphuis: 
Joop Modderkolk: 
Sylvia Herold: 
Carla Hollering: 
Jan Bartling: 

ManagerP&O 
P&O adviseur/case-manager 
Hoofd P&O administratie 
Senior personeelsadministratie 
Senior salarisadministratie 
Medewerker personeelsadministratie 
Medewerker personeelsadministratie 
Medewerker ICT 
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Bijlage 4: Verklaring Protos notatie 

Protas is een modelleringsprogramma dat de samenhang tussen processen, subprocessen en 
activiteiten laat zien. In deze bijlage wordt uitgelegd wat de verschillende notaties betekenen. Een 
order in het proces stroomt door het proces en ondergaat daarin een aantal handelingen. Dit wordt een 
activiteit genoemd. Tussen de activiteiten en sub-processen is een order in een bepaalde toestand. 
Een pijl tussen de verschillende notaties betekent dat een order van de ene situatie naar de andere 
stroomt. 

~----s_u_b_p_ro_c_e_s _____ __,) 

Met een subproces modelleert u een dee! van een proces dat als 
logische grocpcring van activiteiten, triggers, toestanden en andere 
suhnrocessen dient. 

Activiteit 

1~ Trigger 

IC9 Trigger1 

IJ Trigger2 

• Toestand 

7 
7 
7 

Een activiteit is een handeling, of reeks van handelingen, die een logische 
hoeveelheid werk representeert. 

Met een trigger modelleert u een gebeurtenis die leidt tot het uitvoeren , 
herstarten ofannuleren van een activiteit, (sub)proces oftoestand. Er zijn 
verschillende soorten triin:>ers. 

Hiermee modelleert u bijvoorbeeld dat een beslissing in een proces pas wordt 
genomen, nadat een aanvraag voor een uitkering per post is binnengekomen. 

Hiermee definieert u bijvoorbeeld een rappeltermijn. 

Hiermee modelleert u bijvoorbeeld dat een proces start door een telefonische 
melding 

Een toestand is een moment, zoals een mijlpaal of wachtmoment, 
tussen activitciten, subprocessen en triggers 

Tussen twee activiteiten kan een order in een toestand komen. Activiteiten die direct na elkaar 
uitgevoerd warden hebben geen "tussen" toestand. 
De toestand waarin een order terecht komt, kan afhangen van het resultaat van de activiteit. 

LJ Activiteit 

resultaat 1 

• Toestand 

resultaat 2 

• Toestand1 

Als het resultaat van de activiteit resultaat I is, komt de 
order in toestand I. ls hct resultaat 2, dan komt de order in 
toestand twee. 
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Vanuit een toestand kan een order afhankelijk van de situatie door stromen naar verschillende 
activiteiten. 

IC9 Trigger 1 7 • ToestandA IC9 Trigger 2 

situatie 2 
\ 

situatie 1 

\ 

d Activiteit 1 d Activiteit 2 

Een order bevindt zich in toestand A. athankelijk van de trigger die binnenkomt, ontstaat 
situatie I of situatie 2, met de daarbij horende activiteiten I & 2. 

7 
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Bijlage 5: Het mutatieformulier 

soort mutatie 

sector 

soort aanstell. 

naam pers.lid 

echtgen.van 

adres 

pc+woonplaats 

tel.nummer 

overige wijz.: 

functie: 

code 

SECTOR: I 
I 

aanstelling, omvang, overig 

(GOW A, GOW 0 , econ A, econ 0 , H& TA, mobiel A, 

techn A, techn 0, educ A, educ 0 , centraal, overig, onbekend) 

reguliere stg., contract stg., uitzenbur., detacheringlinhuur extern 

naam 

meisjesnaam 

aanspreeknaam 

bijv. safaris indicatie 

indien deze afwijkt 

of uurloon 

ingangsdatum 

einddatum 

incidentele betaling dan geen datum invullen 

dd-mm-eejj 

dd-mm-eejj 

NB: deze data moeten aansluiten op de exacte werkdata 

zoals die hieronder staan gespecificeerd . Dus werkdag is 

biiv. dinsdao, dan is de beoindatum ook dinsdao! 

NIEUW 

omvang 

reden 

OUDE 

omvang 

reden 

geautoriseerde 

ondertekenaar: 

I klokuur 

fie 

code 

SITUATIE SPECIFICATIE 

0,00 klokuren 

flk nvt inc/jaar uren 

0,0000 fie 

contrletc. 

nadere omschrijving reden. 

bij vervanging naam van de afwezige 

ALLEEN INDIEN VAN BELANG/TOEPASSING 

flk 

con tr/etc. 

datum 

0,00 klokuren 

0,0000 fie 

nadere omschrijving reden. 

acc.formbeheer: 

acc.salarisadm.: 

acc.pers.adm.: 

code 

lndien van toepassing ondertekening door 

betrokken medewerker -ster: 

specifikatie per dag 

Ima 

!di 

lwo 

!do 

lvr 

specifikatie per dag 

ma 

di 

WO 

do 

vr 

datum 

d/a 

dla 

d/a 

d/a 

d/a 

d/a 

d/a 

d/a 

d/a 

d/a 

-----------------------------------------------------------] _______________________ NB: vul fonnulier zo correct mogel~k in om misverstanden te voorkomen~ 
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Bijlage 6: Werkzaamheden in het muteerproces 

Mutaties SA 
Mutaties de geen gevolgen hebben voor het salaris komen vrijwel altijd van de personeelsleden zelf. 
Voorbeelden van deze mutaties zijn wijzigingen in NA W-gegevens en aanmeldingen voor bepaalde 
regelingen. ROC A ventus biedt zijn personeelsleden de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal 
regelingen, bijvoorbeeld de fietsregeling, het PC prive-project (inmiddels afgeschaft) en het spaarloon. 
Om mee te mogen doen aan deze regelingen moet een medewerker voldoen aan een aantal 
voorwaardes. 
De salarisadministratie voert in dit muteerproces drie handelingen uit: verzamelen, controleren en 
verwerken. Deze handelingen worden door dezelfde medewerker uitgevoerd. 

Verzamelen, controleren en verwerken mutaties SA 

c:J Verzamelen 

c:J Controleren 

niet goed gekeurd 

goed gekeurd c:J Terug naar medewerker 

• mutatie klaar 

c:J lnvoeren in het systeem 

.... IC9 __ R_e_io_u_r_in-fo-.....------'7 
• ingevoerde mutaties 

niet goed verwerkt 

Controleren retour info 

goed verwerkt 

• Verwerkte mutaties SA 

Verzamelen 
De personeelsleden geven hun mutaties op verschillende manieren door aan de salarisadministratie. 
Telefonisch, per e-mail of per post. De aanvragen om mee te doen aan een bepaalde regeling gebeuren 
via een aanvraagformulier. Deze formulieren zijn te vinden op intranet. 
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De mutaties SA worden verdeeld over de medewerkers naar onderwerp. lemand verwerkt alle 
adreswijzigingen, iemand verwerkt alle aanvragen voor de fietsregeling, enz. ledereen kan wel alle 
werkzaamheden uitvoeren, waardoor de taken bij afwezigheid kunnen worden overgenomen door een 
collega. Op intranet kunnen de personeelsleden vinden wie welk onderwerp behandelt. 

Controleren 
De mutatie wordt door de medewerkers van de salarisadministratie gecontroleerd. Hierbij wordt 
gekeken of de gegevens volledig zijn en of het personeelslid voldoet aan alle voorwaarden die voor de 
mutatie gelden . 
Bij elke mutatie wordt nagegaan wat de gevolgen zijn voor het personeelslid en of het personeelslid 
zelf nog handelingen moet uitvoeren. Als dit het geval is, wordt hij hiervan op de hoogte gesteld . Een 
voorbeeld van een actie die volgt op een mutatie is het aanpassen van de reiskostenvergoeding. Bij een 
adreswijziging gaat de salarisadministratie na of er gevolgen zijn voor de reiskostenvergoeding. Als 
dit het geval is, wordt er een formulier naar het personeelslid opgestuurd, waarmee hij opnieuw 
reiskostenvergoeding kan aanvragen. 

Invoeren in het systeem en retour informatie 
Goedgekeurde mutaties worden in Edukaat verwerkt. Dit wordt door de medewerker uitgevoerd, die 
ook de controle heeft gedaan. De mutatie wordt in Edukaat ingevoerd en 's nachts verstuurd naar het 
CASO. De volgende dag komt er retour informatie terug, waaruit opgemaakt kan worden of de 
mutatie goed verwerkt is. De regel op de salarisadministratie is dat de retour informatie wordt 
gecontroleerd door een andere medewerker dan de medewerker die de mutatie heeft ingevoerd. Dit om 
fouten te voorkomen. 
Als een mutatie niet goed verwerkt is, wordt deze opnieuw ingevoerd en ' s nachts verstuurd. De 
volgende dag komt er weer retour informatie, die weer gecontroleerd wordt. 
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Mutaties PA 
Mutaties die gevolgen hebben voor het bruto salaris of de loonkosten worden doorgevoerd op verzoek 
van een sectordirectie. Het gaat vaak om een wijziging in de formatie. Voorbeelden van deze mutaties 
zijn uitbreiding/inkrimping van uren, functiewijzigingen, uitbetaling incidentele uren en verlening 
tijdelijk contract. 

Verzamelen mutaties PA 

binnenkomst mutatie digita 

d controleren afzender 

niet juiste afzender 

juiste afzender 

d 

binnenkomst mutalie hard 
copy 

I 

I 

controleren handtekening 

Juiste handtekening 
geen juiste handtekening 

cJ Controleren volledigheid 
,__ _______________ Mutalie niet goed 

nmutatie niet volledig 

mutatie volledig 

• Volledige mutaties PA 

Controleren afzenderlcontro/eren handtekening 
Mutaties worden altijd gedaan op een standaard mutatieformulier (bijlage 5). Dit moet ondertekend 
zijn door een bevoegd persoon, meestal de sectordirectie. Alie mutaties van de sectordirecties komen 
binnen via een speciaal e-mail adres en hierbij is de juiste afzender voldoende. Een handtekening is 
dan niet meer nodig. Mutaties die niet digitaal binnenkomen moeten we! voorzien zijn van een 
handtekening. 

Controle volledigheid 
De senior personeelsadministratie controleert bij binnenkomst of een mutatie volledig is ingevuld. Is 
dit niet het geval, dan vult zij die zelf aan, of stuurt de mutatie terug naar de sectordirectie, met het 
verzoek de mutatie aan te vullen. Het zelf aanvullen van de gegevens doet de senior 
personeelsadministratie alleen als deze gegevens vanzelf sprekend zijn. 

Controleren mutaties PA 
Als een mutatie volledig is, wordt deze door de senior personeelsadministratie gecontroleerd. Hierbij 
wordt gekeken naar verschillende aspecten. 
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LJ Controle beleid en 
regelingen 

volgens beleid niet volgens beleid 

LJ Controle ziekte vervanging 1--- z_ie_k_te_v_e_rv_a_n_gi_ng_ ni_e_t o_k_e _ ___ • mutatie niet goed 

ziekte vervanging oke 

uitbreiding uren niet oke 

LJ Controle nieuwe medewerke 

uitbreiding uren oke 

V goed keuren mutatie 

geen nieuwe medewerker nieuwe medewerker 

• Nieuwe medewerker 

• Goed gekeure mutaties 

Contro!e beleid en regelingen 
Een mutatie stroken met de CAO Bve, wettetijke regetingen en het beleid dat ROC Aventus voert. Als 
dit niet het gevat is, dan kan een mutatie niet worden doorgevoerd . Als de senior 
personeelsadministratie er niet uitkomt, of de beslissing valt niet onder haar bevoegdheid, wordt het 
Hoofd P&O administratie ingeschaketd. Hij heeft meer bevoegdheden en veet ervaring en kennis. Ats 
hij er ook niet uitkomt, wordt de bestissing bij de manager P&O getegd. 

Contro!e ziektevervanging 
Ats de mutatie vervanging wegens ziekte of zwangerschap betreft, wordt gecontroleerd of de te 
vervangen persoon ook daadwerketijk als ziek of met zwangerschapsverlof in het systeem staat. Is dit 
niet het geval, dan wordt dit nagevraagd en eventueel aangepast. 

Controle nieuwe medewerker 
Bij uitbreiding van uren attijd uitgezocht worden of er een vacature was. Vanwege de vacaturestop 
mogen er alleen uren uitgebreid worden ats dit is opgenomen is de begroting. De 
mobiliteitscoordinator heeft een tijst met alle uitstaande goedgekeurde vacatures en de senior 
personeelsadministratie controleert bij een uitbreiding van uren of de vacature hierbij staat. De senior 
personeelsadministratie tekent een goedgekeurde mutatie af en stuurt deze naar de volgende stap in het 
proces. 

Verzamelen gegevens 

Ats de mutatie een nieuwe medewerker of stagiair betreft moeten er eerst gegevens over deze 
medewerker verzameld worden. Dit wordt door de personeetsadministratie gedaan. Met nieuwe 
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personeelsleden wordt een intake gesprek geplant en de gegevens van stagiaires worden schriftelijk 
verzameld. 

c:J controle stagiair 

geen stagiair 

Plannen intake 

1(9 datum intake gesprek ~ 
~-~,.,.---..J 

• wachten op intake 

c:J Intake gesprek houden 

Verder invullen 
mutatieformulier 

• mutatie compleet 

Verwerken mutaties PA 

stagiair 

c:J Versturen aanstellingsbrief 

• Wachten op retour informatie 

~1~ __ 1n_10_:-•-tie_re_to-ur __ ~ 7 
Opstellen dossier stagiair 

Ats alle gegevens verzameld zijn wordt de mutatie verwerkt in het systeem. Dit gebeurt door de 
salarisadministratie. Er is een fysieke functiescheiding tussen diegene die een salaris toekent aan een 
medewerker (personeelsadministratie) en diegene die zorg draagt voor het uitbetalen van dit salaris 
(salarisadministratie). Deze functiescheiding is nodig om fraude en fouten te voorkomen. 
De mutaties PA worden op dezelfde manier verwerkt als de mutaties SA, alleen worden de mutaties 
anders onder de medewerkers verdeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mutaties op 
werkgever. De mutaties van Aventus Bedrijfsopleidingen en Aventus Detachering worden door twee 
medewerkers verwerkt en de mutaties voor de Reguliere Stichting en A ventus Vakopleiding door twee 
anderen. Bij de controle van de retour informatie gebeurt dit precies andersom. De medewerkers 
controleren nooit mutaties die ze zelf hebben ingevoerd. 
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lc:J lnvoeren in systeem I 
I 

1

(9 Retour informatie Z 
.__ __ ....-----'I 

lngevoerde mutaties • 
lc:J Controleren retour info I 

I 

goed verwerkt 

• verwerkte mutat1es PA 

niet goed verwerkt 

Het salaris wordt rand de 23° van de maand uitbetaald . Mutaties die in het salaris van die maand 
moeten warden verwerkt, moeten voor een bepaalde datum, de sluitingsdatum, ingevoerd zijn. Meestal 
ligt deze datum rand de 12° van de maand. Mutaties die na de sluitingsdatum warden in ingevoerd, 
warden pas verwerkt in het salaris van de maand erna. 
De salarisadministratie verwerkt mutaties meestal in de twee weken voor de sluitingsdatum. Mutaties 
die wachten om verwerkt te warden, warden verzameld in een bak op de salarisadministratie. 
Mutaties die verwerkt zijn in het systeem gaan in een map "verwerkte mutaties". Deze map gaat weer 
terug naar de personeelsadministratie voor verder administratieve afhandeling. 
Er is een speciale soort mutaties die op een aparte manier verwerkt warden. Dit zijn de "toekomst 
mutaties" . Deze mutaties zijn goedgekeurd door de personeelsadministratie, maar kunnen nag niet 
warden verwerkt in Edukaat. Deze mutaties warden bewaard in een map en elke maand wordt er 
gekeken welke mutaties moeten warden verwerkt. 

Bevestiging mutatie bij personeelslid 
Als een mutatie goed verwerkt is, wordt deze, als dat nodig is, bevestigd bij het personeelslid. De 
medewerkers van de salarisadministratie weten precies welke mutatie wel en niet bevestigd moeten 
warden en op welke manier. 

Ajhandelen mutaties PA 
Na verwerking door de salarisadministratie komen de mutaties terug naar de personeelsadministratie. 
De senior personeelsadministratie bes list of er administratieve afhandeling nodig is. Is dit niet het 
geval, clan wordt de mutatie gearchiveerd. 
De administratieve afhandelingen warden uitgevoerd door de administratief medewerkers. De senior 
personeelsadministratie verdeelt de mutaties onder de administratief medewerkers, naar werkgever. 
Elke medewerker doet de administratieve afhandelingen voor bepaalde werkgever. 
De administratieve afhandeling bestaat meestal uit het bevestigen van de mutaties bij het 
personeelslid. Bij een nieuwe aanstelling of een uitbreiding van uren wordt er een nieuwe 
arbeidsovereenkomst gemaakt. Alie correspondentie en arbeidsovereenkomsten moeten warden 
ondertekend door de manager P&O en in speciale gevallen door het College van Bestuur. 

Archiveren 
Als mutaties helemaal verwerkt zijn, warden ze gearchiveerd. De standaardmutatie formulieren 
warden door de salarisadministratie opgeborgen in een map. Kopien van de correspondentie en de 
ingevulde aanvraagformulieren van de personeelsleden worden opgeborgen in de dossiers. 
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Wie Wat Wanneer Wetenswaardigheden 

- Medewerker - Afwezigheid en reden melden bij direct leidinggevende (heeft de voorkeur) of de aangewezen - voor 8.15 uur In vakanties (als sector gesloten is) 
-Contactpersoon contactpersoon binnen de sector op I• werkdag rechtstreeks aan P&O doorgeven. 

Doorgeven verzuimmelding aan P&O per e-mail voor 12.00 uur .. 
- Leidinggevende - Opnemen contact met medewerker en daama reden verzuim (code) doorgeven aan P&O en - binnen 2 dagen W anneer binnen 2 dagen door de 
(= caremanager) aangeven of Arbo-dienst ingeschakeld moet worden conform procedure. - tegelijkertijd leidinggevende niet wordt aangegeven 

- Arbo-coordinator - In geval van verzuim als gevolg van een ongeval (prive of zakelijk) moet dit ook gemeld of het om afwezigheid of ziekte gaat, 
worden aan de arbo-coordinator. Een ongeval op het werk dient ook geregistreerd te worden op - op dezelfde dag wordt het personeelslid automatisch 

- P&O de sector. van melding aangemeld bij de Arbo-dienst en wordt 
- Ziekmelding registreren in Educaat + versturen ziekte-informatie- en herstelformulier (blauw) onderstaande procedure gevolgd. 

of aanwezigheidsformulier (oranje) aan betrokkene + aanmelden zieke bij de Arbo-dienst 

Bij verzuim (geen ziekteverzuim) geldt dat bet penoneelslid (via oranje formulier) en de sector bij P&O moeten aangeven wanneer bij ofzij weer (gedeeltelijk) aanwezig is. 
Ingeval van ziekteverzuim wordt onderstaande procedure gevolgd. Het verzuim eindigt wanneer een berstelmelding wordt doorgeven door de sector en medewerker (blauw formulier). 

Medewerker Invullen en versturen ziekte-informatieformulier naar de Arbo-dienst Per omgaande 

Bedri j fsarts Op basis van ziekte-informatieformulier en/ofverzoek leidinggevende betrokkene al dan niet Binnen drie weken 
oproepen voor (verplicht) spreekuur of er is telefonisch contact tussen de bedrijfsarts en 

P&O Stopzetting inhouding koffiegeld en uitbetaling reiskostenvergoeding Na I maand zie ook Aventus vakantieregeling m.b.t. 

Caseman ager/ Voorlichtingsgesprek; uitleg over de procedure en de rechten en plichten van beide partijen Tussen 6• en SC week Alleen wanneer langdurig verzuim 
Medewerker verwacht wordt 

- Bedrij fsarts Opstellen probleemanalyse voor6• week Medewerker en leidinggevende 
- Leidingg. /mdw Gezamenlijk opstellen plan van aanpak (o.b.v. probleemanalyse) + opsturen naar casemanager voor s•week ondertekenen beide het plan van 
- Casemanager Controleren plan van aanpak, doorsturen naar bedrijfsarts voor s•week aanpak (ook bij afwezigheid!) 
- P&O, sectordir, Overleg binnen Sociaal Medisch Team om de 6weken Leden SMT hebben 

bedrij fsarts geheimhoudingsplicht. 

P&O Melding UWV o.b.v. plan van aanpak voor 13• week Dit is een wettelijke verplichting in het 
kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter. 

- Casemanager Initieren zeswekelijkse bijstelling / evaluatie van het plan van aanpak Week 14, 20, 26, 32, Dit is een wettelijke verplichting in het 
- Direct leidingg. en Evalueren en eventueel bijstellen plan van aanpak 38, 44, 50 etc kader van de Wet Verbetering 

medewerker Poortwachter. 

- Casemanager Gesprek; uitleg over de procedure en de rechten en plichten van beide partijen en financiele Wanneer nodig De casemanager is te alien tijde 
- Direct leidingg. en gevolgen m.b.t. langdurig verzuim beschikbaar voor ondersteuning. 

medewerker 

- -P&O - Ontslag/herplaatsing van betrokkene Wanneer nodig 
- sectordirectie - Regelen gepast afscheid wanneer nodig 



Bijlage 8: Het blauwe formulier 

Herstelmelding 

S.v.p. op uw hersteldag of indien er sprake is van een wijziging in uw afwezigheid 
onderstaand formulier invullen, ondertekenen en via bijgevoegde antwoordenvelop naar 
de diens Personeel en Organisatie sturen. 

Persoones en ziektegegevens 

Naam en voorletters afwezig personeelslid 
(voor vrouwelijke werknemers: meisjesnaam) 

Werkzaam bij de sector/dienst 

Geboortedatum 

Stamnummer CASO 
Omvang van de aanstelling 

Maakt u gebruik van de BAPO-regeling? 

Datum eerste ziektedag 

Percentage afwezigheid 

Was u volledig of gedeeltelijk ziek? 

Indien gedeeltelijk ziek 
voor welk deel was u ziek 

........... ... . werktijdfactor (fte) 

ja/nee* 

volledig / gedeeltelijk* 

............... werktijdfactor of ...... .. .... klokuren 
Let op geen lesuren vermelden! 

Herstelgegevens 

Bent u volledig of gedeeltelijk hersteld? 

Indien gedeeltelijk hersteld, wat is de 
omvang van uw werkhervatting 

Op welke dagen bent u gedeeltelijk hersteld 
Gegevens therapeutisch werk 
Bent u therapeutisch aan het werk? 

Indien gedeeltelijk therapeutisch aan het werk 
voor welk deel werkt u therapeutisch 

Op welke dagen werkt u gedeeltelijk 
therapeutisch 

volledig / gedeeltelijk * m.i.v . ...... - ...... -20 ...... 

............... werktijdfactor of ............ klokuren 
Let op geen lesuren vermelden! 

ma / di / wo / do / vr* 

ja / nee* 

..... .. ........ werktijdfactor of .. .......... klokuren 
Let op geen lesuren vermelden! 

ma / di / wo / do / vr* 

Arbeidsongeschiktheidsverklaring 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij gedurende bovenvermelde periode met 
ziekteverlof is geweest. 

Datum: ....... - ....... -20 .. . Handtekening: ......................................... . 

*doorhalen hetgeen niet van toepassing is 
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Bijlage 9: werkzaamheden in bet verzuim-administratieproces 

Verzamelen verzuimgegevens 
Het bijhouden van verzuimgegevens gebeurt op centraal niveau. Dit betekent dat er decentraal geen 
verzuimadministratie is en alle verzuiminformatie moet warden doorgegeven aan de centrale 
administratie. Dit resulteert in dagelijkse verzuim- en herstelmeldingen . 

Opnemen melding 

...... IC9 __ m_eld-in_g --.-------'7 

d 

d 

d 

opnemen melding 

• opgenomen melding 

versturen melding 

• verstuurde melding 

controleren en verwerken 
melding 

volledig hersteld 

(gedeeltelijk) verzuim 

• einde verzuim 

• verwerkt in systeem 

Het personeelslid meldt het verzuim of (gedeeltelijk) op de sector. Bij wie dit is, de direct
leidinggevende of een contactpersoon, verschilt per sector. Alie verzuim- en herstelmeldingen warden 
per sector verzameld op een centraal punt. Op welke manier dit gebeurt valt onder de 
verantwoordelijkheid van de sectordirecties. 

Versturen melding 
Vanaf dit centrale punt warden elke dag de verzuim- en herstelmeldingen door gegeven aan de 
administratie. Dit gebeurt in een Excel-bestand, dat door de administratie gemaakt is. Dit bestand 
bevat alle namen van de personeelsleden per sector. De contactpersoon selecteert het personeelslid en 
geeft aan wat de omvang van het verzuim is en eventuele bijzonderheden. In hetzelfde bestand wordt 
ook aangegeven als een medewerker weer hersteld is. De regel is dat alle verzuim- en 
herstelmeldingen voor 11 uur 's morgens moeten warden doorgegeven. 

Controle en verwerking melding 
De medewerkers verzuimadministratie verwerken de verzuim- en herstelmeldingen in Edukaat. Hierbij 
controleren ze bij elke nieuwe ziekmelding of er een periode van 28 dagen tussen het herstel en de 
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nieuwe ziekmelding zit. Ats een medewerker na herstel binnen 28 dagen weer ziek is, wordt dit als I 
verzuimgeval beschouwd. 
Elke melding wordt bij het personeelslid gecontroleerd (zie: controleren van verzuimgegevens), 
behalve als het een volledige herstel melding is. Deze meldingen worden verwerkt in het systeem en 
dan stopt het proces. 

Controleren van verzuimgegevens 
De gegevens worden bij het personeelslid gecontroleerd met behulp van "het blauwe formulier". Dit 
formulier wordt uitgeprint op blauw papier en elke medewerker van ROC Aventus weet water 
bedoeld wordt met " het blauwe formulier" . Dit formulier bevat de verzuimgegevens zoals die 
doorgegeven zijn door de sector. 

d opstellen en kopieren 
blauwe formulier 

wachten op melding • IC9 
geen melding 

/ 

/ 

/ 

c::::J versturen BF 

• melding verwerkt 

Opstellen en kopieren blauwe for mu! ier 

2 dagen 

? 

/ 

/ 

wel melding 

7 I J bericht van care-manager 7 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

vernietigen BF en opstellen 
orange formulier 

Belangrijke gegevens die op het formulier staan zijn de omvang van het verzuim en de ingangsdatum. 
Tot het moment waarop een medewerker I 00% hersteld gemeld wordt, stuurt de administratie bij elke 
wijziging een nieuw blauw formulier naar het personeel slid . Het personeelslid stuurt het formulier bij 
veranderingen in de situatie terug naar de administratie. 
Met het blauwe formulier verklaart het personeelslid dat hij ook daadwerkelijk afwezig was in de 
gestelde periode. ROC Aventus gebruikt deze verklaringen om problemen in conflict situaties te 
voorkomen. 
Bij het versturen van het blauwe formulier wordt ook het Ziekte Informatie Formulier (ZIF) van 
Achmea meegestuurd . Dit formulier moet het personeelslid invullen en opsturen naar Achmea. 

Opbergen kopie 
De administratie maakt van elke blauw formulier dat verstuurd wordt een kopie. Deze kopie wordt 
bewaard in de ziekte map . Met deze map wordt gecontroleerd welke blauwe formulieren terug 
gestuurd zijn en welke niet. 

Vernietigen BF en opstellen oranje formulier 
In speciale gevallen wordt niet het Arbo-traject gevolgd. De controle van het verzuim gebeurt dan met 
een oranje formulier i.p.v. een blauw formulier. De beslissing om niet het Arbo-traject te volgen wordt 
genomen door de direct-leidinggevende (care-manager), in overleg met het personeelslid . 
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Ats het Arbo-traject niet gevolgd hoeft te worden, geeft de direct-leidinggevende dit binnen twee 
dagen na de eerste verzuimmelding door aan de administratie. 
De administratie haalt de verzuimmelding van deze medewerker uit het verzuim-administratieproces. 
Het blauwe formulier wordt vervangen door een oranje formulier en het personeelslid wordt afgemeld 
bij de Achmea. 
Om het mogelijk te maken om het blauwe formulier uit het proces te halen, wordt er door de 
administratie twee dagen gewacht met het versturen van het blauwe formulier. 

De ontvangen blauwe formulieren worden opgeborgen de kopie wordt vemietigd. Een aantal keer per 
jaar wordt er nagegaan welke blauwe formulieren er nog niet ontvangen zijn. Eventueel wordt het 
personeelslid verzocht het formulier alsnog terug te sturen. 

Signalering en uitvoeren van actiemomenten 
Voor het begeleiden van de verzuimenden zijn wettelijke regelingen die gevolgd moeten worden. 
Sinds I april 2002 is hiervoor de Wet Verbetering Poortwachter opgesteld. Deze wet houdt in dat de 
werkgever verantwoordelijk is voor het reintegratie traject van de verzuimende. Dit betekent dat er op 
vaststaande momenten actie moet worden ondemomen, bijvoorbeeld melden bij de Arbo-dienst en het 
opstellen van een plan van aanpak. 
Bij het signaleren en uitvoeren van actiemomenten wordt door de administratie gebruik gemaakt van 
de "lange lijst". Deze lijst bevat alle personeelsleden die )anger van 4 weken afwezig zijn. De 
verzuimadministratie controleert elke week de lijst met alle verzuimende en de personeelsleden die 
langer dan 4 weken ziek zijn worden op de "lange lijst" gezet. Personeelsleden die op de lijst staan, 
maar inmiddels weer hersteld zijn, worden er weer afgehaald. 
Het signaleren van de actiemomenten is verdeeld in meerdere gebieden. De verzuimadministratie 
gebruikt de "lange lijst" om praktische actiemomenten die voor elk verzuimgeval hetzelfde zijn te 
signaleren. Voorbeelden van deze actiemomenten zijn de dertiende weeks melding bij het UWV en de 
W AO-aanvraag. De salarisadministratie gebruikt de "lange lijst" om aanpassingen in het salaris op tijd 
uit te voeren, bijvoorbeeld het stopzetten van koffiegeld en de reiskostenvergoeding. Elke maand 
wordt de "lange lijst" nagelopen en worden de gegevens in het systeem aangepast. 
De case-manager houdt de actiemomenten die per verzuimgeval kunnen verschillen in de gaten, 
bijvoorbeeld het op/bijstellen van het plan van aanpak. Hieronder vallen ook de actiemomenten die 
specifiek zijn voor een bepaald verzuimgeval, bijvoorbeeld individuele afspraken die gemaakt zijn met 
de verzuimende. De acties kunnen door verschillende mensen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld 
door het personeelslid zelf, de sectordirectie of de case-manager. 

Dossiervorming 
Om het verzuimtraject op de juiste manier te doorlopen en een goede begeleiding te geven aan 
verzuimende is het belangrijk dater een goede documentatie is. Elke verzuimende bouwt een dossier 
op met daarin alle verzuimgegevens. In dit dossier worden alle documenten en rapporten in verband 
met zijn verzuim bewaard. 
Er is een drie-deling in de dossiers; het reguliere personeelsdossier, het SMT-dossier en het dossier 
Wet Verbetering Poortwachter. In het reguliere personeelsdossier worden alle relevante en officiele 
documenten opgeslagen. Het SMT-dossier bevat een verslag van het laatste bezoek aan de bedrijfsarts 
en een chronologisch overzicht van het hele proces. Dit dossier wordt gebruikt bij het SMT-overleg. 
SMT staat voor Sociaal Medisch Team en dit team bestaat uit de desbetreffende Sectordirecteur, de 
bedrijfsarts, de Manager P&O en de case-manager. Een keer in de 6 weken houdt dit team overleg en 
bespreken alle langdurig zieken. Hierbij wordt gekeken naar de situatie van het personeelslid en welke 
acties moeten worden ondemomen. 
In de dossiers Wet Verbetering Poortwachter worden alle documenten en overzichten, die in het kader 
van deze wet zijn opgesteld, bewaard, zoals het plan van aanpak, dertiende weeks melding, enz. 
Een groot gedeelte van het dossier van het personeelslid bestaat uit correspondentie. Van en naar het 
personeelslid, de bedrijfsarts, de Arbo-dienst, enz. Deze documenten zijn niet digitaal en worden hard
copy bewaard. 
Er is maar een klein gedeelte van alle dossiers, dat digitaal bewaard wordt. Het chronologische 
overzicht van het proces is een Word-bestand. De verzuimadministratie maakt in dit bestand 
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aantekeningen als er een verandering in de situatie is en als er berichten komen van externe 
organisaties. Dit bestand wordt regelmatig uitgeprint, omdat het meerdere keren is voorgekomen dat 
een bestand werd overschreven waardoor alle gegevens verdwenen waren. 
De verzuimadministratie zorgt dat de dossiers van de personeelsleden worden bijgewerkt als er nieuwe 
gegevens beschikbaar zijn. Deze komen via de post, van de bedrijfsarts of uit andere bronnen. 
Sommige documenten moeten in meerdere dossiers worden bewaard. 
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Bijlage 10: Heuristieken in het verzuim-administratieproces 

Er zijn drie heuristieken die niet worden toegepast, omdat het resultaat dat ermee bereikt wordt niet 
gewenst is: 

• Parallelism 
Heeft positief effect op de doorlooptijd, maar die is hier niet van belang. 
• Extra resources 
Deze maatregel heeft niet het gewenst effect, want de totale hoeveelheid werk zal niet dalen. 
Tevens is op dit moment geen ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen. 
• Flexible assignment 
De wachttijd wordt verkort, niet de bewerkingstijd 

Een aantal heuristieken worden niet toegepast, omdat ze niet van toepassing zijn: 
• Resource centralization 
De resources zijn allemaal centraal bij elkaar. 
• Split responsabilities 
De verantwoordelijkheden voor de verschillende betrokkenen in het proces zijn duidelijk gesteld 
in het beleid. Er zijn geen afdelingen die gezamenlijke verantwoordelijkheden hebben. 
• Knock-out 
Elke melding moet worden behandeld en er is geen sprake van knock-out. 
• Buffering 
• Case based work 
• Trusted party 
• Outsourcing 
• Case types 
Alie verzuimmeldingen volgen hetzelfde traject (behalve de uitzonderingen). Er zijn geen 
verschillende types aan te wijzen. 

Binnen het verzuim-administratieproces worden ook al een aantal heuristieken toegepast, die verder 
niet besproken worden: 

• Customer team en case assignment 
Aan het verzuim-administratieproces werken twee soorten medewerkers. Administratief 
medewerkers die de administratie doen en de case-managers die de begeleiding van de langdurig 
zieken voor hun rekening nemen. Deze twee groepen doe samen alle werkzaamheden met 
betrekking tot verzuim. Dit kan gezien worden als een Customer team. Binnen deze groep doen de 
administratief medewerkers zoveel mogelijk van de werkzaamheden en wat zij niet kunnen wordt 
door de case-managers gedaan. Dit kan gezien worden als een vorm van de case-assignment 
heuristiek. 
• Numerical invlolvement 
In principe zijn er maar twee medewerkers die werkzaamheden doen aan een verzuimgeval, wat 
het minimum is. Minder is niet mogelijk 
• Triage heuristiek 
Het onderscheid tussen het uitvoeren van de verschillende actiemomenten is een voorbeeld van de 
triage-heuristiek en heeft een positief effect op de kwaliteit van het proces. Ook worden de 
resources beter ingezet, wat een positief effect heeft op de tijd en de kosten. De "goedkope" 
administratief medewerkers verwerken de eenvoudige actiemomenten en de relatief "dure" case
managers doen de lastigere actiemomenten. 
• Case manager 
Het begeleiden van de verzuimende gebeurt door de case-managers. Zij hebben, als dat nodig is, 
gesprekken met het verzuimende personeelslid. Dit is niet direct een taak van de administratie, 
maar zij bieden hierbij ondersteuning door het bijhouden van de dossiers en het leveren van 
verzuimgegevens. 
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ROC Aventus heeft twee case-managers. Een begeleidt de verzuimenden die werkzaam zijn bij 
sectoren in Apeldoorn en een begeleidt de personeelsleden van Deventer/Zutphen. Voor een 
persoon is het begeleiden van alle personeelsleden te veel werk en nu kunnen ze ook werk van 
elkaar overnemen als een van de twee afwezig is . Dit is belangrijk omdat het missen van bepaalde 
actiemomenten grote gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld het te laat aanvragen van een W AO
uitkering. 
Het werken met twee case-managers is een voorbeeld van de case-manager heuristiek. De case
manager is verantwoordelijk voor de case, maar voert niet alle werkzaamheden uit. Zij signaleert 
de actiemomenten en zorgt dat die worden uitgevoerd. Het voordeel van deze werkwijze is dat de 
externe kwaliteit beter wordt. 
In dit geval is een bijkomend voordeel dat een verzuimend personeelslid altijd met dezelfde 
persoon te maken heeft. Sommige verzuimgevallen zijn voor de personeelsleden zelf niet prettig 
en het is fijn om steeds met dezelfde persoon te spreken. 
Het begeleiden van de verzuimende personeelsleden is lastig om te ondersteunen met ICT. De 
gevallen zijn heel specifiek, elk geval is anders. Goede dossiervorming is hierbij erg belangrijk. 
• Interfacing/integration 
Vrijwel alle contacten die er zijn tussen de administratie en externen verloopt via 
gestandaardiseerde interfaces. 
De contacten met het UWV, de Arbo-dienst en andere externe instellingen gebeuren vrijwel 
allemaal via standaard formulieren, meestal van de externe zelf. Dit gebeurt (nog) niet 
elektronisch, maar via de gewone post. 
De verzuimgegevens van de sector komen binnen via de mail in een Excel-sheet die door de 
contactpersonen eenvoudig in te vullen is en alle relevante gegevens bevat. De personeelsleden 
krijgen bij verzuim een standaardformulier dat moet worden ingevuld. 
• Exception 
De verzuimgevallen die niet het Arbo-traject volgen, worden uit het verzuim-administratieproces 
gehaald en op een andere manier behandeld. Dit komt maar heel weinig voor. Voor deze 
uitzonderingsgevallen is een aparte procedure en het normale proces wordt hierdoor niet 
verstoord . 
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Bijlage 11: Heuristieken in bet muteerproces 

Ook hier worden drie heuristieken die niet worden toegepast, omdat het resultaat dat ermee bereikt 
wordt niet gewenst is: 

• Parallelism 
Heeft positief effect op de doorlooptijd, maar die is hier niet van belang. 
• Extra resources 
Deze maatregel heeft niet het gewenst effect, want de totale hoeveelheid werk zal niet dalen. 
Tevens is op dit moment geen ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen. 
• Flexible assignment 
De wachttijd wordt verkort, niet de bewerkingstijd 
• Task addition 
Door taken toe te voegen ontstaat in het muteerproces alleen maar meer werk. 

Een aantal heuristieken worden niet toegepast, omdat ze niet van toepassing zijn: 
• Resource centralization 
De resources zijn allemaal centraal bij elkaar. 
• Split responsabilities 
De salaris- en personeelsadministratie hebben in het proces duidelijk verschillende taken en zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen taken. Er zijn geen gedeelde verantwoordelijkheden. 
• Buffering 
• Case based work 
• Trusted party 
• Outsourcing 
• Exception 
Binnen het muteerproces zijn geen uitzonderingsgevallen die op een aparte manier behandeld 
moeten worden. Het proces wordt hierdoor niet verstoord. 

Binnen het muteerproces worden ook al een aantal heuristieken toegepast, die verder niet besproken 
worden: 

• Case types 
Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de mutaties met en zonder gevolgen voor het brutosalaris of 
de loonkosten. Deze mutaties volgen een eigen routing. 
• Composition 
Het samenvoegen van activiteiten verzamelen, controleren en verwerken mutaties SA, zorgt 
ervoor dat er sneller gewerkt kan worden. Een medewerker hoeft zich maar I keer te verdiepen in 
de gegevens en kan de hele mutatie afhandelen. Bij mutaties SA is het mogelijk om de controle en 
de verwerking van de mutatie door I persoon te laten doen, omdat er geen gevolgen zijn voor de 
loonkosten en het salaris. De kans op fraude is bij deze mutaties heel klein. 
• Specialisatie mutaties SA 
De medewerkers zijn gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld adreswijzigingen. 
Hierdoor kunnen ze mutaties sneller verwerken. Dit geeft geen problemen met de flexibiliteit, 
omdat de medewerkers wet alle mutaties kunnen verwerken. Bij afwezigheid kunnen de 
werkzaamheden worden overgenomen door een collega. 
• Specialisatie mutaties PA 
Elke medewerker van de administratie voert de werkzaamheden uit voor een gedeelte van ROC 
Aventus; de stichting ROC Aventus, Aventus bedrijfsopleidingen BV, Aventus detacheringen BV 
en A ventus vakopleiding BV. Op het mutatieformulier moet dan ook de werkgever vermeld 
worden. 
Deze verdeling is gemaakt om dater verschillen bestaan tussen de werkgevers. Het beleid en de 
regelingen kunnen per werkgever verschillen. Op deze manier is de medewerker gespecialiseerd 
op een bepaald gebied en kunnen de mutaties sneller verwerkt worden. 
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• Empowerment 
Als er geen problemen zijn m.b.t. het beleid, de CAO en wettelijke regels mag de senior 
personeelsadministratie de mutaties autoriseren. Alleen als de senior personeelsadministratie er 
zelf n iet u itkomt, of de mutatie valt n iet onder haar verantwoordel ij kheid, dan wordt het Hoofd 
P&O administratie ingeschakeld. 
Het Hoofd P&O administratie controleert het werk van de senior personeelsadministratie niet. Dit 
kan van invloed zijn op de kwaliteit van het werk, maar de senior personeelsadministratie heeft 
genoeg kennis van zaken om de mutaties goed in te schatten. Het voordeel van deze manier van 
werken is dat het Hoofd P&O administratie weinig tijd hoeft te besteden aan het controleren van 
werk van anderen. 
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