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Executive summary 
 
In the last decades, local optimizations caused business functions to become fragmented within the companies. By 
focussing on the process instead of functions, considerable improvements can be realised. There are many methods 
available to support this improvement. A relatively new method is Product Based Design, where the product has a 
vital role in the redesign of the process. 
 
In this research the possibilities of business process redesign are used in a practical case at ING Investment 
Management in The Hague (The Netherlands). The process to produce annual reports appeared not to be capable to 
guarantee the in time delivery of annual reports for Dutch investment funds. This is caused by the increased 
complexity of the annual reports and the increased number of funds which must be reported. The main goal of this 
research is formulated as follows: 
 

Redesign the process of annual reports, such that with the same capacity, the throughput speed is boosted 
and the process is less vulnerable for errors. 

 
The organisation has a need to get in the short run an advice about the possible improvements. Therefore the project 
is started by analysing the current process, which is done by interviews. The process is modelled with Event-driven 
Process Chains (EPCs) in the software package ARIS. The activities, states, organisational components, systems and 
the input and output documents are modelled to create a complete overview. Next, the process is classified and the 
several types of tasks are distinguished and the processes are verified on their correctness. Moreover the process is 
placed in its context and several indicators to measure the efficiency of the process are formulated. 
 
The number of handovers between departments and persons, as well as the number of controls in the process is very 
high. Creating an annual report appears to consist of a lot of manual tasks. Moreover, there are always two 
departments required to create and correct each annual report. Many errors are detected in the controls, most of them 
concern: layout, naming, structure or content. A major part of the controls leads also to inefficient double 
corrections. 
 
Subsequently the product, a set of annual reports, is analysed. First of all, the internal and external factors that 
influence the content were investigated. The annual report does not appear to be a marketing instrument and is seen 
as a regulatory activity. Furthermore, the layout of the product is different for each of the company’s labels. Because 
of the dependence between funds, there is also dependence between the annual reports. 
 
After that, a product specification with the structure of the annual report is made. For a complete view all annual 
reports are analysed and the structure is saved in a XML-schema. Next, the sources are investigated for each element 
in the product structure and the relations between source and structure are examined. 
 
The elements in the structure of the annual report can be distinguished in six types. Based on the sources, the 
elements can be classified in textual sources (43%), sources in systems (24%) and manual sources (33%). 
Information that is manually entered appears to be information of previous years and information that does not have 
a computerized interface. For each fund type a fixed set of sources can be defined. The relation between the sources 
and the elements in the annual report consists in general of mathematical functions or the concatenation. The 
product tree has a flat character. Besides, corrections have to be made and must be traceable. 
 
Based on the findings from the analysis, the goals of the redesign are formulated. The effects of these goals and the 
boundary conditions are exposed with the devil’s quadrant. The intended redesign, which would result in a shorter 
throughput time, seems to go at the expense of the flexibility of the process. This is expected to be no problem, but 
will require good understanding of the involved parties. 
 
Part of the redesign goals involve organisational changes, therefore the organisation requires a high level concept 
redesign to start up these changes. The most important points in this concept are: better preparation before the first 
of January, less controls in the process and one team responsible for the final product and the process. This concept 
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does not affect the redesign with Product Based Design (PBD), because the number of controls does not determine 
the completeness of the product and PBD does not tell anything about the involved departments. 
 
A special type of PBD seems to be applicable in the annual reporting process since no significant different variants 
are derived from the product tree. This is because the order of input of the information does not matter as most of the 
information is directly available in systems and there is no information that results in knock-outs. In stead of 
calculating the several variants, the process is further optimized by computerization. 
 
Founded on the knowledge of the analyses, a design of an IT solution is created. In this design, the connection of 
information and the establishing of the relations in combination with the separation of content and lay-out leads to a 
decrease of the number of manual tasks and a smaller chance on errors. With XML this design can be implemented. 
The structures of the annual report are saved in an xml-format and a ‘mapping’ is used to transform information in 
the sources to elements in the annual report. The source information is saved in a database to ensure that corrections 
can be made and the information is reproducible. By combining the predefined layout and the information in the xml 
structure, an annual report can be produced at once. In this study, a prototype for one fund type has been developed 
as a proof of concept. After that it is enlarged by the organisation for the other fund types.  
 
A new process has been constructed with help of the product tree. In that redesigned process, there is a clear 
separation of responsibilities and the number of handovers has been decreased seriously (-60%). The number of 
controls has also decreased (-18%). 
 
Measuring the times of activities in the departments was not permitted by the organisation. For that reason there is 
only a limited amount of qualitative information available for that process. To give an indication of the performance 
of the redesigned process, the simulation is based on validated assumptions. The assumptions of several parts of the 
process are validated with the measured throughput time and with experts in the departments. Subsequently, the 
redesigned process is simulated with these validated assumptions. The simulation shows that the redesigned process 
performs 50% faster. 
 
Finally a comparison is made with other projects in literature. This comparison resulted in recognition and 
understanding of several aspects that appeared in the annual reporting project. The most important aspects are: the 
labour-intensiveness of the PBD method, the absence of superfluous elements and the close integration with IT. 
Furthermore, the waiting time as a fraction of the throughput time seems to be lower in the annual reporting process 
than in other processes in the class of general data-intensive processes. The major cause of this is the deadline in this 
process. 
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Samenvatting 
 
De afgelopen decennia zijn door locale optimalisaties steeds meer bedrijfsfuncties versplinterd geraakt door 
bedrijven heen. Door niet meer functie- maar procesgericht te optimaliseren kunnen aanzienlijke verbeteringen 
gerealiseerd worden. Hiervoor zijn scala aan methoden beschikbaar, een relatief nieuwe methode is Product Based 
Design, waarbij het product een centrale rol speelt in het herontwerp. 
 
In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van business process redesign gebruikt in een praktijk case bij ING 
Investment Management te Den Haag. Daar is gebleken dat het proces om jaarverslagen te produceren voor de 
Nederlandse beleggingsfondsen niet meer de tijdige aanlevering van jaarverslagen kan garanderen, door de 
toegenomen complexiteit van de fondsjaarverslagen en het toegenomen aantal fondsen waarover gerapporteerd moet 
worden. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is daarom als volgt geformuleerd: 
 

Herontwerp het proces van de fondsjaarverslagen, zodat met gelijke capaciteit de doorloopsnelheid 
verhoogd wordt en het proces minder foutgevoelig is. 

 
Omdat de organisatie op korte termijn een advies wil over de mogelijke verbeteringen, is begonnen met het in kaart 
brengen van het huidige proces. Dit is gedaan op basis van interviews en is gemodelleerd met behulp van Event-
driven Process Chains (EPCs) in het pakket ARIS. Voor een totaaloverzicht zijn de activiteiten, toestanden, 
uitvoerders, systemen en de in- en output documenten in kaart gebracht. Vervolgens is het proces geclassificeerd, 
daarbij zijn verschillende typen taken onderscheiden en zijn de processen geverifieerd op correctheid. Tevens is het 
proces in haar context geplaatst en is een aantal indicatoren voor de efficiëntie van het proces opgesteld.  
 
Het aantal overdrachtsmomenten tussen afdelingen en tussen personen, evenals het aantal controles in het proces is 
erg hoog. Het maken van een jaarverslag blijkt uit een groot aantal handmatige taken te bestaan en voor het maken 
en corrigeren van een jaarverslag zijn altijd twee afdelingen nodig. Tevens blijkt dat er veel fouten worden 
geconstateerd bij de controles, de meest voorkomende opmerkingen hebben betrekking op: lay-out, naamgeving, 
structuur en inhoud. Een groot deel van de controles leidt bovendien tot inefficiënte dubbele correcties. 
 
Vervolgens is het product, de verzameling jaarverslagen, in kaart gebracht. Allereerst zijn de interne en externe 
factoren die de inhoud beïnvloeden geanalyseerd. Het jaarverslag blijkt geen marketing instrument te zijn, maar 
wordt alleen gezien als verplichting. Daarnaast blijkt de lay-out van het product te verschillen voor de diverse 
merken van ING. Bovendien is er door de afhankelijkheid tussen fondsen ook afhankelijkheid tussen verschillende 
jaarverslagen.  
 
Daarna is een productspecificatie gemaakt met daarin de structuur van een jaarverslag. Voor een volledig beeld zijn 
alle type jaarverslagen in kaart gebracht en is de structuur opgeslagen in een XML-schema. Vervolgens zijn de 
bronnen in kaart gebracht voor de elementen in de productstructuur en zijn de relaties tussen de bron en de structuur 
geïnventariseerd. 
 
De elementen in de structuur van het jaarverslag kunnen in een zestal typen worden onderscheiden. Op basis van de 
bronnen kunnen de elementen worden geclassificeerd in tekstuele bronnen (43%), bronnen in systemen (24%) en 
handmatige bronnen (33%). Informatie die handmatig wordt ingevoerd, blijkt vooral informatie te zijn van 
voorgaande jaren en informatie waarvoor geen geautomatiseerde interface is. Per type fonds kan een vaste 
verzameling bronnen gedefinieerd worden. De relatie tussen de bronnen en de elementen in het jaarverslag bestaat 
over het algemeen uit rekenkundige functies of de concatenatie. De productboom heeft een plat karakter. Tevens 
moeten er correcties gemaakt worden en deze dienen traceerbaar te zijn. 
 
Op basis van de bevindingen uit de analyse zijn doelstellingen voor het herontwerp opgesteld. De effecten van de 
doelstellingen en de randvoorwaarden zijn met behulp van het duivelse kwadrant in kaart gebracht. Het beoogde 
herontwerp waarmee een kortere doorlooptijd gerealiseerd kan worden lijkt vooral ten koste te gaan van de 
flexibiliteit van het proces. Dit levert naar verwachting geen problemen, maar vereist wel goede afstemming met de 
betrokken partijen. 
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Omdat de doelstellingen onder andere organisatorische veranderingen beogen, is vanuit de organisatie een hoog 
niveau concept herontwerp vereist om zo de organisatorische veranderingen in gang te zetten. De belangrijkste 
punten uit dit concept ontwerp zijn: betere voorbereiding voor 1 januari, één team verantwoordelijk voor het 
eindproduct en proces, minder controles in het proces. Dit concept staat het detailherontwerp met Product Based 
Design niet in de weg, omdat het aantal controles niet bepalend is voor de volledigheid van het product en PBD geen 
directe uitspraken doet over de organisatorische invulling. 
 
Bij het herontwerp van het jaarverslagenproces blijkt een speciale vorm van PBD te worden toegepast omdat er geen 
significant verschillende varianten uit de productboom kunnen worden afgeleid. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
volgorde van invoer van gegevens niet uitmaakt, omdat het grootste gedeelte van de gegevens direct beschikbaar is 
en er geen informatie is die tot knock-outs leidt. In plaats van het doorrekenen van verschillende varianten is met 
automatisering het proces verder geoptimaliseerd. 
 
Op basis van de kennis uit de analyses is een automatiseringsontwerp gemaakt. Hierin leidt het koppelen van 
informatie en het vastleggen van relaties in combinatie met het scheiden van de inhoud en de lay-out tot een 
vermindering van het aantal handmatige taken en een kleinere kans op fouten. Met behulp van XML kan het 
ontwerp geïmplementeerd worden. De structuren van het jaarverslag worden vastgelegd in een xml-formaat en een 
mapping wordt gebruikt om de gegevens uit de bronnen te transformeren naar elementen in het jaarverslag. De 
broninformatie dient wegens correcties en reproduceerbaarheid in een database te worden opgeslagen. Door een 
voorgedefinieerde lay-out aan de xml-structuur te plaatsen, kan direct een jaarverslag worden opgeleverd. In dit 
afstudeerproject is een prototype voor een fondstype ontwikkeld als “proof of concept”. Vervolgens is het 
opgeschaald voor de andere fondstypen. 
 
Met behulp van de productboom is een nieuw proces opgesteld. In het herontworpen proces is een duidelijke 
scheiding van verantwoordelijkheden en is het aantal overdrachtsmomenten aanzienlijk verminderd (-60%). Het 
aantal controles is ook afgenomen (-18%).  
 
Het meten van tijden op de afdelingen werd niet toegestaan door de organisatie, daarom is er maar een beperkte 
hoeveelheid kwantitatieve informatie beschikbaar over het proces. Om toch de prestaties van het herontworpen 
proces weer te geven, is de simulatie gebaseerd op gevalideerde aannames. De aannames van de delen in het proces 
zijn gevalideerd met de gemeten doorlooptijden en met de experts op de afdelingen. Vervolgens is op basis van de 
gevalideerde aannames het herontworpen proces gesimuleerd en met deze resultaten kan worden geconcludeerd dat 
het herontworpen proces 50% sneller verloopt. 
 
Tot slot is een vergelijking gemaakt met andere projecten uit de literatuur. Deze vergelijking heeft geresulteerd in de 
herkenning en bewustwording van bepaalde aspecten die voorkomen in het jaarverslagenproject. De belangrijkste 
aspecten zijn: het arbeidsintensieve karakter van de PBD methode, de afwezigheid van overbodige elementen, de 
goede integratie met IT. Daarnaast is gebleken dat door de aanwezigheid van een deadline het percentage wachttijd 
ten opzichte van de doorlooptijd in het jaarverslagenproces lager is dan in de klasse van generieke 
gegevensintensieve processen uit de literatuur.  
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Voorwoord 
Dit rapport vormt de eindscriptie van het afstudeeronderzoek ter afronding van de studie Technische Informatica aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Tijdens mijn studie is er veel interesse ontstaan voor het gebied tussen bedrijfskunde en informatica. Hoewel mijn 
interesse in afstudeeropdrachten in eerste instantie veel te bedrijfskundig was, vond ik de perfecte middenweg in de 
opdracht om in praktijk een bedrijfsproces te verbeteren. Daarom was ik zeer verheugd om de opdracht bij ING 
Investment Management in Den Haag uit te voeren. 
 
Gedurende dit afstudeerproject heb ik naast de inhoudelijke aspecten, ook veel ervaring opgedaan met de financiële 
dienstverlening en met het bedrijfsleven in het algemeen. Daardoor kan ik nu terugkijken op een zeer leerzame 
periode die door mij niet alleen als het einde van mijn studie is ervaren, maar ook als een goede opstap aan het begin 
van mijn loopbaan.  
 
Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om een aantal personen te bedanken. Allereerst wil ik Robert van der Toorn 
bedanken voor zijn uitstekende begeleiding bij dit afstudeerproject. Verder wil ik Harm Hoebergen en alle andere 
collega’s bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Tevens wil ik Kees van Hee, Ad Aerts en Hajo Reijers 
bedanken voor hun interesse, adviezen en commentaar tijdens het onderzoek. Tot slot wil ik mijn ouders en mijn 
vriendin Marlou bedanken voor hun steun tijdens deze drukke periode.  
 
 
Amsterdam, 21 december 2005 
 
Reynout Vos 
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1 Inleiding 
Deze afstudeerscriptie beschrijft de resultaten van het onderzoek naar verbetering van het fondsjaarverslagen-proces.  
Het fondsjaarverslagen-proces, veelal afgekort tot het jaarverslagenproces, produceert de wettelijk verplichte 
rapportages over beleggingsfondsen die jaarlijks aan de beleggers wordt gepresenteerd. In een jaarverslag wordt een 
overzicht gegeven wat er in het betreffende jaar is gebeurd, aangevuld met een jaarrekening waarin een financiële 
verantwoording wordt gegeven. 
 

1.1 Aanleiding 
Aanleiding van het onderzoek naar het fondsjaarverslagen-proces is dat afgelopen jaren de eisen en wensen van de 
markt aanzienlijk veranderd zijn en daarmee de opleverdata van de jaarverslagen. Hieronder zullen de eisen en 
wensen kort opgesomd worden: 
• De pensioenfondsen dienen in verband met de regelgeving van de Pensioen- & Verzekerings- Kamer (PVK) 

uiterlijk 1 juli de gecontroleerde cijfers aan PVK voor te leggen. Dit betekent dus dat zij al voor die datum een 
goedgekeurd jaarverslag van de institutionele fondsen (INI’s) waarin zij beleggen, willen hebben. De directie 
van ING IM, het MC, heeft aangegeven, dat zij in 2005 verlangt dat alle INI’s en Basisfondsen voor 30 april 
volledig zijn afgerond. 

• Dividenduitkering vindt plaats in mei van elk jaar, terwijl jaarverslagen voor het overgrote deel later worden 
goedgekeurd. Omdat men door de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI-status) verplicht is de fiscale 
winst uit te keren, kan dat leiden tot extra nagekomen dividenduitkering als er onvoldoende van de fiscale winst 
is uitgekeerd. Dit is niet positief voor het professionele imago van de institutionele fondsen (INI’s). Afronding 
van jaarverslagen voor het moment van dividenduitkering is zeer wenselijk. 

• In de oprichtingsakten van de INI’s is opgenomen dat er binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een 
door de accountant goedgekeurd jaarverslag beschikbaar is. Momenteel kan niet worden voldaan aan deze eis. 

• Voor de fondsen die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is wettelijk vastgelegd 
dat binnen vier maanden de goedgekeurde jaarverslagen moeten worden voorgelegd aan hen. Door de toename 
van het aantal en de complexiteit van fondsen in deze categorie, is het halen van deze wettelijke deadline zeer 
lastig geworden en zal zonder verdere maatregelen in de toekomst nog lastiger worden. 

• Vanuit de affiliaties is toenemende druk waarneembaar naar het eerder opleveren van de jaarverslagen van de 
Unit Linked fondsen, die momenteel aan het einde van de planning zitten en daardoor een groot deel van de 
toegevoegde waarde verliezen. 

 
Tevens heeft er de afgelopen jaren een substantiële toename van het aantal fondsen plaatsgevonden. Dit in 
combinatie met de complexere fondsstructuur levert aanzienlijk grotere belasting op het proces. Daarnaast wordt er 
een toename verwacht van meer complexe beleggingsproducten. Bovendien heeft de afgelopen jaren het 
jaarverslagenproces niet goed gefunctioneerd en men acht de kans groot dat in de komende jaren imago schade kan 
optreden omdat de jaarverslagen niet tijdig aangeleverd kunnen worden. 
 

1.2 Context van het onderzoek 
Het onderzoek vond plaats bij ING Investment Management te Den Haag, op de afdeling BPR. In de volgende 
secties worden deze partijen kort geïntroduceerd. 
 

1.2.1 ING Investment Management 
ING Investment Management (ING IM) kan worden gezien als de portal voor investeringen en beleggingen van 
ING Groep. ING IM is in 1994 opgericht na een fusie tussen de NMB Postbank Groep en Nationale Nederlanden. 
ING IM is in 30 landen aanwezig wereldwijd en heeft meer dan 300 miljard euro aan beheerd vermogen. De klanten 
van ING IM bestaan uit pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en fondsbeheerders in de 
continenten Europa, Amerika en Azië. 
ING Groep heeft meerdere disciplines: verzekeringen, bankieren en vermogensbeheer. De meest bekende 
onderdelen van de ING Groep zijn: Postbank, ING Bank, RVS en Nationale Nederlanden. 
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1.2.2 Afdeling BPR 
BPR staat voor Business Process Redesign. De afdeling BPR binnen ING IM beschrijft de “key”-bedrijfsprocessen 
van ING IM met als belangrijkste doelen: 

• Het aantonen van de compliance van ING IM met interne en externe wet- en regelgeving. 
• De performance van processen meten, analyseren en zo mogelijk verbeteren door optimalisatie van 

resources en/of door herontwerp. 
• Inzicht verschaffen in de samenhang tussen processen onderling, tussen processen en organisatorische 

eenheden, tussen processen en IT, tussen processen en producten, tussen processen en klantgroepen en 
tussen processen en risico’s en de daarbij behorende risicobeperkende maatregelen. 

De afstudeeropdracht is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van deze afdeling. 
 

1.3 Probleemstelling 
Gezien de veranderingen in de markt en de ervaring in de organisatie in de voorgaande jaren met het proces, kan de 
probleemstelling als volgt worden geformuleerd: 
 

Het proces voor het maken van de jaarverslagen voor Nederlandse beleggingsfondsen kan onder de 
huidige omstandigheden door de toegenomen complexiteit van de fondsjaarverslagen en het toegenomen 
aantal fondsen waarover gerapporteerd moet worden, niet meer de tijdige aanlevering van jaarverslagen 
garanderen. 
 

De hoofddoelstelling van het onderzoek kan hieruit worden afgeleid en luidt als volgt: 
 

Herontwerp het proces van de fondsjaarverslagen, zodat met gelijke capaciteit de doorloopsnelheid 
verhoogd wordt en het proces minder foutgevoelig is. 

 
De doorloopsnelheid wordt bepaald door het aantal fondsen dat in een bepaalde periode in het nieuwe boekjaar kan 
worden opgeleverd. Dit is dus een gedeelte van de doorlooptijd van het proces. 
 
De volgende randvoorwaarden zijn door de organisatie aan het onderzoek gesteld: 

• De organisatie wil op korte termijn na aanvang van het onderzoek een advies hebben over de mogelijke 
verbeteringen in het proces op hoofdlijnen. 

• De verbetering van het proces moet plaatsvinden met een gelijk aantal FTE’s. 
• Het scholingsniveau van de personen moet als vast gezien worden. 

 

1.4 Het BPR framework 
In een business proces redesign (BPR) project is het belangrijk om van een duidelijk framework gebruik te maken 
[Reijers04]. Het idee achter een framework is om de uitvoerder te helpen bij het identificeren van onderwerpen die 
belicht moeten worden en een beeld te krijgen hoe deze onderwerpen naar elkaar relateren [Alter99]. Het framework 
zou alle invalshoeken moeten belichten die meegenomen moeten worden tijdens het BPR project. Het framework is 
dus geen model van een bedrijfsproces, maar een expliciete set van ideeën die helpen bij het denken over het 
bedrijfsproces. 
 
Het uitgebreide BPR framework [Reijers04] bestaat uit een samenvoeging van het WCA framework, het Mobile 
workflow model, de CIMOSA enterprise modeling view en de proces-beschrijvingsklassen van Seidmann en 
Sundarajan. In dit framework worden 7 elementen met elkaar in verband gebracht: 

• De interne en externe klanten van het bedrijfsproces. 
• De producten of services die gemaakt worden door het bedrijfsproces. 
• Het bedrijfsproces met 2 views: 

o De operationele view: wat zijn de activiteiten in een proces? Het betreft het aantal activiteiten in 
een opdracht, de relatieve grootte van de activiteit, de soort van de activiteit. 
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o De ‘behavioural’ view: wanneer is een activiteit in het proces uitgevoerd. Het betreft de volgorde, 
samenvoeging en planning van activiteiten. 

• De deelnemers in het bedrijfsproces, waarbij in beschouwing genomen worden: 
o De organisatie structuur: de rollen, groepen, afdelingen etc. 
o De populatie van de organisatie, dit betreft individuen: personen die activiteiten hebben 

toegewezen en de relatie tussen hen. 
• De informatie die het bedrijfsproces gebruikt of maakt. 
• De technology die het bedrijfsproces gebruikt. 
• De externe omgeving, anders dan de klanten. 

In figuur 1.1 wordt het uitgebreide BPR framework weergegeven. 
 

Business process

Operational view Behavioural view

Organisation
-Structure
-Population

Products

Customers

Information Technology

External environment

 
 

Figuur 1.1: Het BPR framework 

1.5 Methode van onderzoek 
Als leidraad bij het in kaart brengen van de huidige situatie, wordt het BPR framework gebruikt omdat dit 
framework de samenvoeging is van de gerenomeerde frameworks uit de literatuur. Gezien de randvoorwaarden is 
gekozen om het onderzoek te beginnen met het in kaart brengen van het huidige proces. Nadat het huidige proces in 
kaart gebracht is, zullen gefundeerde uitspraken gedaan kunnen worden over de mogelijkheden voor verbetering van 
het proces. 
 
Naast de analyse van het proces, wordt het product dat centraal staat geanalyseerd. Product Based Design lijkt een 
geschikte methode te zijn om dit proces te analyseren en herontwerpen. Dit is gebaseerd op de volgende aspecten die 
bij aanvang van het project bekend waren: 

• De structuur van het product speelt een belangrijke rol in het proces.  
• Het jaarverslagenproces heeft een organische evolutie meegemaakt om zo het proces door de jaren heen te 

verbeteren. 
• Met deze methode kunnen alle onderdelen waaruit een jaarverslag bestaat geïdentificeerd worden. 
• De methode geeft de mogelijkheid tot een fundamenteel herontwerp, waarbij het herontworpen proces 

gebaseerd is op de structuur van het product en niet op het huidige proces. 
 
Buiten de analyse van het proces en product, worden tijdens het onderzoek de mogelijkheden voor automatiseren 
nader bekeken. Vervolgens zal een prototype ontwikkeld worden om aantoonbaar te maken dat met behulp van 
automatisering het proces verbeterd kan worden. 
 
Er is gekozen om een prototype te maken voor één fondstype en vervolgens op te schalen voor de andere 
fondstypen. Het prototype wordt gemaakt voor het type basisfonds, want voor fondsjaarverslagen van dit type is de 
meeste verschillende informatie nodig en de andere fondstypen zijn relatief simpeler. 



Hoofdstuk 1 - Inleiding  
 

 4

 
Als afsluiting van het onderzoek wordt met behulp van een simulatie aangetoond dat het nieuwe proces 
daadwerkelijk efficiënter zal zijn. 
 

 
 

Figuur 1.2: Faseringen in het onderzoek 
 
Het uitbreiden van het prototype voor de andere typen jaarverslagen en de implementatie van het nieuwe proces 
vallen buiten de scope van dit afstudeeronderzoek. 
 

1.6 Het jaarverslagenproces 
Om alvast een indruk van het jaarverslagenproces te verkrijgen, zal het proces hieronder kort beschreven worden. 
 
Een jaarverslag wordt gemaakt op basis van een dummy, dit is een raamwerk van een jaarverslag met daarin de 
volgens de huidige wet- en regelgeving vereiste informatie. De dummy wordt vooraf door de accountants 
gecontroleerd. Nadat het boekjaar is afgesloten worden de financiële gegevens door de Accounting & Reporting 
afdeling ingevoerd en wordt de inhoud gecontroleerd. Daarna worden tekstuele stukken zoals de inleiding en 
fondsoverzicht toegevoegd door de afdeling Mutual Funds Netherlands (MFN). Vervolgens wordt het jaarverslag 
intern gecontroleerd door de managers van de afdelingen.  
 
Het intern goedgekeurde jaarverslag wordt vervolgens eventueel naar de interne accountant gestuurd voor controle. 
Nadat de opmerkingen verwerkt zijn, wordt het jaarverslag door de externe accountant gecontroleerd. Hieruit komen 
opmerkingen en er worden door de afdeling wijzigingen doorgevoerd in het jaarverslag. Daarna wordt het 
jaarverslag geüpdate met de laatste informatie en wordt een finale versie gemaakt. Deze laatste versie wordt 
eventueel door de interne accountant gecontroleerd en de daaruit volgende wijzigingen worden gedaan. De externe 
accountant controleert het verslag en eventueel volgen daaruit wijzigingen. Na acceptatie van het jaarverslag door de 
externe accountant worden de jaarverslagen samengevoegd tot boekjes en verzonden naar de drukker. 
 

1.7 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek geschetst en is de context waarin het onderzoek plaatsvindt 
besproken. Het BPR framework is gepresenteerd en de methode van onderzoek is uitgezet. Daarnaast is een indruk 
van het jaarverslagenproces gegeven.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen methoden en technieken voor procesherontwerp nader worden beschouwd. De 
daarop volgende hoofdstukken zullen de huidige situatie beschrijven. Daarvoor zal in hoofdstuk 3 eerst het proces 
toegelicht worden, waarna in hoofdstuk 4 de analyse op het product wordt beschreven.  
 
Vanaf hoofdstuk 5 zal het herontwerp centraal staan. Daar zal worden ingegaan op de aanpak, de 
ontwerpbeslissingen en de ontworpen oplossing. In hoofdstuk 6 zal de simulatie beschreven worden, waarmee de 
verbetering van het herontwerp ten opzichte van het huidige situatie bepaald wordt.  
 
Vervolgens zal in hoofdstuk 7 een vergelijking gemaakt worden met herontwerpprojecten uit de literatuur. Tot slot 
zullen in hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen worden beschreven. 
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2 Methoden en technieken voor Business Process Redesign 
In dit hoofdstuk wordt allereerst de achtergrond van Business Process Redesign (BPR) belicht. Daarna zullen 
methoden en technieken worden toegelicht die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van een BPR project. 
 

2.1 Achtergrond van BPR 
Veranderingen in de economie dwingen bedrijven om constant hun concurrentiepositie te evalueren en te zoeken 
naar verbeteringen en voordelen ten opzichte van hun concurrenten. In de afgelopen decennia hebben bedrijven zich 
georiënteerd op het efficiënt uitvoeren van individuele functies. Dit heeft geleid tot lokale optimalisatie en perfectie 
op functioneel gebied.  
 
Zo hebben bijvoorbeeld technologische en organisatorische ontwikkelingen een toename van de productiviteit en de 
kwaliteit van functies tot gevolg gehad. Deze lokale optimalisatie veroorzaakt echter dat de relatie tussen de 
verschillende operationele functies naar de achtergrond verdwijnt en een bedrijfsproces als het ware versplinterd 
wordt over de verschillende functionele gebieden binnen een bedrijf. Doordat deze functionele gebieden steeds meer 
autonoom werken, nemen de kosten voor de coördinatie tussen de onderdelen toe. Met de komst van moderne 
informatie- en communicatietechnieken wordt dit structurele probleem niet verholpen, maar worden de symptomen 
alleen verminderd. Om een bedrijf in haar totaliteit te versterken is een focus op functieoverschrijdende 
bedrijfsprocessen nodig. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.1.  
 

 
Figuur 2.1: Verschil tussen functiegericht en procesgericht. 

 
Een (bedrijfs-)proces kan gedefinieerd worden als: 

Een samenhangende reeks van activiteiten gericht op een doel: het opleveren van een output die waarde 
toevoegt voor een (interne of externe) afnemer [Kusters02]. 

 
Business Process Redesign (BPR) is een concept met als doel de effectiviteit en de efficiëntie van bedrijfsprocessen 
te verbeteren [Aalst02]. Tegenwoordig worden overal ter wereld, in bijna elke industrie, bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd. Een onderzoek van Gartner in mei 2003 [Sinur03] heeft de voordelen van BPR in kaart gebracht. 
In figuur 2.2 wordt het resultaat samengevat, daarin worden de belangrijkste voordelen van BPR uitgezet tegen het 
percentage van de respondenten dat het voordeel behaalde. 
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Figuur 2.2: De voordelen van BPR investeringen (bron: Gartner, mei 2003). 
 
Het begrijpen van de bedrijfsprocessen en het beschrijven van deze processen op een transparante manier zijn 
fundamenteel voor het toepassen van BPR. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de methoden om 
bedrijfsprocessen in kaart te brengen. 
 

2.2 Doelen en richtlijnen voor procesmodelleren 
Zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven, bestaat er in veel bedrijven een toenemende behoefte aan het 
toepassen van BPR. Een aantal typische doelen van het opstellen van procesmodellen zullen hier worden 
beschreven: 

 Documentatie van de organisatie 
De procesmodellen kunnen helpen bij het transparant maken van bedrijfsprocessen en het effectiever 
communiceren over de processen.  

 Proces georiënteerd reorganiseren 
Zoals in de vorige paragraaf is gezien, kunnen bepaalde bedrijfsprocessen versplinterd door de organisatie 
plaatsvinden. Om zwakheden in het proces te kunnen herkennen en verbeteren is een duidelijk beeld van 
het proces nodig. Op basis daarvan kunnen dan verbetermaatregelen worden genomen. 

 Continu procesmanagement 
Het continu verbeteren van bedrijfsprocessen door over lange termijn de planning, uitvoering en controle 
van processen bij te houden. 

 Benchmarking 
Het vergelijken van de prestaties van een proces met andere interne of externe referenties. 

 Workflow management 
De procesmodellen kunnen een basis vormen voor een workflow management systeem, dat de stroom van 
werk door de organisatie regelt. 

 Simulatie 
Met behulp van simulatie is het mogelijk om de performance van een proces in kaart te brengen. De basis 
van een simulatie vormt een procesmodel. 

 
Om de complexiteit van het modelleren te verminderen en te beheersen is er een zestal richtlijnen opgesteld die 
gezien worden als de hoofdkwaliteitscriteria van modelleren [Becker03]: 

 Correctheid 
Een essentieel vereiste voor een model van hoge kwaliteit is de correctheid van het model. Dit omvat de 
beschreven structuur en het beschreven gedrag van het proces. De zogenoemde semantische correctheid 

Reduction in elapsed time
Higher productivity per person
Improved quality/reduced errors

Reduced number of steps
Higher employee satisfaction

Fewer people needed
Improved coordination across depts./geo.

Automation of admin. tasks
Reduced cost per transaction

Enabling external users 
Improved regulatory compliance

Flex. in processes/bus. agility
Data/process integ. across apps.

Reduced risk
Reduced waste/scrap

85%70%55%



Hoofdstuk 2 - Methoden en technieken voor Business Process Redesign  
 

 7

moet gescheiden zijn van de syntactische correctheid die de correctheid van het model ten opzichte van de 
modelleertechniek beschrijft. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen: 

• Verificatie van het model: “Is het model goed beschreven?” 
• Validatie van het model: “Zijn de goede dingen beschreven in het model?” 

 Relevantie 
Het model moet enerzijds het relevante gedeelte van de werkelijkheid weergeven, anderzijds moet het 
model geen onnodige informatie bevatten. 

 Economische efficiëntie 
Het doel van deze richtlijn is om te verzekeren dat bij modelleeractiviteiten in een aannemelijke verhouding 
tussen de kosten en de opbrengsten is. Het efficiënt creëren van modellen kan ondersteund worden door het 
gebruik van referentiemodellen of door het hergebruik van modellen. Het meten van de kosten en 
opbrengsten van modellen blijkt in praktijk lastig. 

 Duidelijkheid 
Een model moet een adequate graad van leesbaarheid hebben voor de beoogde gebruiker. Deze richtlijn 
garandeert dat een model behalve correct, relevant en potentieel nuttig, ook bruikbaar is. 

 Vergelijkbaarheid 
Deze richtlijn garandeert de uniforme toepassing van modelleerconventies binnen en tussen individuele 
modellen. 

 Systematisch ontwerp 
Modellen reflecteren altijd een deelaspect van de werkelijkheid, daarom is er een duidelijke interface naar 
betrokken andere modellen nodig om op deze manier een totaalbeeld van een organisatie te kunnen 
weergeven.  

 
Het doel van deze richtlijnen is het uniform gebruik van modelleertechnieken en daardoor het verhogen van de 
kwaliteit van de modellen door het verminderen van de variatie in modelontwerp. Hierdoor kunnen modellen 
worden vergeleken, bijvoorbeeld een huidig en een herontworpen proces. De duidelijkheid van de modellen wordt 
ook verbeterd door afspraken over: 

• De attributen van een model die moeten worden bijgehouden. 
• De lay-out van modellen. 
• De naamgeving in modellen. 

Bovendien wordt door het opstellen van expliciete modelleerregels het aantal onzekerheden van de modelleurs 
verminderd. Dit versnelt het modelleerproces en verminderd het aantal aanpassingen aan het model op een later 
tijdstip. In de meest ideale situatie wordt een modelleur alleen de relevante subset van modelleer constructies 
getoond. 
 
Modelleerconventies definiëren niet de modelleertechniek, maar beschrijven hoe een gegeven modelleertechniek en 
modelleertool gebruikt kan worden in een bepaalde context. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de 
modelleertechniek. 
 

2.3 Technieken voor modelleren 
Er zijn verschillende proces-modelleertechnieken, voorbeelden zijn Petri-netten, SADT, IDEF en EPC. Voor een 
overzicht wordt verwezen naar [Giaglis01]. In dit afstudeeronderzoek worden EPCs gebruikt, daarom zal op deze 
modelleertechniek nader worden ingegaan. Voor een formele beschrijving van EPCs wordt verwezen naar 
[Roseman05]. 
 
Event-driven Process Chains (EPCs) worden gebruikt als modelleertechniek in een aantal toonaangevende tools op 
het gebied van business process engineering. EPCs worden bijvoorbeeld gebruikt in applicaties als SAP, ARIS, 
LiveModel en Visio. EPCs zijn een intuïtieve en grafisch proces beschrijvingstaal, geïntroduceerd door Keller, 
Nuttgens en Scheer in 1992. Een EPC bestaat uit de volgende elementen: 

• Functies 
De basis bouwstenen zijn functies. Een functie komt overeen met een activiteit die uitgevoerd moet 
worden. 

• Events 
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Events beschrijven de situaties voor en na de uitvoering van een functie. Functies worden dus door events 
gelinked. De events kunnen overeenkomen met de postconditie van een functie en kunnen dienen als de 
preconditie van een andere functie. 

• Logische connectoren 
Connectoren kunnen gebruikt worden om activiteiten en events te verbinden. Op deze manier wordt de 
processtroom gespecificeerd. Er zijn 3 typen connectoren: AND, XOR (exclusive or) en OR. 

• Pijlen / arcs 
De verschillende elementen worden met pijlen aan elkaar verbonden, waarmee ook de volgorde van 
activiteiten in het proces wordt aangegeven. 

De grafische representaties van deze bouwstenen zijn te vinden in Appendix A.1. 
 
Er is een aantal modelleerregels voor EPCs, de belangrijkste zijn: 

• Elk proces model moet met minstens één event beginnen en eindigen. 
Hierdoor wordt niet alleen verzekerd dat de begin- en eindcondities van het proces bepaald zijn, maar het 
komt ook overeen met de werkelijkheid omdat elke functie een keer begint en eindigt. 

• Een event mag nooit gevolgd worden door een XOR of OR functie. 
Een event heeft namelijk geen mogelijkheid om een keuze te bepalen voor het verdere verloop van het 
proces. 

• Verschillende logische connectoren mogen elkaar direct opvolgen. 
• De operator van een split moet overeenkomen met de operator van de corresponderende join. 
• Triviale events mogen worden weggelaten. 

Triviale events zijn alle events tussen twee opeenvolgende functies, die niet het begin of eind van een (sub) 
proces aangeven of voor de routering door het proces van belang zijn. Een triviaal event kan logischerwijs 
worden afgeleid uit de uitvoering van de voorgaande functie. Concreet betekent dit, dat events altijd 
gemodelleerd worden na logische connectoren en voor en na functies die subprocessen bevatten. Ook de 
literatuur geeft aan dat het modelleren van processen zonder triviale events in veel duidelijkere modellen 
resulteert [Becker03]. 

 
Het nadeel van EPCs is dat de semantiek niet goed gedefinieerd is, daarom kan een EPC ambigu zijn [Aalst99]. 
Oorzaak hiervan is dat de semantiek van de join-connector van het type OR niet duidelijk is. Bij een OR-join is het 
namelijk niet duidelijk of er gesynchroniseerd moet worden. Dit kan geïllustreerd worden met het volgende 
voorbeeld: 
Een proces met een OR-join statement gevolgd door een functie A, kan op de volgende manieren worden 
uitgevoerd: 

• Functie A kan worden uitgevoerd als event C1 bereikt is (zie 1 in figuur 2.3). 
• Functie A kan worden uitgevoerd als event C2 bereikt is (zie 2 in figuur 2.3). 
• Functie A kan worden uitgevoerd als zowel event C1 en event C2 bereikt zijn (zie 3 in figuur 2.3). 

 

R1

1 2 3

C1 C2

functie A

R1

C1 C2

functie A

C1 C2

functie A functie A

R1 R1

OR-join

 
Figuur 2.3: Scenario’s voor executie van een OR-join 

 
Op het moment dat event C1 of C2 bereikt wordt, is het dus niet duidelijk of gewacht moet worden totdat het andere 
event ook geactiveerd is. Resultaat is dus dat functie A twee keer uitgevoerd zou kunnen worden.  



Hoofdstuk 2 - Methoden en technieken voor Business Process Redesign  
 

 9

 
De EPCs kunnen worden uitgebreid met een groot aantal additionele objecten. Dit leidt tot de Extended Event-driven 
Proces Chains (eEPCs). De belangrijkste objecten zijn: 

• Data 
Hiermee kan de input en output van bepaalde activiteiten worden weergegeven. 

• Organisatorische eenheden 
Door het verbinden van de organisatorische eenheden wordt verduidelijkt wie bij een activiteit betrokken 
zijn. Bovendien kan op basis van attributen de relatie nader gespecificeerd worden. 

• Applicaties en systemen 
De betrokkenheid van bepaalde applicaties en systemen bij activiteiten in het proces kan worden 
weergegeven. 

• Resultaten 
Voor elke activiteit of het totale proces kan worden aangegeven wat de uitkomst is. Door het zichtbaar 
maken van de uitkomst kunnen functies en processen meer transparant gemaakt worden. 

 
In deze paragraaf is de modelleertechniek met behulp van (e)EPCs beschreven, in de volgende paragraaf zal de 
verificatie van de processen worden besproken. 
 

2.4 Verificatie van processen 
Een correctheidseigenschap van een model is de soundness eigenschap [Aalst99]. De soundness eigenschap is de 
eigenschap dat van uit ieder van de begintoestanden bereikbare toestand, de eindtoestand van het proces bereikt kan 
worden. In het algemeen kan de soundness eigenschap op twee manieren worden toegepast: 

• Controle of een bestaand proces correct is gemodelleerd, het is namelijk onwaarschijnlijk dat een bestaand 
bedrijfsproces niet sound is. De controle van de eigenschap geeft in ieder geval interessante vragen. 

• Controle of een nieuw ontwerp correct gemodelleerd is, vooral bij grote modellen kan eenvoudig een fout 
ontstaan.  

 
De juistheid van modellen kan dus worden geverifieerd met behulp van een controle van de soundness eigenschap. 
Een EPC is sound als voor elke case het proces net eindigt, met andere woorden: terminatie is gegarandeerd, er zijn 
geen afhankelijkheden tussen distincte paden (dangling references) en deadlock en livelock zijn afwezig. De criteria 
waaraan een sound proces moet voldoen zijn [Aalst99]: 

• Voor elke toestand M die bereikbaar is vanuit de initiële toestand, bestaat er een reeks van vuringen (firing 
sequence) van toestand M naar de eindtoestand. 

• Eindtoestanden zijn de enige toestanden die gelden na het eindigen van het proces. 
• Er zijn geen dode functies, met andere woorden voor elke functie f is er een vuurreeks vanuit een begin 

toestand die functie f uitvoert. 
 
De soundness criteria zijn geldig als het om een reguliere EPC gaat. Een EPC is regulier als [Aalst99]:  

• Er één begin en één eind toestand is.  
• Elke knoop op een pad zit tussen het begin- en eindevent. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat een EPC met meerdere begin- of eindevents eenvoudig kan worden uitgebreid 
met een initialisatie- of terminatiedeel zodat wordt voldaan aan de eerste eis.  
 
Voor EPCs is de eigenschap van soundness in sommige gevallen te sterk. Er zijn situaties waarin een sound EPC 
niet de werkelijkheid beschrijft. Daarom is er een verzwakking van de soundness conditie genaamd relaxed 
soundness. Relaxed soundness kan als volgt worden gedefinieerd:  

• Voor elke transitie is er een sound pad dat loopt van het begin tot het eind van het proces. 
Voor de formele definitie van relaxed soundness wordt verwezen naar [Dehnert01]. 
 
Een proces dat niet sound is, maar wel relaxed sound, kan geïllustreerd worden aan de hand van het volgende 
voorbeeld: 
De functie A en B maken dezelfde beslissing en zo is het bereik van de functies A en B gelijk aan {A1,B1} of 
{A2,B2}. Dat betekent dus dat het onderstaande proces op deze wijze correct gemodelleerd is. Dit proces is niet 
sound, maar wel relaxed sound. 
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start event

functie A functie B

A1 A2 B1 B2
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Figuur 2.4: Een EPC met de relaxed soundness eigenschap 

 
Voor de controle van de soundness eigenschap kan gebruik worden gemaakt van applicaties. Een voorbeeld van zo 
een applicatie is het ProM Framework. Voor meer details over de technieken die gebruikt worden in deze applicatie 
wordt verwezen naar [Dongen05]. 
 
In deze paragraaf is beschreven hoe men de correctheid van een model kan verifiëren. In de volgende paragraaf zal 
worden ingegaan op methoden voor herontwerp. 
 

2.5 Methoden voor herontwerp 
Business Process Redesign moet over het algemeen een proces opleveren dat minder kost en een kortere 
doorlooptijd heeft. Daarnaast kunnen een betere kwaliteit en een verhoogde flexibiliteit additionele eisen vormen 
voor een herontwerptraject. Voor het uitvoeren van een procesherontwerp zijn vele methoden en technieken 
voorhanden. Deze paragraaf wordt op enkele van deze technieken ingegaan. 
 
In het algemeen zijn er vier methoden om tot een verbeterd proces te komen [INGB00]: 

• Het toepassen van een aantal proces-verbeterprincipes. 
De meest gebruikte methode is het toepassen van proces-verbeterprincipes op een bestaand proces. Het 
resultaat van deze methode is echter onzeker omdat de verbeterprincipes afwegingen zijn en bijna geen 
harde criteria bevatten. 

• Het grotendeels overnemen van een blauwdruk van een proces. 
Een herontwerp door het overnemen van een blauwdruk van een proces van een soortgelijke organisatie. 
Deze blauwdrukken zijn vaak via consultancybedrijven te verkrijgen. Dit is vooral van toepassing wanneer 
men een proces herontwerpt voor de implementatie van een softwarepakket. 

• Een proces verbeteren door outsourcing. 
Voordeel van deze methode is dat men het proces kan uitbesteden aan partijen die daar veel beter in zijn, 
bovendien kunnen op deze manier schaalvoordelen optreden of kostendalingen door goedkoper personeel. 
Nadeel van deze methode is dat de kosten lineair blijven. 

• Een herontwerp vanuit de specificaties van het op te leveren product.  
Dit levert een optimaal proces gebaseerd op het product, waarbij alle historisch gegroeide overbodige 
stappen wegvallen. Vervolgens kan de organisatie dit optimale proces aanpassen om te kunnen voldoen aan 
bepaalde specifieke omstandigheden. 

 
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de laatste methode, omdat deze methode centraal staat in dit 
onderzoek (zie ook Hoofdstuk 1.5). 
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2.6 Product based design 
De methode Product Based Design (PBD) is beschreven in het proefschrift van H.A. Reijers [Reijers02]. De 
gegeven beschrijving in deze paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op dit document. 
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen de productie van voorwerpen en de productie van documenten in kantoren. Voor 
de productie van voorwerpen wordt gebruik gemaakt van de bill of material (BOM) om de structuur van het product 
te specificeren. Een BOM is een boomstructuur met het eindproduct als wortel en ruwe materialen en gekochte 
producten als bladeren. Veel productieprocessen worden gedreven door de structuur van het product, in 
kantooromgevingen is dat echter vaak niet zo. Workflow-processen in banken en verzekeringsmaatschappijen 
bestaan in veel gevallen al vele jaren en hebben sinds het eerste ontwerp een organische evolutie meegemaakt. Zo 
kunnen problemen met berekeningen bijvoorbeeld hebben geleidt tot het toevoegen van extra controles om deze 
fouten te herstellen. Gevolg hiervan is dat processen een erg sequentiële uitvoering van taken hebben en de structuur 
van het proces niet meer sterk gerelateerd is aan de werkelijke structuur van het product. 
 
Product Based Design (PBD) is een workflow ontwerpmethode, waarbij aan de hand van een productspecificatie 
een bedrijfsproces ontworpen wordt. PBD is een voorschrijvende methode die gericht is op de technische kant van 
BPR, daarom dekt het niet de verandermanagementproblemen van de innovaties. Wel wordt gesteld dat door de 
grondigheid van de methode dit vaak makkelijker wordt. Daarnaast is PBD een clean sheet approach, het neemt niet 
het huidige proces als het begin punt. Bovendien is het een analytische benadering, dat wil zeggen gebaseerd op een 
expliciete herkenning van ontwerpparameters en vrijheid, gebruikmakend van algoritmes of logica om tot een nieuw 
proces te komen. Dit is anders dan een participatieve aanpak, waarbij een nieuw bedrijfsproces ontworpen wordt 
door het betrekken en stimuleren van een groep experts. 
 
De fases die onderscheiden kunnen worden in PBD zijn als volgt: scoping, analyse, ontwerp, evaluatie. Deze fases 
worden hieronder beschreven. 
 
Scoping 
De eerste fase bestaat uit: 

• Selectie van onderwerp. 
In deze eerste fase wordt het proces geselecteerd dat onderwerp is van het (her-)ontwerp. Het doel is om het 
product te identificeren waarvan het proces moet worden herontworpen. 

• Bepalen van de grenzen van het herontwerp. 
Na selectie van de juiste product/proces combinatie, is het van belang om de grenzen van het te 
herontwerpen proces aan te geven.  

• Formuleren van de ontwerpdoelen. 
Een vaak genegeerde activiteit gedurende de scoping fase is het expliciet formuleren van de ontwerpdoelen. 

• Identificeren van beperkingen in het herontwerp. 
Hieronder wordt verstaan het identificeren en analyseren van de bestaande informatieverwerkende 
applicaties die het proces ondersteunen en in de bestaande vorm behouden moeten worden. Dit worden 
black boxes genoemd. 

• Het verzamelen van de productspecificatie. 
Het verzamelen van de informatie die de productspecificatie vormt. 

 
Analyse 
In de analysefase wordt al het gevonden materiaal, dat als productspecificatie geclassificeerd kan worden, 
geanalyseerd om data-elementen te identificeren, om de afhankelijkheden te achterhalen en de productielogica te 
bepalen.  
 
Voor een duidelijke representatie van de informatie is een traditionele Bill of Material (BoM) niet bruikbaar, want 
een informatie-element kan gebruikt voor meerdere informatie-elementen. Bovendien zijn er geen fysieke 
beperkingen voor informatie-elementen en daarom zijn er veelal meerdere mogelijke manieren om de informatie af 
te leiden. Daarom wordt gebruik gemaakt van een product datamodel. De essentie ervan zal hier kort worden 
beschreven. Voor details wordt verwezen naar [Reijers02]. In het model bevinden zich informatie-elementen en 
pijlen tussen de elementen waarvoor geldt dat: 
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• Elke inkomende pijl van een informatie-element duidt een alternatieve manier aan om een waarde voor het 
betrokken informatie-element af te leiden.  

• Als uitgaande pijlen worden samengevoegd, betekent dit dat alle waarden van de betrokken informatie-
elementen nodig zijn om de waarde van het informatie-element af te leiden. 

• Er is een topelement te onderscheiden, dat is een informatie-element dat niet gebruikt kan worden om 
andere informatie-elementen af te leiden. 

• Informatie-elementen die niet kunnen worden afgeleid van andere informatie-elementen zijn bladeren van 
de boom. 

 
De stappen die onderscheiden kunnen worden in de analysefase zijn: 

• Onderscheiden van de data elementen. 
Bij de analyse van de productspecificatie is het belangrijk om eerst het top element te onderscheiden. Als 
het top informatie-element onderscheiden is, dan is het een logische opdracht om alle informatie te 
identificeren waarmee de waarde van het top informatie-element kan worden afgeleid. Dit kan worden 
herhaald voor elk nieuw gevonden informatie element. 

• Beschrijven van de productielogica. 
De productielogica specificeert hoe de waarde van een output informatie-element wordt afgeleid op basis 
van de waarde van de inputs. Bijvoorbeeld in pseudo-code of in een andere semi-formele specificatietaal. 
Het uitschrijven van de specificatie is een directe validatie van de onderscheiden inputs, hierdoor kunnen 
verkeerde inputs of data types worden ontdekt. 

• De bronnenanalyse. 
De bronnenanalyse is gericht op het identificeren van de bronnen van alle bladeren in het product 
datamodel. Bladeren kunnen niet worden afgeleid op basis van andere informatie in de productboom, 
daarom moeten deze van andere bronnen verkregen worden. 

• De productieanalyse. 
De productieanalyse focust op de geïdentificeerde productieregels met het doel om de betrokken kosten, 
snelheid en kwaliteit in te schatten voor het produceren van de informatie.  

• De fractieanalyse. 
De fractieanalyse doet een onderzoek naar de verdeling van waarden van informatie-elementen. De cijfers 
over de waarschijnlijkheid van het voorkomen van bepaalde informatie zijn relevant voor het ontwerpen 
van een efficiënt proces. De fractieanalyse moet een indicatie opleveren over de algemene kans dat een 
productie regel kan worden gebruikt voor het afleiden van het corresponderende informatie-element. 

 
Ontwerp 
In de ontwerpfase worden een of meerdere alternatieve processen afgeleid op basis van de herontwerpdoelen, de 
decompositie van de productspecificatie en de performancecijfers. Deze processen bestaan uit taken die data 
elementen ontvangen of verwerken.  
Er zijn twee uiterste aanpakken om een voorkeurs procesontwerp te vinden: 

• Breadth-fist 
Hierbij wordt begonnen met de bladeren in het product datamodel en worden zoveel mogelijk stappen 
parallel uitgevoerd. Hierdoor wordt de workflow geoptimaliseerd qua doorlooptijd, maar met hoge kosten. 

• Depth-first 
Hierbij wordt begonnen met een deel van het product datamodel dat de beste kwaliteit/kosten ratio heeft. 
Hierdoor worden de verwachte kosten geminimaliseerd, maar het kan resulteren in langere doorlooptijden. 

Vervolgens kan het meest optimale proces worden bepaald.  
 
Evaluatie 
Tot slot dienen in de evaluatie fase de volgende stappen te worden uitgevoerd: 

• Verificatie van de correctheid. 
De correctheid van het nieuwe procesmodel moet worden bepaald, daarbij wordt de structuur en het gedrag 
van het procesmodel geverifieerd. 

• Validatie met experts. 
De workflows moeten worden gevalideerd met experts, hierbij dient gecontroleerd te worden of de juiste 
dingen worden gedaan. 

• Bepalen van de prestaties van het herontwerp. 
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De performance van het ontworpen proces wordt nader in kaart gebracht. 
• Presentatie van resultaten 

De herontwerpen met de hoogste verwachtingen worden gepresenteerd aan het betrokken management om 
duidelijk te maken in hoeverre de doelstellingen kunnen worden waargemaakt en om het herontwerp dat 
geïmplementeerd gaat worden te selecteren. 

 

2.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een aantal aspecten van Business Process Redesign aan bod gekomen. De achtergrond van het 
modelleren en herontwerpen van processen is duidelijk geworden en er zijn een aantal kwaliteitscriteria van 
modelleren gepresenteerd. Vervolgens zijn EPCs beschreven en zijn de aanvullende objecten die in eEPCs gebruikt 
kunnen worden aan bod gekomen. Tevens is beschreven hoe gemodelleerde processen op correctheid kunnen 
worden getoetst. Naast de soundness eigenschap is daarbij de relaxed soundness eigenschap besproken en is getoond 
dat de soundness eigenschap voor sommige correcte EPCs te sterk is. 
Tot slot zijn de algemene methoden om een proces te verbeteren beschreven en is ingegaan op de methode Product 
Based Design, waarbij men op basis van een product specificatie een ideaal proces kan afleiden. 
 
In de volgende hoofdstukken zal worden beschreven hoe het BPR-project voor het jaarverslagenproces is aangepakt, 
wat de bevindingen zijn en welke oplossingen zijn aangedragen. 
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3 Analyse van het huidige proces 
Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van het huidige proces. Tijdens deze analyse staan drie kernaspecten centraal, 
namelijk: volledigheid, juistheid en consistentie. 
Het proces is volledig, als het alle aspecten beschrijft die binnen de scope vallen. De juistheid van een proces wordt 
veelal aangeduid met de soundness eigenschap, zoals in Hoofdstuk 2 is beschreven. Het proces dient daarnaast 
consistent te zijn, dat wil zeggen dat het een beeld van de werkelijkheid schetst. 
Allereerst zal de analyse van het proces belicht worden, daarna zal de classificatie van het proces aanbod komen en 
zullen de bevindingen over het proces worden gepresenteerd. 
 

3.1 Aanpak (AS-IS beschrijving) 
Om goed inzicht te krijgen in het huidige proces, zijn alle activiteiten in kaart gebracht. Een activiteit is de 
uitvoering van een toegewezen taak, waarbij een taak gedefinieerd kan worden als een atomair proces dat niet 
verder op te delen is. [Aalst02]  
 
Om de processen te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het pakket Aris, een van de marktleiders op het gebied 
van Business Process Reengineering tools. In dit pakket is het mogelijk om met behulp van Event-driven Process 
Chains (EPCs) de processen in kaart te brengen. In Hoofdstuk 2.3 zijn de beginselen van EPCs behandeld. Om het 
geschetste probleem met de ambiguïteit te ondervangen is gekozen om het proces alleen te modelleren met AND en 
XOR connectoren. De beschreven eEPCs worden ook door het pakket Aris ondersteund. De aanvullende informatie 
wordt door Aris opgeslagen in een Function Allocation Diagram (FAD). Door het gebruik van FADs blijft het 
proces overzichtelijk.  
 
Het beschrijven van de activiteiten in het proces, werd gedaan aan de hand van interviews met stakeholders. 
Stakeholders zijn betrokkenen uit het proces, die ofwel een uitvoerende functie vervullen in het proces ofwel een 
coördinerende functie hebben. Om te voorkomen dat de persoonlijke visie van de stakeholder op het proces 
beschreven zou worden, werden per interview meerdere stakeholders betrokken, zodat er een objectief beeld 
ontstond. Door stakeholders op meerdere organisatorische niveaus te interviewen, kon het proces beschreven 
worden vanuit een functie onafhankelijk perspectief. 
 
Initieel is gekozen om eerst op hoog niveau het totale proces in kaart te brengen en vervolgens in te zoomen op 
delen van het proces. Op deze manier werd het mogelijk om in meer detail in te gaan op bepaalde stukken van het 
proces, zonder het totale proces uit het oog te verliezen.  
 
Na de interviews, werden gemiddeld twee sessies gehouden waarin de informatie teruggekoppeld werd aan de 
geïnterviewden. Tijdens deze sessies werd uitgelegd hoe het proces beschreven was en werden bepaalde routes van 
het proces besproken, om op deze manier de herkenning van de stakeholders te realiseren. Deze herkenning hielp bij 
latere interviews om meer details over het proces te verkrijgen. Tevens gaven de geïnterviewden aan dat deze 
werkwijze aanzienlijk prettiger was, dan wanneer zij zelf het beschreven proces zouden moeten doorlopen om 
commentaar erop te geven. 
 
Om het proces beheersbaar en overzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van subprocessen en worden triviale 
events weggelaten tijdens het modelleren. Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen de deelprocessen die 
eenmalig door het proces uitgevoerd worden en delen van het proces die voor elk jaarverslag uitgevoerd moeten 
worden. De subprocessen die maar eenmalig worden uitgevoerd, worden in het model met gele arcering 
aangegeven. Een alternatief zou zijn om alleen het eind-event mee te nemen in het procesmodel dat doorlopen wordt 
door een groter casus aantal. Nadeel van deze methode is dat hierdoor de relatie met voorafgaande activiteiten niet 
expliciet zichtbaar is. 
 
Om inzicht te verkrijgen in de uitvoering van het proces, zijn aan alle taken de uitvoerders gekoppeld. Deze 
uitvoerders komen uit de organisatiestructuur van het bedrijf. De toewijzing van de uitvoerders geeft duidelijk de 
organisatorische hiërarchie in het proces weer en een beeld van de betrokken partijen in het proces. In het geval dat 
een activiteit wordt uitgevoerd door een externe partij, dus een partij van buiten de organisatie, dan wordt alleen de 
partij aan de activiteit gekoppeld. Het inzicht in de organisatorische invulling van de activiteiten bij externe partijen, 
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biedt namelijk geen meerwaarde voor het proces. Een activiteit die door een externe partij wordt uitgevoerd, is te 
herkennen aan de witte kleur van het blokje van de functie. 
 
Aan activiteiten kunnen verschillende uitvoerders gekoppeld zitten, hierbij onderscheiden we twee soorten relaties:  

• de ‘carries out’ relatie, die aangeeft dat een activiteit wordt uitgevoerd door een uitvoerder  
• de ‘contributes to’ relatie, die aangeeft dat de uitvoerder een bijdrage levert aan de activiteit.  

Als meerdere uitvoerders met een ‘carries out’ relatie aan een activiteit gekoppeld zijn, dan betekent dat, dat één van 
de uitvoerders de activiteit kan uitvoeren. In het geval dat meerdere uitvoerders met een ‘contributes to’ relatie aan 
een activiteit gekoppeld zijn, dan dienen al deze uitvoerders betrokken te zijn. Stel dat uitvoerder A middels een 
‘contributes to’ relatie gekoppeld is aan een activiteit en dat uitvoerder B en C andere met ‘carries out’ relatie zijn 
gekoppeld, dan wil dat zeggen dat uitvoerder A met uitvoerder B de activiteit doet, of dat uitvoerder A met 
uitvoerder C de activiteit uitvoert. 
 
In figuur 3.1 wordt het hoofdproces vereenvoudigd weergegeven. Voor het gedetailleerde proces wordt verwezen 
naar Appendix A.1. 
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Figuur 3.1: Vereenvoudigde weergave van het hoofdproces. 
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Naast het koppelen van de uitvoerders, zijn de systemen die gebruikt worden bij activiteiten in kaart gebracht en 
toegevoegd in de beschrijving. Hierdoor wordt inzicht in de systemen verkregen en kan de mate van automatisering 
bepaald worden. Daarnaast zijn per activiteit de input- en output documenten beschreven om een duidelijk beeld te 
verkrijgen in de documenten stromen. Dit leidde tot beter inzicht in de causale verbanden.  
 
Het resultaat van bovenstaande analyse zal aan de hand van het volgende voorbeeld geïllustreerd worden: 

• De activiteit ‘add additional information on A-sheet’ kan worden uitgevoerd door twee betrokken 
functionarissen. 

• De systemen Business Objects, Paris en Multifonds worden gebruikt om informatie uit te onttrekken. 
• De input documenten van deze activiteit zijn een spreadsheet met verkoop informatie en informatie over de 

NAV. De activiteit levert output aan het document annual account, met andere woorden de jaarrekening. 
 

 
Figuur 3.2: Voorbeeld van een Function Allocation Diagram. 

 
Naast de grafische representatie van de elementen in een Function Allocation Diagram (FAD), zoals in figuur 3.2 
geïllustreerd wordt, is er ook een rapport in Aris ontwikkeld waarmee de input en output documenten eenvoudig 
weergegeven kunnen worden. 
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Figuur 3.3: Het ontwikkelde Aris rapport met daarin de input en output documenten. 
 
Ter validatie van het beschreven proces, is geprobeerd om ontbrekende factoren in het proces te achterhalen. Dit is 
gedaan door de problemen die tijdens de uitvoering van het proces plaatsvonden, te projecteren op het beschreven 
proces. Bepaalde afhankelijkheden die initieel over het hoofd gezien waren, werden op deze manier opgemerkt en 
konden worden toegevoegd aan het proces. Het subproces met de berekening van het fiscale resultaat is na deze 
validatie toegevoegd aan het beschreven proces. 
 
Tevens is het proces vergeleken met de door de afdelingen gebruikte planning. De planning bevat namelijk 
milestones voor de verschillende afdelingen. Een milestone is een verplicht resultaat dat of het einde markeert van 
een belangrijk proces, of een stap onderweg [Sharp01]. Door de analyse van deze milestones en de projectie van de 
milestones op het proces werd inzichtelijk of alle aspecten uit de planning in het proces voorkwamen. 
 
Het doel van het proces is het opleveren van een jaarverslag. Daarom kon met behulp van een projectie van het 
jaarverslag op het proces ook geverifieerd worden of het proces het product voortbrengt. Elk element dat voorkomt 
in het jaarverslag, dient namelijk in een bepaalde activiteit aan het jaarverslag toegevoegd te zijn. Een voorbeeld van 
een activiteit die door deze validatie slag toegevoegd is, is het berekenen van de expense ratio. 
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In deze paragraaf is de aanpak van de analyse van het proces beschreven. In de volgende paragraaf zal het proces 
geclassificeerd worden. 

3.2 Classificatie van het proces 
Het proces is in kaart gebracht, een volgende stap is het classificeren van de taken in het proces. Hierdoor wordt het 
mogelijk om de moeilijkheidsgraad te bepalen en kansen voor automatisering te schetsen. Verder wordt de juistheid 
van het proces gevalideerd en worden efficiëntiecriteria voor het proces opgesteld. 
 
Gekozen is om de activiteiten op drie niveaus te classificeren:  

1. logistieke taken  
2. standaard taken 
3. complexe taken 

Voor logistieke taken geldt dat de input gelijk is aan de output. Dat wil zeggen dat er geen enkele toegevoegde 
waarde voor het product plaatsvindt. Een voorbeeld voor een logistieke taak is bijvoorbeeld het doorsturen van een 
document. 
Standaard taken zijn taken waarvoor geen ‘intelligentie’ van de uitvoerder vereist is om de activiteit te volbrengen. 
Het betreft vooral eenvoudige activiteiten waarvoor een eenduidig algoritme te geven is en er geen eigen inbreng 
van de uitvoerder is. Voorbeelden van standaard taken zijn: de controle of alle items in een lijst zijn afgetekend of 
het opstellen van een lijst met valutakoersen die rechtstreeks uit een bronsysteem moeten worden overgenomen. 
Logistieke taken kunnen gezien worden als een speciaal type van standaard taken. 
De derde klasse bevat de complexe taken. Voor het uitvoeren van dit type activiteiten is intelligentie van de 
uitvoerder vereist en er is bij voorbaat geen algoritme te geven dat de uitvoering van de activiteit beschrijft. 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: overleggen tussen partijen, het toewijzen van kosten aan bepaalde posten op 
de balans en het controleren van documenten. 
 

Type Aantal  Percentage
Logistieke taken 55 31%
Standaard taken 42 24%
Complexe taken 80 45%

totaal 177
 

Tabel 3.1: Onderscheid in verschillende typen taken. 
 
Initieel waren er opvallend veel logistieke taken, deze zijn echter veelal samengepakt met de voorgaande taak om zo 
efficiënt het proces te kunnen beschrijven. 
 
De context van het proces is in kaart gebracht, waarmee de bronnen en de producten van het totale proces duidelijk 
werden. Daardoor werd het mogelijk om onderscheid te maken tussen producten die dienen als middelen en 
producten die daadwerkelijk de eindproducten vormen. Bovendien ontstond er op deze manier een duidelijk beeld 
van de bronnen die de basis van het jaarverslag vormden. 
 
De juistheid van de beschreven modellen wordt geverifieerd met behulp van een soundness check (zie Hoofdstuk 
2.5). In hoofdstuk 2.5 is aangegeven, dat de soundness criteria geldig zijn als het om een reguliere EPC gaat. De 
beschreven modellen voldoen niet aan de eerste eis van een reguliere EPC, omdat er meerdere begin en eind 
toestanden zijn. De betreffende modellen zouden eenvoudig aangepast kunnen worden, waardoor aan deze eis 
voldaan wordt. De duidelijkheid van het model wordt hier echter niet mee bevorderd, daarom is gekozen om dat niet 
te doen.  
 
Het valideren van de soundness eigenschap voor het model kan gedaan worden met behulp van het ProM 
Framework, zie ook Appendix E.2. Het hoofdproces voldoet aan de relaxed soundness eigenschap, maar niet aan de 
soundness eigenschap. Dit komt doordat er twee dezelfde xor-split functies zijn, die dezelfde eindtoestand zullen 
opleveren en daarom is het proces net als in het voorbeeld van relaxed soundness (zie Hoofdstuk 2.5) gemodelleerd. 
Met het ProM Framework is aangetoond dat alle subprocessen voldoen aan de soundness eigenschap. 
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Een beperking van Aris is dat het niet mogelijk is om een complex proces met subprocessen op eenvoudige wijze te 
transformeren naar een plat proces zonder subprocessen. Daarom is het niet mogelijk om het totale platte proces te 
valideren met behulp van de soundness check. Maar aangezien alle subprocessen sound zijn en het hoofdproces 
relaxed sound is, dan kan geconcludeerd worden dat het totale beschreven proces voldoet aan de relaxed soundness 
eigenschap.  
 
Als belangrijke indicatoren voor de efficiëntie van het proces zijn de volgende criteria gehanteerd: 

• Het aantal overdrachtsmomenten tussen afdelingen 
• Het aantal overdrachtsmomenten tussen personen  
• Het aantal controles op producten die opgeleverd worden door het proces. 
• Het minimale aantal processtappen dat gedaan moet worden om een goed eindproduct te verkrijgen. 

 
Een overdrachtsmoment kan gedefinieerd worden als het moment waarbij de verantwoordelijkheid voor het creëren 
van meerwaarde aan een product van de ene partij overgaat naar de andere partij. Gevolg van een 
overdrachtsmoment is inwerktijd [Reijers02] en eventueel wachttijd. Een hoog aantal overdrachtsmomenten geeft 
dus een indicatie van lage efficiëntie. 
 

Criterium Minimaal aantal 
Overdrachtsmomenten tussen afdelingen 30 
Overdrachtsmomenten tussen personen 46 
Aantal controles 11 
Aantal processtappen  153 

 
Tabel 3.2: Criteria voor efficiëntie van het proces 

 
Het aantal controles dat gedaan wordt op een product, geeft enerzijds een indicatie van de kwaliteit van die controles 
en anderzijds een indicatie van de efficiëntie van het proces. Bovendien geeft het aantal controles in een proces een 
aanduiding voor het aantal iteraties dat plaatsvindt. Een iteratie is te definiëren als een cykel in de structuur van een 
proces, waarbij men na het uitvoeren van een aantal processtappen terugkomt bij dezelfde activiteit in het proces. 
 

3.3 Bevindingen over het proces 
Deze paragraaf behandelt de bevindingen die uit de analyse van het proces voortgekomen zijn. Dit gebeurt op 
kwalitatieve wijze. De kwantitatieve onderbouwing van de bevindingen is gedeeltelijk gegeven in het hoofdstuk met 
de simulatie resultaten (Hoofdstuk 6), waarin het huidige proces en het toekomstige proces doorgerekend zijn. Door 
het ontbreken van een aantal gegevens bleek het onmogelijk om een volledige kwantitatieve onderbouwing te geven 
van de bevindingen in deze paragraaf. 
 
Planning en capaciteitsbeslag 
Binnen het huidige jaarverslagenproces worden veel activiteiten te laat of op het laatste moment uitgevoerd. Een 
gevolg hiervan is dat er in veel gevallen onvoldoende tijd besteed kan worden aan de kwaliteit en dat noodzakelijke 
toevoegingen achterwege gelaten worden onder tijdsdruk van het halen van de deadline. In een controle worden dan 
deze omissies ontdekt en op een later tijdstip worden deze dan alsnog doorgevoerd. Dit is natuurlijk inefficiënt en 
leidt tot een langere doorlooptijd. De oorzaak van deze manier van handelen ligt over het algemeen in het 
capaciteitsgebrek op de afdelingen en in een niet optimale planning. Doordat het maken van een jaarverslag slechts 
in een beperkte periode in het jaar speelt en doordat de afdelingen een vaste bezetting hebben, hebben medewerkers 
naast hun taken in het jaarverslagen proces ook nog andere taken. Dit is logisch want anders is het lastig om door het 
jaar heen een gelijkmatige bezettingsgraad te hebben voor de medewerkers. De betrokken medewerkers zijn echter 
in de periode van het jaarverslag overbelast en zij stellen prioriteiten die niet altijd ten gunste van het jaarverslagen 
proces uitpakken 
 
Een voorbeeld waarmee dit probleem geïllustreerd kan worden, is het zogenaamde dummy traject. Een dummy is 
een soort raamwerk van het jaarverslag, waarin de nieuwe wet en regelgeving verwerkt is, maar geen echte cijfers 
voorkomen. Het dummy traject wordt meestal pas beëindigd aan het begin van het nieuwe jaar, terwijl er theoretisch 
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gezien vanaf oktober al geen aanpassingen aan de dummy verwacht worden. Voor het jaareinde zijn er voor de 
afdeling zoveel andere taken, waardoor het dummy traject pas na jaareinde afgerond wordt. 
 
In het jaarverslag proces blijkt dat er in veel gevallen taken pas uitgevoerd gaan worden op het moment dat daarnaar 
gevraagd wordt. Het aanbieden van informatie in plaats van het aanleveren na aanvraag, zou verbeteringen kunnen 
opleveren, want in dat geval hoeft er niet op gewacht te worden. Het klaarzetten van de ‘speedpagina’s’ is een 
duidelijk voorbeeld waarbij in het proces reactief wordt gehandeld in plaats van proactief. De speedpagina’s zijn 
digitale documenten met performance informatie die gebruikt worden voor communicatie naar beleggers. Deze 
pagina’s zijn al aan het begin van het jaar beschikbaar, terwijl de aanpassing die gedaan moet worden zodat ze 
meegenomen kunnen worden in het jaarverslag, pas gedaan wordt op het moment dat daarnaar gevraagd wordt. 
 
Coördinatie en derden 
In het jaarverslagenproces zijn vier partijen primair betrokken. De aansturing van deze partijen is lastig vanwege de 
verschillende belangen die meespelen. Er is geen overall coördinatie op het proces, mede omdat de partijen 
verschillende rapportagelijnen hebben. De voortgang wordt bijgehouden met behulp van een Excel sheet, waarin de 
betrokken partijen hun resultaten rapporteren en waarmee de realisatie vergeleken kan worden met de planning. Als 
echter blijkt dat een bepaalde partij onvoldoende prestatie levert in het proces, dan is er geen functionaris 
(bijvoorbeeld de proceseigenaar) die bevoegd is om in te grijpen op de andere afdelingen. Daarnaast is het niet 
mogelijk om een helder servicemodel op te zetten, omdat het aantal overdrachtsmomenten en afstemmomenten te 
groot is. Het aantal overdrachtmomenten tussen partijen is in het huidige proces gelijk aan 30. Er zijn primair 4 
partijen betrokken, dus zou dat betekenen dat er gemiddeld 7 afspraken per partij gemaakt moeten worden. Dit 
aantal is dus dusdanig hoog dat het niet haalbaar is.  
 
Uit ervaringen van medewerkers blijkt dat er vertraging wordt opgelopen als derde partijen nodig zijn voor het 
leveren van input. De reden voor deze vertraging is dat aanleverende partijen een lage prioriteit hebben bij het 
aanleveren van de gevraagde informatie. Omdat men niet de bevoegdheid heeft om deze derde partijen aan te sturen, 
staat men machteloos ten opzichte van de termijn waarop de informatie wordt aangeleverd. In het 
jaarverslagenproces krijgt men na de eerste controle door de accountant, vragen waarvoor informatie van derden 
nodig is om het antwoord te kunnen geven. 
Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat deze vragen al buiten de scope van het proces uitgezocht worden, bijvoorbeeld 
tijdens interim controles. In dat geval zou men gedurende het jaarverslagenproces er van uit kunnen gaan, dat de 
informatie in de systemen correct is en hoeft men hier geen tijd aan te besteden.  
 
Verantwoordelijkheden en handmatig werk 
Er zijn twee afdelingen verantwoordelijk voor het maken van het verslag: MFN en A&R. De ene afdeling (A&R) is 
verantwoordelijk voor het cijfermatige gedeelte, terwijl de andere afdeling (MFN) het document samenvoegt tot een 
jaarverslag en de lay-out ervan verzorgt. Dit betekent dat na het maken van het cijfermatige gedeelte van het 
jaarverslag, er een overdrachtsmoment is naar MFN. Na dit overdrachtsmoment wordt daar duidelijk dat er een 
nieuw jaarverslag gekoppeld moet worden, waarna het meegenomen wordt in de planning om uitgevoerd te worden.  
 
De aanlevering van jaarverslagen door A&R gebeurt niet exact volgens de planning die MFN aanhoudt voor het 
koppelen van jaarverslagen. Gevolg hiervan is dat sommige verslagen langere tijd blijven liggen bij MFN, omdat 
deze dan nog niet volgens de planning aan de beurt zijn. Het blijkt dat de planning die MFN gebruikt aan de ruime 
kant is, reden hiervoor is dat er onzekerheid bestaat over de aanlevering van jaarverslagen. De onzekerheid komt 
omdat men niet weet hoeveel tijd er nodig is voor de correctie van de jaarverslagen na de eerste interne controle. 
Daarnaast blijkt dat sommige jaarverslagen al door A&R gemaakt worden, omdat ze een deel van de informatie al 
hebben uitgezocht voor de rapportage aan De Nederlandse Bank. Gevolg van deze werkwijze is dat er altijd 
wachttijd ontstaat bij de overdracht naar de andere afdeling. 
 
De applicatie die vervolgens gebruikt wordt om het jaarverslag samen te voegen, levert niet het gewenste resultaat. 
Het blijkt dat men per fondsjaarverslag een halve dag tot een dag nodig heeft om handmatig de lay-out te verbeteren. 
Geconstateerd is dat de applicatie met een relatief kleine inspanning een veel beter resultaat op zou kunnen leveren. 
De applicatie is daarom tijdens de analysefase al aangepast om zo op korte termijn het huidige proces iets te 
verbeteren. De aanpassing leidde ertoe dat het resultaat van de uitvoering van de applicatie maar liefst 75% beter 
werd, met gevolg dat na het uitvoeren van de applicatie minder handmatig werk voor de lay-out nodig was. 
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Bij het maken van de jaarrekening, wordt een deel van de informatie handmatig ingevoerd vanuit printjes van 
systemen, dit is fout gevoelig en kost tijd. Het maken van een valutakoersenoverzicht illustreert dit. Voor het maken 
van dit overzicht worden eerst de gegevens handmatig ingetypt. Deze informatie wordt vervolgens gecontroleerd 
door de accountant en er worden correcties op gedaan. De informatie van het valutakoersen staat echter correct in de 
systemen, dus zou het mogelijk moeten zijn om deze informatie direct geautomatiseerd in het jaarverslag mee te 
nemen. 
 
Een volgend aspect is het doorvoeren van correcties op cijfermatige gegevens in de jaarrekening. Tijdens het 
invoeren van deze correcties moet in veel gevallen aanzienlijke hoeveelheid informatie uitgezocht worden. Het 
uitzoeken van deze informatie zou niet binnen de scope van het proces uitgevoerd moeten worden, maar gedurende 
het jaar bijgehouden moeten worden. Dit zou betekenen dat het maken van een jaarverslag alleen bestaat uit het 
invoeren van de beschikbare gegevens, waardoor de bewerkingstijd daalt. Doordat deze taken op het kritieke pad 
van het jaarverslagproces liggen, zal hierdoor ook de doorlooptijd dalen. 
 
Controles en correcties 
Het jaarverslagen proces wordt gedomineerd door controles. Een jaarverslag wordt minimaal elf keer gecontroleerd.  
 
Nummer Controle Controle op Dubbele correcties

1 Review unit manager (alleen jaarrekening) Jaarrekening  

2 Controle correcties door unit manager Correcties in jaarrekening  

3 Review gedetacheerde accountant (alleen jaarrekening) Jaarrekening  

4 Controle correcties door gedetacheerde accountant Correcties in jaarrekening  

5 Interne review MFN 1e versie jaarverslag 1e versie jaarverslag  

6 Interne review A&R 1e versie jaarverslag 1e versie jaarverslag Ja 

7 Eerste review van de CAS (optioneel voor een deel van de fondsen) 1e versie jaarverslag Ja 

9 Controle van correcties door Unit manager A&R (na aanpassingen) 2e versie jaarverslag Ja* 

10 Controle van correcties door senior MFN (na aanpassingen) 2e versie jaarverslag Ja* 

11 Controle van correcties door CAS (optioneel voor een deel van de fondsen) 2e versie jaarverslag Ja 

12 Eerste review van de externe accountant 2e versie jaarverslag Ja 

13 Tweede review van de CAS (optioneel voor een deel van de fondsen) finale versie Ja 

14 Tweede review van de externe accountant finale versie Ja 
* Duidt aan dat er dubbele correcties mogelijk zijn maar meestal niet voorkomen. 

Tabel 3.3: Controles op het jaarverslagenproces 
 
Een deel van deze controles vindt niet plaats op het totale document, waardoor de onderlinge consistentie niet 
geverifieerd wordt. Daarnaast blijkt dat de interne reviews door MFN en A&R niet voldoende zijn om de 
consistentie te garanderen. De daadwerkelijke controle op de consistentie tussen de verschillende delen van het 
jaarverslag blijkt pas bij de controle door de interne accountant (CAS) gedaan te worden (controle 7). Als de 
documenten niet door een aparte afdeling samengevoegd worden, zou dit kunnen betekenen dat controle 1 en 3 
samengevoegd kunnen worden met controle 5 en 6. Gevolg hiervan is dat men dan het aantal overdrachtsmomenten, 
de kans dat werk teruggestuurd wordt en het aantal reviews significant afneemt. 
 
Een groot deel van de jaarverslagen wordt door zowel de interne als de externe accountant volledig gecontroleerd. 
De externe accountant geeft haar oordeel over het document en dat betekent dus dat zij alle aspecten zelf wil 
beoordelen. De controle die uitgevoerd is door de interne accountant, wordt dus nogmaals gedaan door de externe 
accountant. Het zou logischer zijn als men niet twee keer hetzelfde controleert, de afgelopen jaren is echter gebleken 
dat deze dubbele controle nodig was om een minimale kwaliteit van de aanlevering bij de externe accountant te 
kunnen garanderen.  
 
Uit de controles op de jaarverslagen komen bevindingen die aanleiding kunnen zijn voor correcties in de 
jaarverslagen. Deze correcties worden dan enerzijds in de jaarrekening gedaan en daarnaast moeten de resultaten 
van de correcties worden doorgevoerd in het jaarverslag. Dit betekent dus dat correcties dubbel uitgevoerd worden. 
In het huidige proces vinden per fonds deze dubbele correcties minimaal 3 keer plaats. Voor fondsen die door de 
CAS gecontroleerd worden, is het zelfs minimaal 6 keer. Dit wordt geïllustreerd in tabel 3.3. Het uitvoeren van de 
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dubbele correcties kost aanzienlijk veel tijd, mede omdat er ook een overdrachtsmoment naar een andere afdeling in 
zit. Het doorvoeren van correcties zit op het kritieke pad en dus is dit zeer negatief voor de doorlooptijd.  
 
Bij hoge tijdsdruk, bijvoorbeeld bij het bereiken van de deadline, kan niet gegarandeerd worden dat de correctie 
dubbel wordt uitgevoerd. In dat geval worden de correcties alleen gedaan in het jaarverslag, met gevolg dat men niet 
kan garanderen dat er correcte bronbestanden zijn. De inconsistentie met de bronbestanden is ongewenst, want 
daarom moet men in het opvolgende jaar de vergelijkende informatie handmatig vanuit het gepubliceerde document 
ophalen. 
 
De kwaliteit van de aangeleverde jaarverslagen is bepalend voor de performance van het proces. De kwaliteit van de 
jaarverslagen die doorgestuurd werden voor de eerste controle bij de accountant, was in de voorgaande jaren 
opmerkelijk laag. Daarom heeft men een accountant gedetacheerd naar de afdeling die de jaarrekening maakt. De 
vroegtijdig geconstateerde fouten kunnen op deze manier snel teruggekoppeld worden en hoeven niet dubbel 
gecorrigeerd te worden. De doorlooptijd van het proces komt dit dus ten goede. De accountants bevestigen dat deze 
extra controle resulteert in hogere kwaliteit van de aangeleverde jaarverslagen. 
 
Het is opmerkelijk dat de bevindingen van de accountants een ‘maatpak’ lijken voor ieder fonds. Er komt namelijk 
niet een bepaald aspect naar voren waarop het elke keer fout gaat. Wel concluderen de accountants dat de kwaliteit 
van de informatie in het jaarverslag afhankelijk is van de personen die ze maken. Nadere analyse wijst uit dat de 
opmerkingen van de accountants zijn terug te voeren op de lay-out, tekstuele opmerkingen, de structuur, 
inhoudelijke fouten, inconsistentie met het jaarverslag of het dossier, incorrecte brongegevens en vragen om 
toelichting. Daarnaast kan er commentaar zijn op de niet correcte verwerking van opmerkingen, of dat een 
onderliggend basisfonds niet goed gekeurd is. De resultaten worden samengevat in tabel 3.4. Voor meer detail wordt 
verwezen naar Appendix A.5. 
 

Type opmerking Percentages op basis van steekproef 
Lay-out 16% 

Tekstueel 18% 

Structuur 22% 

Inhoudelijk 16% 

Inconsistentie 2% 

Bron incorrect 3% 

Aanvullende informatie 2% 

Opmerking niet (correct) verwerkt 18% 

Basisfonds niet goedgekeurd 3% 
 

Tabel 3.4: Indicatie classificatie fouten op basis van steekproef 
 
De interne accountant heeft een dubbel doel bij het controleren van de jaarverslagen. Zij willen op deze manier naast 
het waarborgen van de kwaliteit van de verslagen, ook inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de organisatie. De 
controle op de jaarverslagen wordt daarom in sommige gevallen gebruikt om extra informatie te krijgen over het 
beheer van een fonds. Deze informatie heeft dan geen directe invloed op het jaarverslag, maar men keurt het 
jaarverslag pas goed als alle openstaande vragen beantwoord zijn. Omdat de goedkeuring van het jaarverslag door 
de interne accountant vereist is voor dat het proces verder mag, kan dit dus tot een langere doorlooptijd van het 
proces leiden. 
 
Afhankelijkheden 
Er is afhankelijkheid tussen de cases die door het proces heen gaan, bij de analyse van het product (Hoofdstuk 4) zal 
dit nader toegelicht worden. Sommige fondsen beleggen namelijk in andere fondsen, waardoor de definitieve 
goedkeuring pas gegeven kan worden als alle fondsen waarin belegd wordt, goedgekeurd zijn. In het huidige proces 
wordt niet gewacht totdat alle onderliggende fondsen af zijn. De reden van werkwijze is dat een groot deel van het 
verslag al gemaakt kan worden en maar een klein deel van de informatie afhankelijk is van de onderliggende 
fondsen. In het huidige proces betekent dat dus dat er een correctie gedaan moet worden op het verslag. 
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3.4 Conclusies en aanbevelingen over het huidige proces 
De analyse van het huidige proces heeft een duidelijk beeld opgeleverd van het jaarverslagen proces. De modellen 
zijn in Aris beschreven en het is duidelijk geworden hoe de verschillende aspecten van het proces samen hangen. 
Het is gebleken dat het proces op sommige vlakken niet efficiënt verloopt, vooral op het gebied van de compilatie 
van een jaarverslag en de updates hierop. Tijdens de analyse van het proces is een lijst bijgehouden met mogelijke 
verbeterpunten in het proces. Verder is een aantal activiteiten geïdentificeerd die mogelijk met behulp van 
automatiseren versneld zou kunnen worden.  
 
De volgende aanbevelingen kunnen op grond van de analyse gedaan worden: 

a1. De planning van de verschillende onderdelen van het jaarverslag dient duidelijker te gebeuren zodat de 
aangeleverde gegevens beschikbaar zijn en er dus geen wachttijd ontstaat omdat informatie gevraagd moet 
worden. 

a2. Voorafgaand aan het proces zou de informatie in de bronnen geverifieerd moeten worden, zodat 
vervolgens kan worden uitgegaan van de correctheid van de brongegevens. 

a3. De kwaliteit van de controles op een jaarverslag dient verhoogd te worden, waardoor het aantal controles 
verminderd kan worden. 

a4. De kwaliteit van het jaarverslag moet omhoog zodat er minder opmerkingen komen die leiden tot 
correcties. 

a5. Door het scheiden van verantwoordelijkheden zouden personen voldoende prioriteit aan activiteiten in het 
jaarverslagenproces kunnen toewijzen, zodat voorbereiding voorafgaand aan het jaarverslagenproces 
gedaan kan worden. 

a6. Het aantal overdrachtsmomenten tussen afdelingen en personen moet verminderd worden om op deze 
manier de aansturing op het proces te verbeteren. Het aantal betrokken afdelingen zou verminderd moeten 
worden, zodat het aantal overdrachtsmomenten kan afnemen. 

a7. Het dubbel doorvoeren van correcties moet uitgesloten worden. 
a8. Het aantal standaardtaken zou zo veel mogelijk met behulp van automatisering beperkt moeten worden. 
a9. Er moeten duidelijkere afspraken gemaakt worden met partijen die informatie aanleveren, zodat daardoor 

geen vertraging opgelopen kan worden. 
 
Op basis van de beschreven aanbevelingen worden in Hoofdstuk 5 de doelstellingen voor het herontwerp 
geformuleerd. Eerst zal in het volgende hoofdstuk de analyse van het product worden behandeld om op die manier 
meer inzicht te verkrijgen in de bouwstenen van een fondsjaarverslag. 
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4 Analyse van het product 
In dit hoofdstuk wordt de analyse van het product besproken. Het product dat centraal staat in het proces is het 
fondsjaarverslag. In deze analyse wordt uitgegaan van een verzameling jaarverslagen. Allereerst zal de aanpak van 
de analyse besproken worden en vervolgens zullen de bevindingen over het product worden gepresenteerd.  
 

4.1 Aanpak 
Om een beter inzicht te krijgen in de inhoud van het jaarverslag, is het van belang te weten waarvan de inhoud van 
een verslag afhankelijk is en waarom bepaalde informatie gepubliceerd wordt. Daarom is begonnen met een analyse 
van de interne en externe factoren die het jaarverslag beïnvloeden.  
 
Vervolgens is een productspecificatie gemaakt met daarin de structuur van het jaarverslag. Om een volledig beeld te 
verkrijgen is gekozen om de structuur van alle jaarverslagen in kaart te brengen. Hiervoor is een top down approach 
gebruikt waarbij het top element steeds verder in detail is opgesplitst. De productboom die met behulp van deze 
analyse ontstaat, bevat knopen en bladeren. De bladeren in de boom zijn informatie-elementen en worden door 
knopen gegroepeerd. De structuur van het jaarverslag kan worden vergeleken met een Bill of Material (BoM).  
 
Voor het opslaan van de structuur wordt gebruik gemaakt van het XML-schema formaat. In dit formaat kan 
namelijk op eenvoudige wijze een productboom gemaakt worden, waarbij voor elk element de naam, het type en een 
beschrijving toegevoegd kunnen worden. Voor een element en eventueel de onderliggende elementen kan worden 
aangegeven of het optioneel is, dat betekent dat de waarde van het element niet verplicht gevuld hoeft te zijn. Als 
onderliggende takken van de productboom mutual exclusive zijn, dat wil zeggen nooit gelijktijdig voorkomen in de 
inhoud van het product, dan kan deze relatie aangegeven worden met een choice. Daarnaast is het in dit formaat 
mogelijk om de cardinaliteit van de elementen in het model op te nemen. Voor informatie over de symbolen wordt 
verwezen naar Appendix B.1. 

 

 
Figuur 4.1: Voorbeeld boomstructuur met productspecificatie 

 
De informatie-elementen die de bladeren in de boom vormen, kunnen niet worden afgeleid uit andere elementen in 
de boomstructuur en hiervoor dienen dus bronnen in kaart gebracht te worden. Door te analyseren welke bron 
informatie nodig is om ieder informatie element te kunnen voortbrengen, kan voorkomen worden dat er overbodige 
informatie in de bronstructuur wordt opgenomen. De literatuur [Reijers02] beschrijft dat een niet achterwaartse 
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analyse van een product, dus bijvoorbeeld de afleiding van de bronstructuur door alleen de huidige bronnen in kaart 
te brengen, wel tot overbodige informatie kan leiden. 
 
Om de bronnen te kunnen bepalen, is het van belang om voor elk informatie element te inventariseren of de inhoud:  

• Generiek is voor alle verslagen. 
Voor generieke informatie hoeft namelijk maar eenmalig een bron bepaald te worden. 

• Voorkomt in meerdere verslagen. 
Als bepaalde inhoud van een informatie element voorkomt in meerdere verslagen, dan is het van belang om 
te inventariseren wat de voorwaarden zijn voor de aanwezigheid van deze informatie.  

• Specifieke informatie bevat. 
Als blijkt dat er specifieke informatie wordt weergegeven, dan dient geïnventariseerd te worden waarop de 
informatie gebaseerd is en wat de reden is voor de aanwezigheid in het verslag. 

 
Verder is het belangrijk te inventariseren of de informatie afkomstig is uit een systeem of uit een handmatig proces. 
Als informatie uit systemen komt, dan kan deze informatie over het algemeen sneller beschikbaar zijn dan wanneer 
er een handmatig proces voor moet plaatsvinden.  
Voor ieder van de bronnen kan gezocht worden naar alternatieven. In het geval dat er meerdere bronnen beschikbaar 
zijn, dan dient een vergelijking plaats te vinden tussen deze bronnen. Afhankelijk van de eisen aan de bron, kan 
hieruit de optimale bron worden geselecteerd. De kwaliteit van de bron, de snelheid van aanlevering, de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid zijn over het algemeen relevante criteria voor de rangschikking [Reijers02]. 
 
De relaties tussen de bronnen en informatie-elementen worden vervolgens in kaart gebracht. Tevens is het van 
belang om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de relatie om duidelijkheid te krijgen over eventuele 
uitzonderingen.  
 
De relatie met de bronnen geeft aan dat meerdere informatie-elementen in het jaarverslag met dezelfde bronnen 
kunnen voorkomen. Op dit moment voldoet een BOM dus niet meer voor de beschrijving van de 
productspecificatie. Om dit op te lossen, is besloten om de bronnen en de informatie-elementen te splitsen. De 
relatie tussen de bronnen en de informatie-elementen kan eenvoudig worden opgeslagen in een Excel document. 
 
In onderstaand schema worden de stappen samengevat: 
 

 
Figuur 4.2: Stappen in de productanalyse 

 
Het is van belang om in te zien dat de analyse van het product een iteratief proces is. Tijdens de analyse van de 
relaties tussen bronnen en informatie-elementen kan blijken dat informatie-elementen anders gedefinieerd moeten 
worden, of dat elementen toegevoegd moeten worden of kunnen vervallen. Het blijkt echter wel dat 90% van alle 
informatie-elementen in een keer correct gedefinieerd kan worden. 
 
De aanpak van de analyse van het product is in deze paragraaf beschreven, in de volgende paragraaf worden de 
bevindingen over het product gepresenteerd. 
 

4.2 Bevindingen over het product  
Deze paragraaf beschrijft de bevindingen over het product. De bevindingen zijn tot stand gekomen met behulp van 
de in de vorige paragraaf beschreven aanpak.  
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Invloed van interne en externe factoren 
De inhoud van een jaarverslag wordt bepaald door drie partijen: de externe klant, de organisatie en de actuele 
wetgeving. 

• De externe klant, de belegger dus, heeft een behoefte aan bepaalde informatie. 
• De organisatie die het jaarverslag oplevert, heeft een bepaald doel voor ogen met het jaarverslag. 
• De wetgeving schrijft bepaalde aspecten voor die gepubliceerd moeten worden. 

 
De organisatie ziet het jaarverslag niet als een marketing instrument, maar alleen als een verplichting omdat het 
wettelijk vereist wordt. Daardoor is de invloed van de externe klant op de inhoud van het jaarverslag erg klein. De 
verschillende merken die de organisatie vertegenwoordigt, vereisen wel dat de jaarverslagen overeenkomen met hun 
rapportagestandaarden wat betreft de opmaak. 
 
In de wet is vastgelegd dat een jaarverslag moet voldoen aan “de normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaarbaar worden beschouwd” [BWt9b2]. Deze normen worden bepaald aan de hand van accountingstandaarden, 
deze kunnen worden gezien als een geformaliseerde set afspraken van accountants met betrekking tot de controle 
van het jaarverslag. De afspraken worden door de accountants opgesteld conform de huidige wet en regelgeving. Dit 
betekent dat elk jaar de structuur van het jaarverslag moet worden geactualiseerd. 
 
Fondsenstructuur 
Het aantal en het type jaarverslagen dat gemaakt wordt in het proces is afhankelijk van de fondsenstructuur. De 
fondsenstructuur bestaat uit drie typen fondsen: basisfondsen, dakfondsen en paraplufondsen. Basisfondsen zijn 
interne fondsen die direct handelen op de beleggingsmarkt of in andere basisfondsen. Dakfondsen beleggen in een of 
meerdere basisfondsen en bevatten dus alleen participaties in die betreffende basisfondsen. De klanten van de labels 
(merken) zoals ING Bank, Postbank, Tiel-Utrecht etc kunnen alleen beleggen in dakfondsen. Door deze 
fondsenstructuur hoeft men in de transactie maar een aan of verkoop proces te doen, dit scheelt dus in de kosten en 
het aantal handelingen per transactie. 
 
Soortgelijke dak- en basisfondsen kunnen samen een paraplufonds vormen, dit is een juridische structuur waardoor 
het mogelijk is om verschillende series van aandelen uit te geven voor elk specifiek subfonds. De juridische 
aansprakelijkheid en de rapportage gaan per paraplu. 
 
Er zijn dus goede redenen voor de fondsenstructuur, zowel qua efficiëntie als juridisch. Wel is het zo dat hierdoor 
afhankelijkheden ontstaan tussen de fondsen. De relatie tussen de jaarverslagen en de typen fondsen wordt in 
afbeelding 4.3 geïllustreerd. 
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Figuur 4.3: Relatie tussen jaarverslagen en fondsen 
 



Hoofdstuk 4 - Analyse van het product  
 

 27

Voor elk type fonds moet een jaarverslag gemaakt worden en de jaarverslagen bevatten de jaarverslagen van de 
onderliggende fondsen. Aangezien dakfondsen beleggen in de onderliggende basisfondsen is de inhoud van het 
jaarverslag van een dakfonds afhankelijk van de inhoud van het onderliggende basisfondsjaarverslag. 
Dakfondsjaarverslagen kunnen verder opgesplitst worden in specifieke verslagtypen die van de labels afhankelijk 
zijn, bijvoorbeeld de Postbank dakfondsen en ING Bank dakfondsen. Deze labels dragen ieder hun eigen identiteit 
uit en dit betekent dus dat voor ieder verslagtype de opmaak van de jaarverslagen kenmerkend is. Aangezien 
verschillende type dakfondsen in dezelfde basisfondsen kunnen beleggen, resulteert dit in meerdere lay-outs voor 
basisfondsen. Een jaarverslag van een basisfonds dat wordt meegenomen in het jaarverslag van een dakfonds, dient 
de lay-out te hebben van het type dakfonds. 
 
Structuur van het jaarverslag 
Uit de productspecificatie blijkt dat de structuur van de jaarverslagen vast is per fondstype. Tussen de verschillende 
fondstypen is aanzienlijke overlap in de structuur, vandaar dat gekozen is om één productspecificatie te maken voor 
alle fondstypen. Per fondstype zijn wel bepaalde elementen in de structuur optioneel. Dat wil dus zeggen dat 
bijvoorbeeld voor ieder basisfonds er een post ‘aandelen’ voorkomt in de structuur, maar dat deze post niet voor elk 
fonds aanwezig is in een jaarverslag, omdat niet elk basisfonds aandelen bezit. 
 
De classificatie van de inhoud van de informatie-elementen uit Hoofdstuk 4.1, bleek na het opbouwen van de 
productboom nader gespecificeerd te kunnen worden. Naast generieke informatie-elementen die van toepassing zijn 
voor alle jaarverslagen, kunnen de informatie-elementen die voorkomen in meerdere verslagen worden gegroepeerd 
per fondstype. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

• Vaste tekst 
Dit zijn de generieke informatie-elementen die voorkomen in alle jaarverslagen. 

• Standaard tekst 
Dit is informatie voor elk jaarverslag van een fondstype hetzelfde is. 

• Conditionele tekst 
Dit is standaard tekst die in sommige jaarverslagen van een bepaald fondstype niet van toepassing is en 
daarom niet voorkomt. 

 
Bovendien kan de fondsspecifieke informatie worden gedetailleerd in:  

• Specifieke teksten 
• Berekeningen 
• Handmatig ingevoerde informatie 

 
Om een duidelijk inzicht te krijgen in de structuur wordt de verhouding tussen het aantal informatie-elementen per 
type in tabel 4.1 weergegeven. De percentages zijn indicatief en gebaseerd op basisfondsen. 
 

Type Aantal elementen Percentage 
Vaste tekst                        197 34%

Standaard tekst                         28 5%

Conditionele tekst                         24 4%

Specifieke tekst                         17 3%

Handmatige invoer                        112 19%

Berekeningen                        203 35%
 

Tabel 4.1: Verhouding tussen typen informatie-elementen in een basisfonds 
 
De bronnen van de informatie-elementen in de productboom zijn in kaart gebracht. De vaste teksten en de standaard 
teksten zijn in een keer beschikbaar en daarom wordt dit gezien als een aparte bron. De specifieke teksten worden 
gecategoriseerd onder de handmatige bronnen, omdat deze per fonds handmatig ingevoerd worden. De berekeningen 
kunnen op basis van de bronnen worden uitgesplitst in: 

• Berekeningen op basis van bronnen in systemen. 
• Berekeningen op basis van handmatige informatie. 
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Bij basisfondsen is 69% van de berekeningen gebaseerd op bronnen in systemen, de overige 31% is gebaseerd op 
handmatige informatie. De berekeningen op basis van handmatige informatie worden geclassificeerd in de categorie 
handmatige bronnen. 
De volgende typen bronnen worden dus onderscheiden: 

• Tekstuele bronnen met daarin de vaste teksten: 43%. 
• Bronnen in systemen: 24%. (blauw) 
• Handmatige bronnen: 33%. (rood, oranje, geel) 

 

 
 

Figuur 4.4: Verdeling typen informatie elementen 
 
Analyse van de bronnen wijst uit dat de handmatige bronnen vooral bestaan uit informatie die afkomstig is uit het 
jaarverslag van het voorgaande jaar of voorkomt in systemen waarvoor geen geautomatiseerde interface is. Een deel 
van de informatie komt voor in meerdere systemen, waarbij de kwaliteit van de informatie gelijk is. Bovendien valt 
onder de handmatige bronnen ook de informatie die door externe partijen wordt aangeleverd. 
 
Tevens is de relatie tussen de bronnen en het jaarverslag geanalyseerd. Het blijkt dat deze relatie per fondstype 
constant is. Er kunnen drie typen functies gekarakteriseerd worden: 

• De identiteitsfunctie: de waarde uit de bron wordt letterlijk meegenomen in het jaarverslag. 
• Rekenkundige functies: sommatie etc. 
• Tekstuele functies: bijvoorbeeld concatenatie, met andere woorden het samenvoegen van teksten. 

 
Correctheid bronnen 
De bronnen van het product lijken de juiste informatie te bevatten. Toch is het zo dat in sommige gevallen correcties 
op de cijfers in de jaarrekening gemaakt moeten worden. Redenen voor deze aanpassingen zijn terug te voeren op 
boekhoudkundige aspecten en beperkingen van het grootboeksysteem. De volgende drie situaties illustreren de 
noodzaak voor handmatige wijzigingen in het huidige proces. 
 
Het eerste geval waarbij een handmatige correctie die plaatsvindt op de bronnen, wordt veroorzaakt doordat de 
bronnen uit het grootboeksysteem overeen moeten komen met standen op de bankafschriften. De verschillen dienen 
toegewezen te worden door de accountant aan bepaalde rekeningen. Deze toewijzing is dus een handmatige 
correctie op bepaalde brongegevens. 
 
De Net Asset Value (NAV), met andere woorden de intrinsieke waarde van een fonds, wordt voor de jaarverslagen 
per 31 december berekend. In het nieuwe jaar kunnen correcties op transacties binnenkomen, waardoor de NAV van 
het ultimo jaar aangepast dient te worden. Het boekhoudsysteem werkt echter op dagbasis, waardoor het niet 
mogelijk is om een nieuwe NAV op een tijdstip in het verleden te berekenen. Dit betekent dus dat een correctie op 
de ultimo jaar NAV handmatig moet worden gecorrigeerd in de jaarrekening. 
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Op het jaareinde worden alle grootboekrekeningen naar vermogensrekeningen overgemaakt. Dit is boekhoudkundig 
gezien handig omdat op deze manier alle kosten en inkomsten in het jaar duidelijk zijn. Nadeel van deze keuze is dat 
in het nieuwe jaar corrigerende transacties niet duidelijk traceerbaar kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een 
verkeerde boeking vindt plaats voor jaareinde op een rekening. Vervolgens wordt na het jaareinde deze fout 
geconstateerd. In de correctie die hieruit volgt, wordt dan een bedrag van de ene grootboekrekening naar een andere 
grootboekrekening geboekt. Beide rekeningen zijn echter naar het vermogen geboekt, dus deze transactie is niet 
zinvol en wordt niet gedaan in het systeem. De correctie moet echter wel in de jaarrekening gedaan worden, omdat 
hierdoor bepaalde posten in het verslag kunnen veranderen. 
 
Als een jaarverslag verzonden is naar de accountant voor definitieve goedkeuring, dan hoeven de nieuwe correcties 
die binnenkomen en betrekking hebben op het voorgaande jaar niet meer worden meegenomen. Dit pleit ook voor 
een snelle afhandeling van het jaarverslagenproces. 
 
Traceerbaarheid van correcties 
Naast correcties die bij voorbaat al gedaan moeten worden op de bronnen, vinden er ook correcties op gegevens in 
de jaarrekening plaats naar aanleiding van de controles. De correcties op de bronnen zijn echter niet traceerbaar en 
daardoor is lastig te achterhalen wat de reden van de correctie is geweest. De aantoonbaarheid van de correctheid 
van cijfers in het jaarverslag wordt hierdoor dus minder eenvoudig. 
 
Behalve correcties die gedaan worden op bronnen in het jaarverslag blijkt dat een deel van de correcties plaatsvindt 
op posten in de jaarrekening. Dit is negatief voor de kwaliteit van de cijfers in de jaarrekening en kan geïllustreerd 
worden met het volgende voorbeeld: 
Stel post A op de balans bestaat uit de som van rekeningen A1 en A2. Een post B op de balans bestaat uit de som 
van de rekeningen A1 en B1. Als men nu een correctie op post A doet, dan weet men dus niet of deze correctie 
betrekking heeft op rekening A1 of op A2. Gevolg is dat men dan ook niet weet of post B aangepast dient te worden. 
Dus als de correcties niet worden gedaan op de bronnen, dan is het niet eenvoudig om te garanderen dat alle 
afhankelijke posten correct zijn. 
 
Om de consistentie tussen posten in jaarrekening te verifiëren, worden op de posten in de jaarrekening 
controletellingen uitgevoerd. Ervaringen met het proces in voorgaande jaren duiden echter aan dat uitvoerders 
hierdoor gingen goochelen met cijfers, in plaats van gefundeerde onderbouwing. Dit komt de kwaliteit van de 
jaarrekening niet ten goede. Toch is besloten om deze check er dit jaar weer toe te voegen, omdat hierdoor 
eenvoudiger de correctheid van de posten geverifieerd kan worden.  
 
Wijzigingen in de structuur 
In een jaarverslag moeten cijfers van het voorgaande jaar gepubliceerd worden. Deze cijfers worden handmatig 
ingevoerd in het jaarverslag. In de situatie dat er wijzigingen plaatsvinden in de structuur of in de toewijzing aan 
posten in het jaarverslag, betekent dit dus dat cijfers handmatig moeten worden herberekend. Deze handmatige 
conversie van cijfers kost aanzienlijk veel tijd en is foutgevoelig omdat alleen de gepubliceerde cijfers gegarandeerd 
correct zijn (zie Hoofdstuk 3.3).  
 
Correctheid teksten 
De standaard en generieke teksten in het jaarverslag blijken in veel gevallen aan het begin van het proces niet 
helemaal definitief te zijn. Oorzaak hiervan is dat sommige onderwerpen zijn nog niet uitgekristalliseerd zijn bij de 
accountants, zodat er nog geen eenduidige afspraken over gemaakt kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat 
sommige teksten gedurende het proces aangepast dienen te worden. Een voorbeeld hiervan is de algemene inleiding, 
die vlak voor definitieve publicatie nog aangepast dient te worden. Daarnaast blijkt dat sommige teksten in het 
jaarverslag, die voor alle fondsen vast zijn en met het controleren van de dummy goedgekeurd waren, op een later 
tijdstip toch nog aangepast moeten worden. Dit levert dus meerwerk op tijdens het proces. 
 
Sanering inhoud 
De onderlinge consistentie van gegevens in het jaarverslag is erg belangrijk. Afgelopen jaren is gebleken dat een 
groot deel van de informatie in het jaarverslag op meerdere plaatsen voorkwam, maar niet consistent was. Vandaar 
dat deze redundancy van informatie onnodige correcties bleek te vereisen en daarom heeft er een sanering van de 
informatie in het jaarverslag plaatsgevonden.  
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Daarnaast willen de accountants bij de controle van het jaarverslag een onderbouwing voor elk cijfer dat 
gepresenteerd wordt. Afgelopen jaren is gebleken dat in kwalitatieve teksten in het jaarverslag, de cijfermatige 
onderbouwing achterwege gelaten kan worden. Hierdoor valt niet te twisten over bepaalde cijfers, waardoor de 
acceptatie van het jaarverslag sneller gaat. 
 
In de literatuur [Platier96] wordt het elimineren van niet functionele gegevenselementen in eindproducten als een 
van eerste ontwerpprincipes genoemd om een proces te verbeteren. Deze verbeterslag heeft dus al plaatsgevonden. 
 
De productboom 
Om een overzicht te behouden is gekozen om de informatie-elementen in een jaarverslag te groeperen. In figuur 4.5 
wordt op hoog niveau de productboom van een jaarverslag getoond. De bladeren in deze boom zijn de informatie 
bronnen. De relatie tussen het jaarverslag en de onderliggende bladeren kan in detail worden bekeken in Appendix 
B.2. 
 

 
 

Figuur 4.5: Productboom van de fondsjaarverslagen. 
 
De productboom heeft een plat karakter. Verklaring hiervoor is dat bijna alle informatie die nodig is al beschikbaar 
is in bronsystemen of in beschikbaar materiaal. Vervolgens kan deze informatie in één stap getransformeerd worden 
tot een informatie-element in de structuur van het jaarverslag.  
 

4.3 Conclusies over het product 
De analyse van het product heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de jaarverslagen. In het hoofdstuk is duidelijk 
geworden dat het jaarverslag geen marketing instrument is en afhankelijk is van de huidige wetgeving. Daarnaast is 
de fondsenstructuur toegelicht en de afhankelijkheid van de jaarverslagen en de fondstypen.  
 
De structuur van de jaarverslagen is geanalyseerd en dat resulteerde in een productspecificatie. Bovendien zijn de 
bronnen van de informatie-elementen in kaart gebracht. De relaties tussen de bronnen en de informatie-elementen 
zijn vervolgens nader beschouwd. Het blijkt dat een groot deel van de informatie-elementen in de 
productspecificatie afkomstig is uit systemen of handmatig wordt ingevoerd. De informatie-elementen blijken veelal 
op zichzelf te staan of kunnen met één transformatie tot een element in het jaarverslag worden getransformeerd. De 
productboom is daarom erg plat. 
 
De correctheid van de bronnen is discutabel, waardoor er op latere momenten nog correcties op de bronnen moeten 
plaatsvinden. De correcties blijken in de huidige situatie niet eenvoudig traceerbaar te zijn, waardoor de 
aantoonbaarheid van de correctheid van gegevens bemoeilijkt wordt. 
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De volgende aanbevelingen kunnen na inventarisatie van het jaarverslagen product worden gedaan: 

a10. Verbeter de automatische invoer van gegevens om op deze manier de handmatige invoer van gegevens in 
systemen te beperken. 

a11. Voorkom meerdere inconsistente versies van brondocumenten van het jaarverslag zodat het invoeren van 
gegevens van het voorgaande jaar niet handmatig hoeft te gebeuren. 

a12. Draag zorg voor correctheid van gegevens in de bronsystemen, zodat tijdens het jaarverslagenproces niet 
veelvuldig gegevens hoeven worden aangepast. 

a13. Definieer de standaardteksten voorafgaand aan het jaarverslagenproces en voorkom correcties op 
goedgekeurde teksten. 

a14. Verbeter de traceerbaarheid van de correcties, waardoor de controles eenvoudiger worden en de kwaliteit 
van de cijfers omhoog gaat. 

 
De analyse van het huidige proces en het product zijn nu beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven 
hoe op basis van deze bevindingen een herontwerp van het proces wordt gecreëerd. De beschreven aanbevelingen 
worden daar ook verder uitgewerkt. 
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5 Herontwerp en automatisering 
In dit hoofdstuk wordt het herontwerp en de automatisering van het jaarverslagenproces beschreven. Allereerst 
zullen in paragraaf 5.1 de doelstellingen en randvoorwaarden van het herontwerp worden behandeld. Aangezien het 
herontwerp organisatorische gevolgen heeft, vereiste de organisatie dat er een hoog niveau concept van het 
herontworpen proces geschetst werd voorafgaand aan het daadwerkelijke herontwerp. In paragraaf 5.2 zal dit hoog 
niveau conceptproces worden beschreven. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 worden toegelicht hoe met behulp van de 
methode Product Based Design het herontwerp vanaf scratch is opgezet. In paragraaf 5.4 zal dan beschreven worden 
op welke manieren met behulp van automatisering het proces nog verder geoptimaliseerd is. Tot slot zal worden 
ingegaan op het detailproces van de nieuwe situatie. 
 

5.1 Doelstellingen en randvoorwaarden voor het herontwerp 
In deze paragraaf worden de doelstellingen en randvoorwaarden beschreven zoals die gesteld zijn vanuit de 
opdrachtgever ING IM en van toepassing zijn voor het herontwerp. Bij het bepalen van de doelstellingen van een 
herontwerptraject is het van belang om de effecten ervan in kaart te brengen. In de literatuur [o.a. Brand95] worden 
vier belangrijke effecten van herontwerpmaatregelen onderscheiden, namelijk:  

 Tijd 
 Kosten 
 Kwaliteit 
 Flexibiliteit 

In het meest ideale geval zullen de kosten en de tijd dalen en zullen de kwaliteit en de flexibiliteit toenemen. De 
opvallende eigenschap van het beschreven model is echter dat in het algemeen de verbetering van een dimensie een 
verzwakkend effect op een andere dimensie heeft. Daarom wordt het model ook wel het duivelse kwadrant (the 
devil’s quadrangle) genoemd. 
 

 
 

Figuur 5.1: Het duivelse kwadrant (the devil’s quadrangle). 
 
De volgende indicatoren worden gebruikt bij het in kaart brengen van de effecten voor het jaarverslagenproces: 

 Tijd: de totale doorlooptijd van casussen in het proces. 
 Kosten: de operationele kosten. 
 Kwaliteit: de kans op fouten. 
 Flexibiliteit: de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen. 

 
De hoofddoelstelling van het herontwerp is het versnellen van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces, zodat 
tijdige oplevering van de fondsen gegarandeerd kan worden. 
 
Door de organisatie zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

 De capaciteit van de afdelingen kan niet toenemen. 
Binnen de afdelingen is geen mogelijkheid om extra personeel aan te nemen voor het maken van 
jaarverslagen. 
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 De kosten voor het maken van de jaarverslagen mogen niet toenemen. 
Vanuit de organisatie is geen toestemming gegeven om de jaarverslagen te produceren tegen hogere kosten. 
Wel is er eenmalig een budget beschikbaar voor het herontwerp van het proces. 

Beide randvoorwaarden hebben dus betrekking op het kostenaspect. 
 
Om de hoofddoelstelling te realiseren zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd voor het herontwerp: 

a. Een zo kort mogelijke doorlooptijd na 1 januari van het nieuwe boekjaar. 
Een zo kort mogelijke doorlooptijd kan gerealiseerd worden door geen onnodige activiteiten op het kritieke 
pad van het proces te laten plaatsvinden. Tevens dienen zo veel mogelijk activiteiten voor 1 januari plaats 
te vinden, waardoor de benodigde informatie vast ligt op het moment dat het nodig is in het proces. De 
doelstelling is gebaseerd op aanbeveling a1 uit Hoofdstuk 3.4.  
Deze doelstelling heeft een positief effect op het aspect tijd. De flexibiliteit zal echter negatief worden 
beïnvloed omdat de informatie vroegtijdig vastgelegd is. 
 

b. Een betere voorcontrole op de gebruikte middelen en informatie. 
In de huidige situatie blijkt dat gebreken die tijdens het proces worden geconstateerd leiden tot onnodige 
vertraging (zie Hoofdstuk 3.3). Door een betere voorbereiding op het proces, waarbij de gebruikte 
informatie en middelen al gecontroleerd worden, zullen gedurende het proces geen gebreken worden 
geconstateerd, die al vooraf opgelost hadden kunnen worden. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit en 
het aspect tijd zal ook positief worden beïnvloed omdat er minder meerwerk nodig zal zijn. Aanbeveling a2 
uit Hoofdstuk 3.4 en aanbeveling a12 uit Hoofdstuk 4.3 komen terug in deze doelstelling. 
 

c. Het verminderen van het aantal controles, terwijl de kwaliteit van de output aan de externe accountant 
omhoog moet. 
In de huidige situatie is gebleken dat er veel controles plaatsvinden die min of meer overeenkomen (zie 
Tabel 3.3 in Hoofdstuk 3.3). Bovendien worden er nog veel fouten bij controles laat in het proces 
gevonden. Daarom dient er gestreefd te worden om het aantal controles terug te brengen terwijl de kwaliteit 
van de controles verhoogd wordt (conform aanbeveling a3 uit Hoofdstuk 3.4). De kwaliteit van de controle 
zal wellicht verder toenemen, omdat men weet dat er niemand anders meer naar zal kijken. Het overall 
effect op het aspect kwaliteit is positief. De tijd per controle zal toenemen, maar doordat het totale aantal 
controles afneemt, zal het effect op het aspect tijd positief zijn. 
 

d. Het formaliseren van het huidige proces. 
Een manier om het aantal controles te verminderen met gelijke kwaliteit is door het formaliseren van het 
huidige proces. Hierdoor wordt het mogelijk om in plaats van controles op individuele producten, te 
controleren op het proces. Een voorbeeld toepassing van een formalisatie van het proces is het stellen van 
vaste en duidelijke criteria voor de aanwezigheid van bepaalde informatie. Op deze manier is het niet meer 
een afweging van een medewerker en hoeft niet meer per jaarverslag de aanwezigheid van informatie 
gecontroleerd te worden. Zowel aanbeveling a3 en a4 uit Hoofdstuk 3.4 worden in deze doelstelling 
meegenomen. 
De aspecten tijd en kwaliteit zullen hierdoor positief beïnvloed worden, het aspect flexibiliteit zal echter 
negatief worden beïnvloed. 
 

e. De invoering van het first-time-right principle. 
Door invoering van het first-time-right principle, zal het aantal bevindingen bij controles afnemen. 
Bovendien houdt dit principe in dat de aangeleverde informatie correct en volledig is. De activiteiten 
worden dusdanig ingericht om dat te bereiken. De grondslag van deze doelstelling ligt in aanbeveling a4 uit 
Hoofdstuk 3.4. 
Het effect van deze doelstelling heeft vooral betrekking op het aspect kwaliteit. Door de toename van de 
kwaliteit zal ook het aspect tijd positief worden beïnvloed omdat er minder meerwerk ontstaat. Doordat 
informatie in een keer goed dient te zijn, zal de flexibiliteit wel negatief worden beïnvloed. 

 
f. Het voorkomen van gedeelde verantwoordelijkheid. 

Door het voorkomen van een gedeelde verantwoordelijkheid (aanbeveling a5 uit Hoofdstuk 3.4) wordt de 
aansturing van delen van het proces eenvoudiger en kan binnen de afdeling eenvoudig prioriteit bepaald 
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worden voor bepaalde activiteiten. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat medewerkers geen zicht hebben 
op of zich maar deels verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het product. 
De aspecten tijd en kwaliteit worden dus positief beïnvloed door heldere verantwoordelijkheden. Omdat de 
aansturing eenvoudiger wordt, zal dit een positief effect hebben op de flexibiliteit. 

 
g. Het verminderen van het aantal betrokken afdelingen. 

Dit aspect hangt samen met het voorkomen van een gedeelde verantwoordelijkheid. Door het verminderen 
van het aantal betrokken afdelingen zullen minder overdrachtsmomenten plaats hoeven vinden. Bij het 
corrigeren van een jaarrekening zal er dus geen onnodige vertraging ontstaan door de overdracht aan een 
andere afdeling. De aanbevelingen a6 en a7 uit Hoofdstuk 3.4 liggen ten grondslag aan deze doelstelling. 
Het verminderen van het aantal betrokken afdelingen heeft dus een positief effect op het aspect tijd en 
omdat er minder partijen betrokken zijn, zal de flexibiliteit toenemen. 
 

h. Het formaliseren van overdrachtsmomenten. 
In het herontwerp dienen afspraken gemaakt te worden met de externe partijen over de aanlevering van 
informatie en de tijd die nodig is voor de afhandeling, conform aanbeveling a9 uit Hoofdstuk 3.4. Deze 
afspraken kunnen worden vastgelegd in Operational Level Agreements (OLA). Hierdoor ligt vast wanneer 
bepaalde informatie beschikbaar is of wanneer een jaarverslag weer terugkomt van een externe partij en er 
capaciteit op de afdeling nodig is. Bovendien zal hierdoor een aantal activiteiten geen deel meer uitmaken 
van het kritieke pad. 
Het formaliseren van de overdrachtsmomenten heeft dus een negatief effect op de flexibiliteit. Daarnaast 
zal het een positief effect hebben op het aspect tijd. 

 
De effecten van de herontwerpdoelstellingen worden in tabel 5.1 samengevat. Het blijkt dat het beoogde herontwerp 
waarmee een kortere doorlooptijd gerealiseerd kan worden, ten koste gaat van de flexibiliteit. 
 

Kosten Kwaliteit Tijd Flexibiliteit
a Onnodige activiteiten niet op het kritieke pad Constant Positief Negatief
b Voorcontrole op gebruikte middelen en informatie Constant Positief Positief
c Controles verminderen Constant Constant Positief
d Formaliseren proces Constant Positief Positief Negatief
e First-time-right principle Constant Positief Positief Negatief
f Voorkomen van gedeelde verantwoordelijkheid. Constant Positief Positief Positief
g Aantal betrokken afdelingen verminderen Constant Positief Positief
h Formaliseren overdrachtsmomenten Constant Positief Negatief

Doelstelling

 
 

Tabel 5.1: Effect van de doelstellingen op de dimensies in het duivelse kwadrant. 
 
Aangezien het jaarverslagenproces gezien wordt als een jaarlijkse verplichting en niet als een marketing instrument 
(zie Hoofdstuk 4.2), zal het verlies aan flexibiliteit naar verwachting geen problemen opleveren. Bovendien liggen 
de eisen voor een jaarverslag per jaar vast, waardoor de kans erg klein is dat er plotseling een verandering in het 
proces ontstaat. Maar door de afname in flexibiliteit is een goede afstemming met de betrokken partijen wel 
essentieel. 
  
In deze paragraaf zijn de randvoorwaarden en doelstellingen van het herontwerp beschreven. Op basis van deze 
uitgangspunten wordt in de volgende paragrafen het herontwerp verder uitgewerkt. 
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5.2 Concept herontwerp 
De doelstellingen van het herontwerp beogen onder andere het voorkomen van gedeelde verantwoordelijkheid en 
het verminderen van het aantal betrokken afdelingen. Om dit te realiseren zijn organisatorische veranderingen nodig. 
Om deze organisatorische veranderingen in gang te zetten vereiste de organisatie dat eerst een hoog niveau concept 
van het nieuwe proces wordt gepresenteerd. Bovendien wordt met behulp van het concept het ambitieniveau van het 
herontwerp gepresenteerd. 
 
In figuur 5.2 wordt het concept proces weergegeven. Het concept proces is gebaseerd op de volgende principes: 

 De voorbereiding van het jaarverslagenproces dient plaats te vinden vóór het einde van het jaar.  
Dit wordt in afbeelding 5.2 aangeduid met 1. Herontwerpdoelstellingen a en b uit paragraaf 5.1 komen 
hierin naar voren. 

 
 Eén team wordt verantwoordelijk voor het eindproduct. 

Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers geen zicht hebben op of verantwoordelijk voelen voor de 
kwaliteit van het product. Bovendien is er dan geen aparte afdeling nodig voor de compilatie van een 
jaarverslag, waardoor de wachttijd door het overdrachtsmoment wordt voorkomen (2 in afbeelding 5.2). 
Bovendien kan het rapport door een partij gecontroleerd worden en hoeft er voor het doorvoeren van een 
correctie geen overdrachtsmoment naar een andere afdeling plaats te vinden (3 en 7 in afbeelding 5.2). De 
herontwerpdoelstellingen f en g komen hierin naar voren. 
 

 Een team wordt verantwoordelijk voor het totale proces. 
Hierdoor wordt de aansturing van het proces eenvoudiger (3 en 7 in afbeelding 5.2). 
Herontwerpdoelstelling f komt hierin naar voren. 
 

 Het aantal controles dient verminderd te worden.  
Het streven is, om na het maken van een jaarverslag een interne controle te doen met eventuele updates en 
het jaarverslag vervolgens direct aan de externe accountant te leveren voor de eindcontrole. Bij voldoende 
kwaliteit is de controle van de CAS namelijk overbodig (4 en 8 in afbeelding 5.2). 
Herontwerpdoelstellingen c en g komen hierin naar voren. 

 
 De versie die naar de externe accountant gestuurd wordt, dient compleet te zijn. 

Hierdoor kan het jaarverslag daadwerkelijk in een keer definitief goedgekeurd worden (5 en 6 in afbeelding 
5.2). Herontwerpdoelstelling c en e komen hierin naar voren. 

 
 Zowel het proces als de overdrachtsmomenten worden geformaliseerd. 

Hiermee worden de herontwerpdoelstellingen d en h meegenomen in het hoog niveau concept herontwerp. 
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Figuur 5.2: Het hoog niveau huidige proces en het hoog niveau concept herontwerp. 



Hoofdstuk 5 - Herontwerp en automatisering  
 

 37

Door het presenteren van het hoog niveau concept proces wordt een risico genomen. Dat risico wordt veroorzaakt 
doordat: 

 Het concept model niet gevalideerd is en grotendeels gebaseerd op het inzicht op dat moment. Er kan dus 
nog geen volledige onderbouwing worden gegeven van alle stappen in het nieuwe proces. 

 Het ambitieniveau geschetst wordt, maar dat nog wel waargemaakt dient te worden. 
 Het duidelijk wordt voor sommige partijen dat zij minder betrokken worden in het toekomstige proces en 

dat kan leiden tot een verminderde bereidheid mee te werken aan het herontwerp. 
 
Het communiceren van het hoog niveau concept herontwerp heeft ook een aantal voordelen: 

 De betrokken afdelingen zien in dat er grote veranderingen in het proces gaan plaatsvinden. De 
organisatorische veranderingen, die over het algemeen een lange doorlooptijd hebben, kunnen op deze 
manier reeds gestart worden. Hierdoor zal aan het einde van het herontwerptraject geen onnodige 
vertraging optreden. 

 De afdelingen gaan actief meedenken aan mogelijke verbeteringen in het proces. 
 Op basis van een concept herontwerp kan een business case worden gemaakt, waarmee budget geregeld 

kan worden voor de kosten die verbonden zijn aan het herontwerp. 
 
Het concept herontwerp is dus geschetst voor organisatorische doeleinden. Vanuit het concept herontwerp kan een 
proces opnieuw gedefinieerd worden, dit is echter een top-down aanpak en levert het gevaar dat zwakheden of 
gebreken uit het huidige proces worden meegenomen in het herontwerp. Daarom wordt voor het herontwerp gebruik 
gemaakt van een bottom-up methode, Product Based Design (PBD), waarbij het product centraal wordt gezet in het 
proces. Daarbij is het wel de verwachting dat het hoog niveau herontwerp consistent zal zijn met het detail 
herontwerp. In ieder geval geldt op basis van de volgende aspecten dat het geschetste concept het bottom-up 
herontwerp niet in de weg staat: 

• Het aantal controles is niet bepalend voor de volledigheid van het product. 
Uit de analyse van het product blijkt dat er bij de controles geen informatie wordt toegevoegd aan het 
product. Er worden daarbij alleen maar fouten geconstateerd. Als de kwaliteit van het product goed is, dan 
hebben meerdere controles dus theoretisch gezien geen toegevoegde waarde. Daarom kan met het concept 
herontwerp een statement gemaakt worden over het aantal controles dat moet verminderen, terwijl dat 
verder geen invloed heeft op het bottom-up herontwerp.  
 

• Met PBD worden geen directe uitspraken gedaan over de organisatorische invulling van activiteiten.  
In het resultaat van de methode staat centraal wat er gedaan moet worden voor het product en niet wie een 
bepaalde activiteit moet uitvoeren. 

 
In deze paragraaf is het concept herontwerp besproken, in de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de 
toegepaste bottom-up herontwerpmethode. 
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5.3 Product Based Design 
In Hoofdstuk 2 van deze scriptie is de Product Based Design (PBD) herontwerpmethode aan bod gekomen. PBD 
beschrijft hoe met behulp van de productboom een ideaal proces opgezet kan worden. In het jaarverslagenproces 
blijkt dat een bijzonder geval van Product Based Design kan worden toegepast. De redenen waarom het een 
bijzonder geval is worden in deze paragraaf beschreven. 
 
De essentie van PDB is dat de specificatie van het product de basis vormt voor het proces. Het doel van het 
jaarverslagenproces is het maken van een jaarverslag en daarom wordt dit product bij het herontwerp centraal 
gesteld. 
 
De eerste fase van PBD, de scoping fase, is tijdens de analyse van de huidige situatie in het project uitgevoerd. 
Daarbij zijn de grenzen van het herontwerp bepaald en zijn de doelen van het herontwerp expliciet gemaakt.  
 
Vervolgens is op basis van de analyse van het product gebleken dat: 

• De productboom erg ondiep is. 
De productboom (zie figuur 4.3) blijkt in veel gevallen maar 2 niveaus diep te zijn zoals in Hoofdstuk 4 
beschreven is. Een groot gedeelte van de elementen kan met één berekening van de bron naar het doel 
getransformeerd worden. De transformatie is in veel gevallen dus volledig automatisch. 

 
• Een groot gedeelte van de brongegevens is opgeslagen in geautomatiseerde systemen. 

Gevolg hiervan is: 
o Informatie kan direct kosteloos beschikbaar zijn. 

Het verkrijgen van de bestaande informatie in de systemen heeft geen wachttijd toch gevolg. 
Bovendien zijn er geen arbeidskosten verbonden aan het verkrijgen van de informatie. 

o Er zijn weinig alternatieve bronnen. 
De broninformatie wordt in de organisatie in meerdere informatie systemen opgeslagen. Hoewel 
de kwaliteit van de gegevens in de verschillende systemen gelijk is, blijkt dat de organisatie 
voorkeur heeft voor het gebruik van bepaalde systemen.  

 
• Een groot gedeelte van de brongegevens is gebaseerd op vaste teksten. 

Deze vaste teksten vormen een groot gedeelte van de elementen van het jaarverslag, maar dienen niet voor 
ieder fonds handmatig te worden gemaakt (zie ook Hoofdstuk 4.2). 

 
• Een aantal onderdelen van het jaarverslag kan direct vanuit de bron naar het eindproduct worden 

getransformeerd. 
In de productboom zijn duidelijk bepaalde onderdelen van het jaarverslag te onderscheiden, die informatie 
bevatten die niet afhankelijk is van andere elementen en daarom zonder bewerking vanuit de bron wordt 
meegenomen in het eindproduct. Dit komt vooral door de sanering van de inhoud die heeft plaatsgevonden 
(zie Hoofdstuk 4.2). Voorbeelden zijn de algemene inleiding, het directieverslag en het profiel. Voor deze 
informatie-elementen zijn wel meerdere stappen nodig om de informatie te verkrijgen. Omdat de informatie 
onafhankelijk is en vanaf een bepaald moment beschikbaar is, wordt het gezien als aangeleverde 
informatie. 
 

• De broninformatie kan altijd gebruikt worden. 
Er kan van worden uitgegaan dat de broninformatie betrouwbaar is op het moment van aanleveren. Als er 
correcties plaatsvinden op de bronnen, zoals in beschreven in Hoofdstuk 4.2, dan worden deze correcties in 
bijna alle gevallen relatief gedaan. Dat wil dus zeggen dat men uitgaat van de bestaande informatie bij het 
doorvoeren van correcties en daar de correctie dan bij optelt of van aftrekt. 
 

• Er zijn geen gegevens die leiden tot knock-outs in het proces. 
Er zijn geen gegevens die kunnen leiden tot een vroegtijdige beëindiging van het jaarverslagenproces. Voor 
ieder fonds dient een jaarverslag gemaakt te worden.  
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Op basis van deze karakteristieken van het jaarverslagenproces blijkt dat het kantelen van de productboom een 
proces oplevert waarbij in het begin een groot aantal informatie-elementen wordt samengevoegd. De volgorde 
waarmee de brongegevens ingevoerd worden, maakt niet uit omdat er geen knock-outs zijn en die informatie direct 
beschikbaar is na 1 januari.  
 
Het bepalen van verschillende varianten waarbij de invoer van informatie in verschillende volgorden wordt gedaan, 
leidt in dit geval dus niet tot significant verschillende varianten van het proces. Het proces op basis van de 
productboom kan dus al als optimaal proces worden beschouwd.  
 
In plaats van het doorrekenen van de varianten conform de ontwerpfase van Product Based Design is naar 
aanvullende verbetermethoden gekeken. Het samenvoegen van gegevens die in veel gevallen in bronsystemen 
beschikbaar zijn, geeft mogelijkheden tot automatiseren. In de volgende paragraaf zullen de 
automatiseringsmogelijkheden worden besproken. 
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5.4 Informatiesystemen en automatisering 
In deze paragraaf worden de mogelijkheden geschetst voor het automatiseren van het proces en de applicaties die 
daarvoor ontwikkeld zijn, worden beschreven.  
 

5.4.1 Ontwerp voor automatisering 
De analyse van het product heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de informatie die nodig is om het jaarverslag te 
produceren. Met deze detailkennis over het product, is gezocht naar mogelijkheden om het proces te automatiseren. 
 
Bij automatiseringsvraagstukken staat de keuze kopen of ontwikkelen centraal. Afhankelijk van de complexiteit van 
de ontwikkeling en de beschikbaarheid van softwarepakketten kan er een keuze gemaakt worden. Voor de productie 
van jaarverslagen blijkt dat standaardsoftware schaars is en niet voldoet om een jaarverslag te produceren conform 
de eisen van ING. Daarom is gekozen om zelf een applicatie te ontwikkelen met behulp van standaard componenten.  
 
De volgende aspecten staan centraal bij dit ontwikkeltraject: 

• Het verminderen van handmatige taken, waardoor het proces efficiënter zal verlopen. 
Dit is conform aanbeveling a8 en a10 uit respectievelijk Hoofdstuk 3.4 en Hoofdstuk 4.3 

• Het voorkomen van inefficiënt corrigeren van gegevens. 
Bijvoorbeeld veroorzaakt door de dubbele correcties. Dit is conform aanbeveling a7 en a11. 

• Het verhogen van de kwaliteit door: 
o Het beperken van menselijke fouten zoals vergissingen of typefouten. 
o Het voorkomen van interpretatieverschillen. 
o Het traceerbaar maken van correcties. 

• Het versnellen van het proces door vermindering van het aantal opmerkingen over: 
o De lay-out. 
o De structuur. 
o De tekstuele aspecten van het jaarverslag. 

 
De genoemde kwaliteitsverbeteringen van het derde punt zijn vooral gericht op mogelijke fouten die geconstateerd 
worden bij de interne controles. De kwaliteitsverbeteringen zijn conform aanbeveling a13 en a14 uit Hoofdstuk 4.3. 
Zoals uit tabel 3.4 blijkt, vormen de opmerkingen in de categorieën van het vierde punt meer dan 55% van het totale 
aantal opmerkingen van de accountants. 
 
Om bovenstaande aspecten te realiseren zal worden gefocust op de volgende drie concepten: 

• Het verbeteren van de invoer uit informatiebronnen. 
• Het koppelen van informatie. 
• Het scheiden van de content en de lay-out. 

In de volgende subparagrafen zullen deze concepten uitgediept worden en zal een ontwerpoplossing gepresenteerd 
worden. 
 

5.4.1.1 Verbetering invoer uit informatiebronnen 
Uit analyse is gebleken dat een groot gedeelte van de informatie afkomstig is uit systemen. Een aanzienlijk deel van 
deze informatie wordt echter handmatig ingevoerd en zou geautomatiseerd kunnen worden. Naast informatie die 
beschikbaar is in systemen, is een deel van de informatie digitaal beschikbaar in bepaalde bestanden. Voor deze 
bestanden zou een mogelijkheid gecreëerd kunnen worden om de informatie ook automatisch in te lezen.  
 
Voordelen van het geautomatiseerd inladen van gegevens zijn: 

• Het inladen van de gegevens kost minder tijd. 
Aangezien gegevens niet meer handmatig opgezocht hoeven worden kan dit de bewerkingstijd reduceren. 
Bovendien kan men in een keer alle beschikbare informatie voor alle fondsen inladen, waardoor het 
laadproces maar eenmalig uitgevoerd hoeft te worden. 

• Het is minder foutgevoelig. 
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Menselijke fouten en vergissingen worden uitgesloten. 

5.4.1.2 Koppelen van informatie 
Naast de aanwezigheid van gegevens in systemen is uit de analyse van het product gebleken dat de structuur van de 
jaarverslagen per type fonds vast is en dat relatie tussen de bronnen en het jaarverslag per type fonds ook eenduidig 
is. De relaties tussen de bronnen en het jaarverslag kunnen dus eenduidig worden vastgelegd, waarmee de relatie 
expliciet wordt gemaakt. 
 
Als de relatie tussen de bronnen en de doelen expliciet is vastgelegd, dan is het niet mogelijk om deze relatie te 
wijzigen gedurende het proces. Dit heeft een aantal voordelen: 

• Bij correcte bronnen is de informatie in het jaarverslag ook juist. 
Als voorafgaand aan het proces de relatie gecontroleerd is, kan men er van uitgaan dat de waarde in het 
jaarverslag op correcte wijze is bepaald. Men hoeft dus niet meer iedere afzonderlijke post in een 
jaarverslag te controleren.  

• De aanwezigheid van bepaalde informatie hoeft niet meer geverifieerd te worden. 
Omdat de aanwezigheid van bepaalde informatie gebaseerd is op expliciet gedefinieerde condities, hoeft 
men deze condities niet meer te verifiëren. 

 
De controles van het jaarverslagen kunnen dus gericht worden op controle van de broninformatie in plaats van op 
controle van de inhoud van het jaarverslag. Bovendien zou dit betekenen dat de controles op de correctheid van de 
gegevens in de systemen al gedurende het jaar kunnen plaatsvinden en men deze controles dus niet meer op het 
kritieke pad van het jaarverslag hoeft uit te voeren. 
 
Daarnaast blijkt uit de analyse van het product dat een groot gedeelte van de cijfers van het voorgaande jaar 
handmatig moet worden ingevoerd (zie Hoofdstuk 4.2). De relatie tussen de bronnen en de cijfers zijn voor het 
voorgaande jaar hetzelfde als voor het huidige jaar. Als ervan uitgegaan kan worden dat de bronnen van de cijfers 
van het voorgaande jaar correct zijn, kan dus de berekening van de cijfers van het voorgaande jaar automatisch 
gedaan worden. Hierdoor wordt de handmatige invoer beperkt. 
 

5.4.1.3 Scheiden van content en lay-out 
Op basis van de analyse van de huidige situatie is geconstateerd dat het opmaken en corrigeren van jaarverslagen 
niet efficiënt gebeurt (zie ook Hoofdstuk 3.3). Dit wordt door de volgende aspecten veroorzaakt: 

• Het aanpassen van de lay-out duurt een halve dag tot een dag. 
In de huidige situatie vindt het aanpassen van de lay-out plaats op het kritieke pad en zijn er 4 personen 
nodig om dit handmatige werk uit te voeren. 

• Correcties dienen dubbel te worden doorgevoerd. 
De dubbele correcties zijn in de huidige situatie nodig omdat men een document heeft met de berekende 
resultaten en een ander document met daarin alleen de resultaten in de correcte opmaak. 

• Bepaalde jaarverslagen dienen in meerdere lay-outs gepresenteerd te worden. 
Dit is nodig op het moment dat het verslag onderdeel is van verschillende bovenliggende fondsen. Ieder 
van deze fondsen wil haar eigen identiteit uitstraten in een jaarverslag. Om dit te realiseren worden 
handmatig de lay-outs aangepast. 

 
Als de lay-out en de content van informatie-elementen wordt gesplitst, biedt dit de volgende mogelijkheden: 

• Vooraf kunnen de lay-outs van het document worden gedefinieerd. 
Als het combineren van de content en de lay-out automatisch kan gebeuren, dan zal dat veel minder tijd 
kosten dan de handmatige aanpassing van de lay-out. Bovendien kan de lay-out vooraf geverifieerd 
worden, zodat kan worden uitgesloten dat er nog opmerkingen over de lay-out komen bij de controle van 
een jaarverslag. 

• De content van een jaarverslag kan veranderd worden zonder dat de lay-out aangepast hoeft te worden. 
Bij correcties op de inhoud hoeft dus geen rekening te worden gehouden met de lay-out van het document. 
Het doorvoeren van correcties in een apart document met de juiste opmaak is dus niet nodig. 

• Dezelfde informatie kan met meerdere vooraf gedefinieerde lay-outs gepresenteerd worden. 



Hoofdstuk 5 - Herontwerp en automatisering  
 

 42

Men hoeft dus niet per verslag handmatig de lay-out aan te passen om het overeen te laten komen met het 
bovenliggende jaarverslag. 

• Vaste tekstelementen kunnen worden meegenomen in de lay-out van het verslag. 
Door alle vaste tekstelementen ook mee te nemen in de lay-out van het verslag, kan deze informatie al 
vooraf afgestemd worden. Zo kan worden voorkomen dat er na een controle opmerkingen komen 
betreffende naamgeving of woordkeuze van de vaste teksten. 

 

5.4.1.4 Ontwerp automatiseringsoplossing 
Op basis van bovengenoemde concepten kan het maken van een jaarverslag op de volgende manier worden 
gepresenteerd (figuur 5.3). In Appendix C.2 worden de in de afbeelding gebruikte symbolen verklaard. 
 
 

 
Figuur 5.3: Ontwerp productie jaarverslagen 

 
De verwachting is dat het capaciteitsbeslag op de medewerkers en de doorlooptijd van het proces zullen afnemen 
door het vervangen van handmatige gegevensinvoer door het geautomatiseerd inladen van gegevens. Door het 
expliciet maken van de relaties en het automatisch toevoegen van de lay-out, wordt een jaarverslag op basis van 
broninformatie geproduceerd en kan, bij juiste bronnen, geen fouten bevatten.  
 
Een manier om bovenstaand ontwerp te implementeren is met behulp van de eXtensible Markup Language (XML). 
Het scheiden van vorm en inhoud is namelijk het basisprincipe waarop XML gebaseerd is. In de volgende paragraaf 
worden de mogelijkheden en principes van XML toegelicht. 
 

5.4.2 XML 
XML staat voor Extensible Markup Language. XML is een universele standaard die ontworpen is om applicatie 
onafhankelijk informatie te representeren en gestructureerde informatie uit te wisselen. De term markup verwijst 
naar alles in een document dat niet bedoeld is om weergegeven te worden. Een markup language is een formele 
beschrijving van welke delen van een document inhoud zijn, welke delen markup zijn en wat de betekenis van de 
markup is.  
 
Het XML-concept bestaat uit verschillende componenten: de structuurdefinitie, de gestructureerde inhoud en de 
opmaak. Deze componenten worden in het XML-concept gescheiden en ook ieder als apart bestand opgeslagen. 
Voordeel hiervan is dat: 

• Een XML document verschillende vormen van opmaak kan hebben. 
• Meerdere documenten volgens dezelfde structuur kunnen worden opgebouwd. 
• Een document zelfs gebaseerd kan zijn op meerdere structuren.  

Daarnaast wordt de opmaak gerelateerd aan de structuur. De relatie tussen de componenten kan als volgt worden 
geïllustreerd (figuur 5.4). 
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Figuur 5.4: De relaties tussen de XML componenten 

 
Gestructureerde inhoud 
XML representeert informatie in een tekstformaat waarbij de markup wordt aangebracht in de vorm van tags 
(Engels voor etiket). De tags worden in paren van begin- en endtags gebruikt zodat elk stuk informatie waarop de 
tag betrekking heeft kan worden omsloten. In vergelijking met de opslag van informatie in een database of in een 
document zonder markup, kan de opslag van informatie in een XML document als inefficiënt worden beschouwd 
omdat de tags door het document herhaald worden. Voordeel is echter dat het document door de tags 
‘zelfdocumenterend’ is. De tags die rondom informatie-elementen staan identificeren namelijk de inhoud en 
daardoor is een document in XML formaat zowel voor een mens als een machine leesbaar.  
 
XML is een meta-language, dat wil zeggen dat de tags niet door de XML standaard worden gedefinieerd, maar dat 
iedereen zelf de mogelijkheid heeft om de tags te definiëren afhankelijk van de behoeften. De tags worden geordend 
in een hiërarchie die de ordening van de data representeert in een parent-child relatie. Voor meer details over XML 
wordt verwezen naar Appendix C.1. 
 
Structuurdefinitie 
De structuur van een XML document kan zelf gedefinieerd worden en een element kan ieder willekeurig subelement 
of attribuut bevatten. Als een XML document automatisch moet worden verwerkt, dan dient de structuur van het 
XML document te worden vastgelegd, zodat bij voorbaat duidelijk is welke gegevens er in het XML document zijn 
opgeslagen en wat de bijbehorende datatypes zijn.  
De bedoelde structuur van de XML document kan worden beschreven in een apart document zoals een DTD 
(Document Type Definition) of een Schema. Met behulp van een DTD of Schema kan worden geëist dat een XML 
document voldoet aan de gedefinieerde structuur, hierdoor kan de informatie-extractie eenvoudiger worden.  
 
Doordat het mogelijk is om zelf tags en de structuur van een XML document te definiëren, kunnen eigen 
vocabulairen en dialecten ontstaan. Met het oog op standaardisatie zijn er initiatieven die bepaalde tags 
voorschrijven, zodat de betekenis van een waarde in het veld ook buiten de organisatie duidelijk is. De uitwisseling 
van informatie tussen verschillende partijen wordt hierdoor aanzienlijk eenvoudiger. Een voorbeeld van een 
gestandaardiseerde set van tags is XBRL, dit is een standaard gericht op het samenstellen en elektronisch uitwisselen 
van bedrijfsrapportages. 
 
Opmaak 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML, het formaat om webpagina’s te maken, is XML geen formaat dat eenvoudig 
te lezen is door een eindgebruiker. Een XML document bevat namelijk ‘ruwe’ data zonder instructies hoe het 
weergegeven moet worden. De eXtensible Stylesheet Language (XSL) kan worden gebruikt om de informatie te 
presenteren op een duidelijke manier. Naast de meest bekende transformatie van XML naar HTML, zijn er ook 
mogelijkheden om XML naar PDF of tekst bestanden te converteren in het geval dat indeling in pagina’s van belang 
is. Voor meer details wordt verwezen naar Appendix C.1.2. 
 
Het XML-concept kan als volgt worden samengevat:  
Als de structuur van een document vast ligt, kan conform die structuur de informatie worden ingeladen, waarna in 
een keer een lay-out op het document geplaatst kan worden. Dit wordt geïllustreerd in figuur 5.5. 
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Figuur 5.5: Het creëren van een leesbaar document met behulp van XML 

5.4.3 Toepassing van het XML-concept in het ontwerp 
Met behulp van XML kan de structuur van een jaarverslag worden vastgelegd. Als de structuur van het jaarverslag 
vast ligt, is het dus mogelijk door het toepassen van het XML-concept om de lay-out van de gegevens in een keer 
toe te voegen.  
 
Door ook de structuur van de bronnen te definiëren in een XML formaat, kan dus ieder bronelement herkend 
worden. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder element in een jaarverslag aan te geven uit welke bronelementen het 
bestaat. Een methode om de relatie tussen de structuren uit te voeren is met behulp van een zogenaamde mapping.  
 
Een mapping is een transformatie tussen een bron- en doelstructuur en kan formeel op de volgende manier worden 
beschreven: 
De mapping functie heeft een verzameling van inputelementen en één outputelement. De mapping functie wordt 
gedefinieerd als: M(X, Y, Operatie), waarbij geldt: 

 X is verzameling van elementen. 
 Y is het resultaatelement. 
 Operatie is de verwijzing naar een operatie die toegepast dient te worden in de transformatie. 

 
De gegevens kunnen worden gedefinieerd als een bronwaarde (input element) en een resultaat (output element) en 
hebben de volgende attributen: 

o Identifier (de functie x.i geeft de identifier van het element x). 
o Waarde (de functie x.v geeft de waarde van het element x). 
o Type (type van de waarde) (de functie x.t geeft het type van element x). 

 
Bovendien definiëren we het begrip ‘beginsegment’ (seg) als: 

0 ε seg 
Als n ε seg  (“impliceert”)  (n-1) ε seg, voor n > 0 

Dus geldt: {0,1,2,3,…} ε seg 
 
De functie Ms zoekt van een Y (doelelement) de bijbehorende X elementen (bron elementen). 
Ms  ::  Y  Q(X), met Q de functie die een deelverzameling aanduidt. 
Het domein van Ms(y) is “een begin segment van een bepaald getal”. 
 
De typering van de mapping functie is: 
M ::  Y  (X  R), waarbij R de set van reële getallen is. 
Dan geldt dat resultaatwaarde (Y.v) bepaald kan worden met de volgende vergelijking:  

Y.v = ∑(x ε X) ( Ms.Y ) (v). 
 
Hiermee kunnen alle rekenkundige functies worden omschreven. Voor tekstuele functies in de mapping wordt alleen 
maar de concatenatie gebruikt: 
M :: Y  (N  X ) met M.y is eindig en het domein is een segment. 
Dan geldt dat Y.v = Concat x.v waarbij (n ε dom (M.y)). 
 
Hiermee is dus een mapping functie gedefinieerd voor 1 niveau. Door X te definiëren als de vereniging van niveaus, 
kan het gedefinieerd worden voor meerdere niveaus. 
 
Andere mogelijkheden door het gebruik van XML in dit ontwerp zijn: 
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• Indien gebruik gemaakt zou worden van gestandaardiseerde elementen zoals XBRL, is het mogelijk om 
jaarverslagen digitaal uit te wisselen met andere partijen. Binnen de organisatie bestaat deze behoefte 
echter niet en daarom is dit niet meegenomen in het ontwerp. 

• Men zou automatische controles kunnen definiëren waarmee bepaalde elementen uit het jaarverslag worden 
vergeleken met externe informatie. Een jaarverslag zou dus digitaal ter controle aan de accountant kunnen 
worden aangeleverd. 

 

5.4.4 De praktijk 
In de voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van een mogelijke automatiseringsoplossing waarmee het 
jaarverslagenproces versneld kan worden. Het blijkt echter dat in praktijk een aantal oorzaken is waardoor het 
ontwerp nog uitgebreid moet worden. In deze paragraaf worden de verschillen tussen het ontwerp en de uitvoering 
in praktijk nader toegelicht. 
 
Uit de analyse van het product blijkt dat een deel van de cijfermatige informatie die nodig is, niet daadwerkelijk 
opgeslagen wordt in de geautomatiseerde systemen. Dit is toe te wijzen aan beperkingen van het geautomatiseerde 
grootboeksysteem en aan accountingstandaarden. Er zijn drie karakteristieke gevallen te benoemen waarom niet alle 
correcties die in het nieuwe boekjaar plaatsvinden, in het grootboeksysteem (“de bron”) gedaan kunnen worden: 

 Correctie van de Net Asset Value (NAV), zie ook Hoofdstuk 4.2. 
 Boekingen op verkeerde rekeningen, zie ook Hoofdstuk 4.2. 
 Boekingen die niet in het grootboek worden opgenomen. 

Hieronder wordt per geval beschreven waarom dat niet mogelijk blijkt te zijn. 
 Correcties op de NAV kunnen niet worden herkend in het geautomatiseerde grootboeksysteem. 

In het nieuwe jaar kan er een correctie plaatsvinden op de NAV van ultimo voorgaand jaar. De correctie 
wordt dan in Multifonds gedaan, dat is de applicatie van het geautomatiseerde grootboeksysteem, maar is 
niet herkenbaar als een correctie van de NAV voor ultimo voorgaand jaar. Aangezien de correcties door de 
boekhouders zelf gemaakt worden, zou men een attribuut kunnen meegeven waardoor de correctie 
herkenbaar is. Dit leidt echter niet tot een oplossing, want Multifonds kan deze extra informatie niet 
opslaan in de huidige versie en uitbreiding van het geautomatiseerde grootboeksysteem valt buiten de scope 
van het project.  

 De koppeling met de oorspronkelijke rekening kan bij boekingen op het vermogen niet worden opgeslagen. 
In het geval dat correcties gemaakt worden in het nieuwe jaar omdat boekingen in het voorgaande jaar op 
de verkeerde rekening hebben plaatsgevonden, dan geschiedt deze correctie niet omdat de transactie voor 
het vermogen niet uitmaakt. Zie ook Hoofdstuk 4.2. Men zou kunnen afspreken dat men voortaan deze 
resultaatloze transacties wel doet op het vermogen. Het blijkt echter dat er dan additionele informatie moet 
worden opgeslagen in het grootboek systeem om de rekening te traceren waarop het betrekking heeft. Dit 
vereist wederom een uitbreiding aan het geautomatiseerde grootboeksysteem en is daarom niet haalbaar in 
het herontwerp. 

 Correcties in het grootboek kunnen niet met terugwerkende kracht worden gedaan. 
Een voorbeeld van een correctie die niet in het grootboek wordt opgenomen is een aanpassing op een rente 
percentage. De externe accountant kan met behulp van haar eigen vergelijkende cijfers constateren dat een 
verkeerd rentepercentage gebruikt is in het jaarverslag. Het rentepercentage moet dan gecorrigeerd worden 
in het jaarverslag, maar in het grootboek kan het niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd, 
waardoor deze correctie niet gedaan wordt. 

 
Om in bovenstaande situaties toch een correct jaarverslag te kunnen opleveren, zal het mogelijk moeten zijn om 
handmatige correcties te doen op de automatisch ingeladen informatie. Dit betekent dus dat de correcties apart 
moeten worden opgeslagen. Een voorwaarde hierbij is dat in het ontwerp de traceerbaarheid van de correcties 
mogelijk gemaakt moet worden. 
 
Een groot gedeelte van de gegevens is beschikbaar in verschillende systemen in de organisatie. Men zou kunnen 
indenken dat het niet efficiënt is om de bestaande informatie te dupliceren, vanwege bijvoorbeeld het onderhoud van 
de gegevens en de benodigde opslagcapaciteit. Het blijkt echter niet mogelijk om voor ieder fonds deze gegevens 
apart automatisch op te halen en dit is bovendien niet efficiënt. Daarom wordt de benodigde informatie in een keer 
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voor alle fondsen in een aparte database opgeslagen. Hierdoor kan tevens gegarandeerd worden dat de benodigde 
informatie nog beschikbaar is in het opvolgende jaren en de informatie gereproduceerd kan worden. 
 
Het geautomatiseerd inladen van gegevens levert een verbetering op in het proces. Bij de ontwikkeling van de 
geautomatiseerde interfaces dient echter altijd een economische afweging gemaakt te worden. In het 
jaarverslagenproces blijkt dat enkele brongegevens van het jaarverslag niet geautomatiseerd ingeladen kunnen 
worden omdat de ontwikkeling van een interface voor die bepaalde informatie grote investeringen vraagt. 
 
In deze paragraaf is uitgelegd waarom het onvermijdelijk is om handmatige correcties op de ingeladen gegevens te 
doen. Tevens is de noodzaak van eigen opslag van informatie getoond om zo de reproduceerbaarheid te kunnen 
garanderen. Tot slot is gebleken dat de invoer van handmatige informatie nodig is. 
 

5.4.5 Architectuur herontwerp 
In deze paragraaf zal de architectuur van de automatiseringsoplossing beschreven worden. Het maken van een 
jaarverslag kan op hoog niveau op de volgende manier worden weergeven (figuur 5.6). 
 

 
Figuur 5.6: De architectuur van de oplossing 

 
De volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 

1. De gegevens uit de bronsystemen worden automatisch in een database geladen.  
2. Naast de gegevens die automatisch in de database worden geladen, wordt een gedeelte van de informatie 

handmatig in de database ingevoerd. Behalve de handmatige toevoegingen in de database, kunnen er ook 
correcties worden gemaakt op bestaande cijfers in de database. Men kan het toevoegen van ontbrekende 
informatie of het invoeren van correcties zonodig herhalen. 

3. Vanuit de informatie die in de database staat, kan met één druk op de knop een jaarverslag gemaakt 
worden. Dit wordt gedaan met het straight through processing (STP) concept. Binnen de gekozen 
architectuur bevat het STP gedeelte drie automatisch achterelkaar uitgevoerde stappen. 

I. Het exporteren van de broninformatie uit de database. 
II. Het transformeren van broninformatie naar elementen in de doelstructuur van het jaarverslag. 

Door deze koppeling van informatie ontstaat een jaarverslag zonder lay-out. 
III. Het toevoegen van de lay-out, waardoor een jaarverslag in een keer de juiste lay-out krijgt. 
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4. Om het STP gedeelte te kunnen uitvoeren dient de transformatie vooraf vastgelegd te worden en dienen de 
stylesheets gedefinieerd te zijn. De tools die hiervoor gebruikt worden zullen in paragraaf 5.4.6 worden 
besproken. 

In de volgende paragrafen wordt toegelicht hoe de nieuwe architectuur geïmplementeerd kan worden.  
 

5.4.6 Toolselectie 
Bovenstaand ontwerp kan op vele manieren worden gerealiseerd. Deze paragraaf beschrijft wat de afwegingen zijn 
geweest om bepaalde applicaties te gebruiken voor het herontwerp. Belangrijke criteria bij de selectie van de 
applicaties een rol gespeeld hebben zijn: 

• De kosten en de tijdsduur voor ontwikkeling. 
Het project dient namelijk in korte tijd gerealiseerd te kunnen worden tegen een beperkt budget. 

• De onderhoudbaarheid van de ontwikkelde applicatie. 
Ieder jaar zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aangezien er wijzigingen in de wet en regelgeving 
kunnen plaatsvinden. 

• De kosten voor het onderhoud. 
Omdat onderhoud op de applicatie een jaarlijks terugkerende activiteit is, dienen de kosten beperkt te 
blijven. 

• De standaardisatie van de applicatie. 
Met het oog op de outsourcing van IT-activiteiten is tevens de standaardisatie van de applicatie van belang. 
Een volledig maatwerk applicatie is daarom niet toegestaan.  

• De multi-inzetbaarheid van de componenten waarmee de applicatie gemaakt wordt. 
De organisatie heeft aangegeven, dat men zo veel mogelijk met applicaties wil werken die ook in andere 
processen kunnen worden ingezet.  

 
Op basis van deze criteria is het aantal applicaties dat gebruikt kan worden beperkt en blijft er maar een klein aantal 
mogelijke applicaties over. De benodigde applicaties kunnen in vier typen worden ingedeeld: 

• Beschrijven van de structuren. 
• Maken van de mapping. 
• Onderhouden en toevoegen van de lay-out. 
• De opslag van informatie. 

Per type worden de mogelijke applicaties kort beschreven.  
 
Beschrijven van de structuren in een XML schema 
Applicaties die mogelijk gebruikt kunnen worden zijn: 

• XML Spy 
• Cloverleaf Transformer 

De applicatie XML Spy is gebruikersvriendelijker om een XML schema in te maken en beheren. Daarom wordt 
gebruik gemaakt van XML Spy.  
 
Maken van de mapping 
Een drietal applicaties biedt mogelijkheden om een mapping tussen XML structuren te maken. Dit zijn: 

• Altova Mapforce 
• Biztalk 
• Cloverleaf Transformer 

De applicatie Bizztalk van Microsoft is binnen de organisatie niet ondersteund en de aanschaf van de tool zou een 
aanzienlijke investering vragen. Aangezien het herontwerp op korte termijn gerealiseerd dient te worden, is dit niet 
mogelijk. 
De applicaties Altova Mapforce en Cloverleaf Transformer zijn binnen de organisatie bruikbaar. Altova Mapforce 
maakt gebruik van een grafische interface waarin de functies tussen de bron en doel structuur gemodelleerd worden. 
De structuur van de jaarverslagen en de relatie met de bronnen is dusdanig complex, dat er geen overzicht van de 
functies verkregen kan worden. 
Cloverleaf Transformer maakt daarentegen gebruik van een lijst om alle functies op te slaan. Op deze manier kan het 
aantal functies onbeperkt uitgebreid worden. Aangezien Cloverleaf Transformer onderdeel is van de gebruikte 
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middleware binnen de organisatie, is vanuit de organisatie aangeraden om deze applicatie te gebruiken. In Appendix 
C.3 wordt het verschil tussen de applicaties geïllustreerd. 
 
Onderhouden en toevoegen van de lay-out: 

• Altova Stylevision 
• Stylus Studio 6 
• Adobe Indesign  
• Microsoft Office 

Met behulp van Stylevision is het mogelijk om op grafische wijze een stylesheet te creëren voor een XML structuur. 
Vervolgens kan met behulp van deze applicatie een XSLT worden gegenereerd. Met deze XSLT kan een XML file 
worden geconverteerd naar een PDF document. In Appendix C.4.2 wordt Altova Stylevision geïllustreerd. 
De overige applicaties voldoen niet omdat deze geen mogelijkheden bieden voor straight through processing (STP). 
Hierdoor zou niet gegarandeerd kunnen worden dat alle informatie in de bron gecorrigeerd wordt en is additionele 
handmatige bewerking voor de lay-out nodig alvorens een correct jaarverslag opgeleverd kan worden 
 
De opslag van informatie 
Voor de opslag van broninformatie is gekozen om gebruik te maken van een database, omdat op deze manier de 
informatie bij elkaar staat eenvoudig de correcties kunnen worden gemaakt. Als databasesysteem wordt Microsoft 
Access gebruikt om op deze manier onafhankelijk te zijn van de organisatie en langdurige IT-trajecten die nodig zijn 
bij de ontwikkeling in andere databasesystemen. Een MS Access database biedt voldoende mogelijkheden voor de 
opslag van de broninformatie. Het ontwerp is onafhankelijk van het gebruikte databasesysteem. Daarom kan indien 
de maximumcapaciteit van de database inzicht komt, bijvoorbeeld door de beperking van de grootte van MS Access 
databases, altijd nog naar alternatieve databasesystemen worden gekeken.  
 

5.4.7 Scope voor automatisering in het herontwerp 
In de voorgaande paragrafen zijn de concepten voor de automatiseringsoplossing beschreven. Zoals aangegeven in 
Hoofdstuk 1 van deze scriptie wordt er een prototype ontwikkeld voor één type fonds, waarna vervolgens 
opgeschaald gaat worden naar andere typen fondsen. De basisfondsen blijken de meest verschillende informatie te 
bevatten en hebben over het algemeen ook de meest complexe structuur. De verdere ontwikkeling van het prototype 
is gericht op het basisfonds. 
 
Het doel van het prototype is het aantonen van de functionaliteit en verbeteringen die behaald kunnen worden door 
het toepassen van de eerder genoemde concepten. Het prototype dient dus als een zogenaamd “proof of concept”. 
Daarom is het prototype niet gericht op de user-interface of andere aspecten die van belang zijn voor de 
eindgebruiker.  
 
Het inladen van de informatie in de database (blok 1 uit figuur 5.6) is relatief standaard en is daarom buiten de scope 
van het prototype gelaten. In het prototype worden testgegevens in de database ingevoerd om de functionaliteit te 
toetsen. 
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Figuur 5.7: Het prototype als proof of concept van het STP concept. 

 

5.4.8 Ontwerpbeslissingen tool 
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwerpbeslissingen toegelicht. De onderdelen waaruit de applicatie 
bestaat zijn: 

• De bronstructuur 
• De doelstructuur 
• De mapping tussen bron- en doelstructuur 
• De stylesheet op de doelstructuur 
• De database 
• De export vanuit de database naar de bronstructuur 

 
De bronstructuur 
De gegevenselementen waarmee het jaarverslag gecreëerd kan worden, zijn gedefinieerd in de bronstructuur. De 
technische implementatie van de bronstructuur wijkt af van de bronstructuur die opgesteld is bij de analyse van het 
product. De bronstructuur is gedefinieerd in een XML schema en zal hier worden toegelicht. In figuur 5.8 wordt de 
bronstructuur op hoog niveau weergegeven. 
 
De belangrijkste kenmerken van de bronstructuur zijn: 

• De elementen in de bronstructuur worden per jaar gegroepeerd. 
De structuur bestaat uit gegevens van het huidige jaar, het voorgaande jaar en van twee jaar geleden. Voor 
de voorgaande jaren zijn alleen de cijfermatige gegevens van belang, daarom worden alleen die gegevens 
in de bronstructuur opgeslagen. 

• Groepering van onafhankelijke elementen is gebaseerd op het type. 
Per jaar zijn de elementen zonder onderlinge afhankelijkheid in het schema gegroepeerd in een hiërarchie 
met daarin elementen van hetzelfde type. Onderscheid wordt gemaakt in tekstuele informatie en 
cijfermatige informatie. 

• Elementen met onderlinge afhankelijkheden worden gegroepeerd opgeslagen in de bronstructuur. 
Gegevens die bij elkaar horen, bijvoorbeeld bepaalde overzichten, zijn in de bronstructuur ook als zodanig 
gedefinieerd. Bijvoorbeeld de verschillende velden van het portefeuilleoverzicht. 
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Figuur 5.8: De bronstructuur op hoog niveau 

 
De doelstructuur 
De inhoud van het jaarverslag is gedefinieerd in de doelstructuur. De doelstructuur van het jaarverslag komt overeen 
met de structuur die de analyse van het product opleverde, zoals is beschreven in Hoofdstuk 4.1. Er zijn echter een 
paar uitzonderingen: 

• Niet eenduidige elementen worden samengevoegd tot een groter element. 
In de structuur van het jaarverslag blijkt dat sommige teksten niet eenduidig zijn. Met andere woorden, de 
teksten dienen tijdens het proces nog aangepast te worden en sommige gegevens kunnen niet puur 
gegenereerd worden met waarden uit de database. Daarom is gekozen deze elementen vanuit de database in 
te laden. Op deze manier worden dus bepaalde informatie-elementen uit de analysefase samengevoegd tot 
een groter element in de doelstructuur dat in een keer uit de database komt. 

• Tekstelementen met meer dan een alinea worden gedefinieerd als elementen met één of meer voorkomens. 
Omdat het niet mogelijk is om een nieuwe regel op te slaan in een xml-element, worden tekstelementen die 
meerdere alinea’s bevatten in het jaarverslag gedefinieerd als elementen met een of meer voorkomens. 
Hierdoor is het mogelijk om oneindig veel alinea’s mee te nemen voor die elementen. 

 
De mapping 
In de mapping worden alle berekeningen en transformaties gedaan die nodig zijn voor het transformeren van de 
brongegevens naar informatie-elementen in het jaarverslag. Hierdoor zitten alle berekeningen centraal opgeslagen en 
kan bij een wijziging in de berekening van bepaalde posten, dit op één plaats worden vastgelegd. Tevens zouden alle 
berekeningen van uit de mapping-applicatie kunnen worden geëxporteerd, zodat er een totale documentatie ligt van 
de gebruikte transformaties. Opgemerkt moet worden dat deze documentatie functionaliteit nog niet ondersteund 
wordt in de huidige versie van de mapping-applicatie. In Appendix C.4.1 wordt de mapping-applicatie geïllustreerd. 
 
De stylesheet 
De stylesheet zou in principe alleen maar de opmaak van de verschillende informatie-elementen hoeven te bevatten 
en de opmaak van de pagina’s waarop de informatie wordt getoond. Tijdens de analyse van het product is echter 
gebleken dat een groot deel van de teksten vast is. Het betreft hier bijvoorbeeld labels waarmee de getoonde 
informatie benoemd wordt. Deze vaste informatie kan worden opgeslagen in de database of in de stylesheet. In tabel 
5.2 worden de voor- en nadelen beschreven. 
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Opslag vaste informatie in Voordelen Nadelen 
De database • Alle informatie staat bij elkaar, met één 

bewerking op de database kunnen alle teksten 
worden aangepast. 

• Veel extra opslag van informatie. 
• Een grotere bron- en doelstructuur zijn nodig. 
• De mapping wordt complexer. 

De stylesheet • Stylesheet wordt een stuk duidelijker, waardoor 
het onderhoud eenvoudiger wordt. 

• Vaste teksten kunnen alleen gewijzigd worden 
met een aanpassing van de stylesheet. 

Tabel 5.2: voor- en nadelen van de opslag van vaste tekst in de database en de stylesheet 
 
Omdat de vaste teksten alleen worden aangepast bij wijzigingen in de structuur en in dat geval een aanpassing van 
de stylesheet toch nodig is, vormt het nadeel van opslag in de stylesheet geen opstakel. Bovendien wordt het 
voordeel van opslag in de database in praktijk bijna niet gebruikt en daarom is besloten om de vaste informatie in de 
stylesheet op te slaan.  
 
De condities van de conditionele teksten in de jaarverslagen worden ook in de stylesheet verwerkt. In de stylesheet 
is het namelijk mogelijk om voor ieder informatie element expliciet condities te definiëren waarmee de 
zichtbaarheid van bepaalde informatie wordt bepaald. Naast de conditionele teksten, zijn er ook condities op basis 
van de waarde van posten in het jaarverslag. Een veel voorkomende conditie in het jaarverslag is de controle of een 
post in zowel het huidige jaar, als het voorgaande jaar gelijk aan nul is. In dat geval hoeft de post niet te worden 
weergegeven in het jaarverslag. In Appendix C.4.2 wordt de stylesheet geïllustreerd.  
 
De database 
De broninformatie wordt opgeslagen in een database. Uit de analyse van de bronnen is gebleken dat de informatie 
die opgeslagen dient te worden, bestaat uit cijfers (rekeningstanden en specifieke cijfers), teksten en specifieke 
overzichten. De structuur kan worden samengevat in het model van figuur 5.9, waarbij de gearceerde blokken 
aangeven dat er specifieke veldnamen ingevuld kunnen worden. Voor details wordt verwezen naar Appendix C.4.3. 
 

 
Figuur 5.9: Vereenvoudigd datamodel van de database 

 
De belangrijkste aspecten van de database worden hieronder toegelicht. 

 Alle informatie die aangepast dient te kunnen worden gedurende het proces, wordt opgeslagen in de 
database. De informatie die niet gedurende het proces aangepast dient te worden, wordt zoals hierboven 
beschreven in de stylesheet opgeslagen. 
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• Om de correcties traceerbaar te maken, is aan elke tabel een tabel gekoppeld waarin de correcties worden 
opgeslagen. Er zijn twee typen correcties te onderscheiden: 

o Correcties die gedaan worden ten opzichte van de originele waarde. De waarde van de correctie 
wordt dan bij de originele waarde opgeteld of van afgetrokken. Correcties op de cijferbronnen zijn 
van dit type. 

o Correcties die de originele waarde vervangen. In dit geval wordt de originele waarde niet meer 
gebruikt en wordt voor het jaarverslag alleen de nieuwe waarde meegenomen. Een voorbeeld is 
een tekstuele correctie waarbij een stuk tekst wordt herschreven, maar het originele stuk tekst nog 
steeds opgeslagen is in de database. 

• Een deel van de gegevens wordt gebruikt in de database om correcties mee te bepalen. Bijvoorbeeld de 
bankafschriftstanden of de saldi in vreemde valuta. Deze gegevens worden dus wel in de database geladen, 
maar worden daar niet uit geëxporteerd. 

• Omdat in een xml-element geen nieuwe regel opgeslagen kan worden en vanuit de records in de database 
xml-elementen worden gemaakt, dient iedere alinea in een apart record in de database te worden 
opgeslagen. 

• Informatie die voor alle jaarverslagen van toepassing is en gecorrigeerd dient te worden, kan in de database 
worden opgeslagen door geen fondsnummer mee te nemen. 

 
Export uit de database 
Vanuit de database moet de informatie geëxporteerd kunnen worden naar de bronstructuur. De structuur in de 
database komt niet direct overeen met de bronstructuur van het jaarverslag. De reden hiervoor is dat de database zo 
generiek mogelijk is opgezet, om op deze manier de uitbreidbaarheid en het inladen van gegevens te 
vereenvoudigen. Daarom is er een script gemaakt om de export vanuit de database naar de bronstructuur mogelijk te 
maken. In Appendix C.4.4 wordt de exportfunctie geïllustreerd. 
 
De belangrijkste kenmerken van de exportfunctie wordt hieronder opgesomd: 

• Alleen de gecorrigeerde gegevens worden geëxporteerd, omdat alleen die gegevens nodig zijn in het 
jaarverslag. 

• Als een correctie ten opzichte van de originele waarde gedaan wordt, met andere woorden de waarde van 
de correctie moet opgeteld of afgetrokken worden, dan wordt dat in de exportfunctie als volgt 
meegenomen. Er wordt een sommatie gedaan van alle correcties van een rekening en de sommatie van alle 
saldi van een rekening. Vervolgens is de som van deze waarden het resultaat dat geëxporteerd moet 
worden. 

• Als correcties hebben plaatsgevonden die de originele waarde vervangen, dan wordt in de exportfunctie 
alleen deze gecorrigeerde waarde geëxporteerd.  

• De informatie-elementen in de bronstructuur zijn gesorteerd op alfabetische volgorde. Door de 
elementnamen in de database op soortgelijke wijze te sorteren, ontstaat de bronstructuur. 

 
Inladen van gegevens in de database. 
De informatie die wordt ingeladen in de database dient in het betreffende formaat te worden aangeleverd. Omdat er 
maar 7 verschillende gegevensstructuren zijn van de informatie, zie Appendix C.2.1, zal de informatie eenduidig 
kunnen worden ingeladen. Het maken van de inlaadscripts valt niet binnen de scope van het prototype, alleen de 
selectie van de mogelijke bronnen is uitgevoerd als onderdeel van de bronnenanalyse uit Hoofdstuk 4. 
 

5.4.9 Resultaat prototype 
Deze paragraaf beschrijft het resultaat van de ontwikkeling van het prototype. In het prototype kan na het exporteren 
van de gegevens uit de database, de mapping worden aangeroepen. Vervolgens komt uit de mapping een jaarverslag 
zonder lay-out, over deze gegevens wordt dan een stylesheet geplaatst en er ontstaat een PDF-document met een 
jaarverslag. 
 
De kernfunctionaliteit van het prototype wordt hieronder kort samengevat. 

• In de mapping wordt automatisch bepaald aan welke posten bepaalde bronnen moeten worden toegewezen. 
• De opbouw van de posten is expliciet vastgelegd zodat men bij correcte bronnen altijd de juiste informatie 

heeft. 
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• De condities waarmee de aanwezigheid van informatie-elementen wordt bepaald zijn vastgelegd en worden 
automatisch toegepast tijdens het creëren van een jaarverslag. 

• Onderdelen in het jaarverslag die niet veranderen zijn zodanig vastgelegd, dat daar geen bewerkingen op 
gedaan hoeven worden tijdens het maken van de jaarverslagen. 

• Het is alleen mogelijk om wijzigingen door te voeren op de bronnen in de database, hierdoor zijn alle 
correcties traceerbaar. 

• De vergelijkende cijfers (van het voorgaande jaar) worden automatisch in het jaarverslag meegenomen. 
• De informatie in de jaarverslagen wordt automatisch in een vooraf gedefinieerde lay-out gepresenteerd. 

 
De gevolgen van de nieuwe applicatie voor het herontworpen jaarverslagenproces zijn: 

• Na het invoeren van de gegevens in de database, kan met ‘één druk op de knop’ een jaarverslag gemaakt 
worden. Een aparte afdeling voor het samenvoegen van teksten is dus niet meer nodig. 

• Na het maken van correcties kan met ‘één druk op de knop’ een jaarverslag gemaakt worden. Correcties op 
het jaarverslag leiden dus niet tot dubbele correcties. 

• Het inladen van bron informatie gaat sneller. De hoeveelheid informatie die handmatig moet worden 
ingevoerd is verminderd. 

• Men dient expliciet de structuur van de verslagen vast te leggen alvorens het proces begint.  
• Men hoeft bij de controles niet meer iedere post na te rekenen, een lijst met correcties en broninformatie is 

voldoende. 
 
Het derde punt kan geïllustreerd worden door een vergelijking met de typen informatiebronnen uit Hoofdstuk 4. In 
figuur 5.10 is te zien dat met behulp van de ontwikkelde applicatie deze verhouding aanzienlijk is veranderd. 
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Figuur 5.10: De verhouding van typen bronnen voor en na invoering van de nieuwe applicatie 

 
De beperkingen waar tegen aan gelopen is bij het ontwikkelen van het prototype zullen hieronder worden 
samengevat. 

• De applicatie om de mapping uit te voeren blijkt niet de mogelijkheid te hebben om zelf een executabel te 
creëren. In het prototype dient daarom de applicatie gebruikt te worden om de mapping uit te voeren. 

• De conversie van speciale tekens naar entiteiten in XML gaf problemen bij de export vanuit de database. 
• De beperkingen van de stylesheet-applicatie met betrekking tot de notatie van cijfers. 

De manier om dit op te lossen is was door het toevoegen van een regel in de xsl-code van de stylesheet. 
• De stylesheet-applicatie heeft niet de mogelijkheid om een inhoudsopgave te creëren. 
• In de mapping tool moeten berekeningen per rekenkundige functie worden opgesplitst, dus alle optellingen 

apart, alle negatieve sommaties apart, de vermenigvuldiging apart etc, dit maakt de mapping erg 
omslachtig. 

 
In deze paragraaf is het prototype van de applicatie beschreven waarmee het jaarverslagenproces verbeterd kan 
worden. In de volgende paragraaf zal het herontworpen proces worden beschreven. De naam van de applicatie die 
uit het prototype is voorgekomen is ART (Annual Reporting Tool). In het procesmodel wordt bij de verschillende 
activiteiten gerefereerd naar deze applicatie. 
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5.5 Herontwerp van het proces 
In deze paragraaf wordt het herontwerp van het proces toegelicht. Allereerst zal de aanpak van het procesherontwerp 
besproken worden. Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt met het huidige proces. 
 
Op basis van de uitgangspunten (zie paragraaf 5.1), de productboom (zie Appendix C.5) en met het resultaat van de 
ontwikkelde applicatie (zie paragraaf 5.4.9), is een nieuw proces opgesteld. Bij het opstellen van het proces voor de 
nieuwe situatie zijn de betrokken afdelingen zeer nauw betrokken, aangezien zij het proces moeten gaan uitvoeren. 
De gebruikte methoden voor het modelleren van het nieuwe proces, zijn conform de modelleermethoden uit de 
huidige situatie. De enige uitzondering hierop is dat de documenten niet expliciet zijn gemodelleerd in het nieuwe 
proces.  
 
Met behulp van de productboom is een model van het ideale proces opgesteld. Vervolgens is dit model uitgebreid 
met de controles en correcties die door de afdeling als nodig werden geacht. Zo is bijvoorbeeld besloten om een 
controle op het valutakoersenoverzicht eenmalig uit te voeren en is er een controle op alleen de jaarrekening 
toegevoegd. Tot slot zijn de processen voor de aangeleverde informatie opgesteld. 
 
In figuur 5.11 wordt het hoofdproces geïllustreerd.  

• De cijfers in de afbeelding komen overeen met de cijfers in de productboom in Appendix C.5. 
• Het “@” teken, staat voor alle velden in de productboom die automatisch worden ingeladen. 
• Het “#” teken, staat voor de cijfers: 1, 2, 3, 5, 6 uit de productboom. In het subproces ‘create annual 

account’ in Appendix C.6 komen deze cijfers terug. 
• De letters A t/m E duiden delen van het proces aan, waarnaar hieronder gerefereerd wordt. 

Voor details over het herontworpen proces wordt verwezen naar Appendix C.6. 
 
De kernpunten waarop het herontworpen proces gebaseerd is, worden hier samengevat: 

• De productboom staat centraal. 
De productboom is leidend geweest voor het herontwerp. Met behulp van de cijfers in figuur 5.11 wordt de 
link tussen de productboom en het proces gelegd.  

• Er is een duidelijke scheiding van aanleverende partijen en uitvoerende partijen. 
De linkerzijde van het proces (de verticale kolom met blok A) wordt door één verantwoordelijke afdeling 
(A&R) gestuurd en uitgevoerd. In het proces zijn de activiteiten die leiden tot aangeleverde informatie 
duidelijk gescheiden (blok B). Het moment in het proces waarop de aangeleverde informatie nodig is, kan 
eenvoudig bepaald worden. 

• Kwaliteitsverbetering 
Om de kennis op de afdeling te verbeteren en daardoor herhaling van het aantal fouten te verminderen, is 
gekozen om een kwaliteitsbewaking team (KBT) op de afdeling te creëren. Dit team zal elk jaarverslag 
controleren en zal waarborgen dat de opgeleverde jaarverslagen van voldoende kwaliteit zijn (blok C). 

• First-time-right principle. 
o Voorafgaand aan het proces vindt een controle plaats of de data correct in het systeem staat. 

Om op het kritieke pad van het proces geen tijd te verliezen, wordt bij het inladen van de data 
gecontroleerd of alle gegevens correct in het systeem zijn geladen.  

o Checklist voor het dossier. 
Met behulp van een checklist kan door de uitvoerder worden gecontroleerd of het dossier compleet 
is. 

o Checklist voor de controles. 
Bij de controles wordt een checklist bijgehouden om zo de volledigheid van de controle te kunnen 
garanderen. 

o Lijst met de wijzigingen. 
Gedurende het jaar worden wijzigingen bijgehouden in een lijst. Op basis van deze lijst kan direct 
worden bepaald welke aspecten van het jaarverslag geüpdate moeten worden.  

• Eén externe partij die het jaarverslag controleert. 
Het jaarverslag wordt door één externe partij gecontroleerd (blok D). Hierdoor is een duidelijke 
communicatie mogelijk en vereenvoudigd de coördinatie op het proces. 
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Figuur 5.11: Het hoofdproces van het herontwerp 
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De efficiëntiecriteria uit Hoofdstuk 3.2 kunnen op het nieuwe proces worden toegepast, zodat een vergelijking kan 
worden gemaakt. In tabel 5.3 wordt het resultaat van deze vergelijking weergegeven. 
 

Criterium Minimaal aantal  
oude proces 

Minimaal aantal 
nieuwe proces Verandering 

Overdrachtsmomenten tussen afdelingen 30 12 -60% 

Overdrachtsmomenten tussen personen 46 26 -43% 

Aantal controles 11 6 (9) * -45%  (-18%) * 

Aantal processtappen 153 130 -15% 

Aantal primair betrokken personen (MFN/A&R/CAS) 30 (4/21/5) 20 (0/20/0) -33% 
* Het meest waarschijnlijke aantal is tussen haken weergegeven. 

Tabel 5.3: Criteria voor efficiëntie van het proces. 
 
Het aantal overdrachtsmomenten tussen afdelingen en personen is dus drastisch afgenomen. Over het aantal 
controles dient het volgende opgemerkt te worden. De controles in het proces bestaan uit: 

• Review door de Senior accountant 
o Controle van de correcties door de Senior accountant 

• Review door de KBT-er 
o Controle van de correcties door de Senior accountant  
o Controle van de correcties door de KBT-er 

• Review door de externe accountant 
 
Maar een klein gedeelte van de fondsen zal in een keer door de accountants geaccepteerd worden. Daarom zullen in 
veel gevallen de controle door de Senior en de KBT-er en de review door de externe accountant tweemaal worden 
uitgevoerd. Daarom is in tabel 5.3 het aantal controles dat het meest waarschijnlijk is tussen haken aangegeven. 
 
Opvallend is dat de Senior accountant een controle uitvoert op alle correcties die gedaan worden. Deze activiteit lijkt 
inefficiëntie voor het proces, omdat op deze manier een dubbele controle plaatsvindt. De reden dat men toch deze 
dubbele controle in het proces vereist heeft te maken met de verantwoordelijkheden. Een senior is namelijk altijd 
verantwoordelijk voor de informatie die opgeleverd wordt aan de KBT-er. Let wel, het betreft hier een dubbele 
controle en niet een dubbele correctie die in de huidige situatie tot een inefficiënt proces leidde. 
 
Bovendien duidt het overleg tussen de accountant, de Senior en de KBT-er ook op enige inefficiëntie omdat hierbij 
drie personen tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. Hiertoe is besloten omdat op deze manier het kennisniveau op de 
afdeling zal toenemen en de kans op herhaling van fouten afneemt. 
 
Verder is het aantal primair betrokken personen in het proces met een derde afgenomen. Dit is veroorzaakt door de 
automatisering van een gedeelte van de taken en het verminderen van het aantal betrokken partijen in het proces.  
 

5.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is het herontwerp van het proces beschreven. Allereerst zijn de randvoorwaarden en doelstellingen 
van het herontwerp beschreven. Daarbij hebben we gezien dat de verwachting is dat de realisatie van een kortere 
doorlooptijd ten koste zal gaan van de flexibiliteit. De doelstellingen leidden tot een organisatorische verandering en 
daarom was het vanuit de organisatie vereist om voorafgaand een hoog niveau concept herontwerp te presenteren. 
Met dit hoog niveau concept werd een risico genomen, maar leverde ook voordelen op. Verder is getoond dat het 
concept herontwerp in dit geval geen belemmering vormt voor het bottom-up herontwerp met PBD. 
 
Er is geconstateerd dat er hier sprake is van een bijzonder geval van PBD. De productboom is erg ondiep en het 
kantelen van de productboom levert een proces op waarbij voorafgaand aan het proces veel informatie moet worden 
samengevoegd. In plaats van het doorrekenen van de alternatieven conform de ontwerpfase van PBD, is gezocht 
naar mogelijkheden om het proces te automatiseren. 
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Op basis van een database, standaard componenten voor XML en stylesheets is een prototype van een applicatie 
ontwikkeld waarmee de handmatige handelingen om een jaarverslag te maken worden verminderd en het maken van 
een jaarverslag aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Tot slot is het herontwerp van het proces gepresenteerd, waarbij de 
productboom van PBD een leidende rol heeft gespeeld. De verschillen met het originele proces zijn in kaart 
gebracht. Daaruit is gebleken dat het aantal overdrachtsmomenten is gereduceerd. Bovendien is het aantal controles 
verminderd, maar is daarbij toch nog enige inefficiëntie geconstateerd. Tevens is het aantal personen dat in het 
proces betrokken afgenomen. 
 
In het volgende hoofdstuk zal met behulp van een simulatie op kwantitatieve wijze de prestaties van het 
herontworpen proces worden getoond. Op deze manier zullen de gegevens over de verbetering van het proces verder 
worden onderbouwd. 
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6 Simulatie 
In dit hoofdstuk wordt op kwantitatieve wijze het huidige en toekomstige proces behandeld. Met behulp van een 
simulatie wordt getracht een beeld te schetsen van de gevolgen van de wijzigingen in het proces. Allereerst wordt de 
analyse van gegevens over het huidige proces besproken, vervolgens wordt uiteengezet wat het doel van de 
simulatie is. Daarna wordt de simulatie van het huidige proces beschreven en zal de simulatie van het toekomstige 
proces worden behandeld. Tot slot worden de resultaten over de verwachte prestaties van het nieuwe proces 
gepresenteerd. 
 

6.1 Metingen op het proces 
Voor het tijdig aanleveren van jaarverslagen is de doorlooptijd van het proces een belangrijk criterium. De 
doorlooptijd kan gedefinieerd worden als de totale tijd die een casus nodig heeft, vanaf het moment dat de casus is 
geïnitieerd tot het moment dat de casus voltooid is. In het algemeen is de doorlooptijd een combinatie van 
bewerkingstijd en wachttijd. De doorlooptijd is een van de manieren om naar de performance van een proces te 
kijken. Dat doorlooptijd veel gebruikt wordt als indicator kan verklaard worden door het feit dat het gaat om de 
stroom van het werk dat door het proces gaat en niet om de exacte tijdsduur van de individuele taken in het proces 
[Reijers02].  
 
Door de afdelingen worden gedurende het proces vaste meetpunten bijgehouden. Met deze cijfers is een analyse van 
de doorlooptijd mogelijk. Het tijdschrijven door personen in het proces zou gedetailleerdere informatie opleveren, 
maar dit was niet toegestaan in de organisatie. 
 
Een veel voorkomende aanpak om de doorlooptijd van een proces weer te geven, is door de gemiddelde doorlooptijd 
te nemen van de casussen. De spreiding van de gegevens kan dan worden weergegeven met behulp van de 
standaarddeviatie. Het gemiddelde met een standaarddeviatie kan een goede benadering geven van de doorlooptijd, 
hoewel dit afhankelijk is van de minimum- en maximumdoorlooptijd. Als deze namelijk te ver uit elkaar liggen, 
geeft het gemiddelde geen duidelijke indicatie, in dat geval zou een histogram een duidelijker beeld schetsen. In 
appendix D.1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte formules om bovengenoemde indicatoren te berekenen. 
 
Tijdens de analyse van de doorlooptijden is een aantal aannames gemaakt, deze worden hieronder opgesomd. 

• Om de doorlooptijden van een casus eenduidig te kunnen weergeven, is gekozen voor een opsplitsing naar 
werkdagen. Dagen waarop niet gewerkt wordt, beïnvloeden op deze manier niet de doorlooptijd waardoor 
het gemiddelde en de spreiding van de gemeten doorlooptijden verkleind worden.  

• De precieze starttijd van een casus in het proces blijkt niet te worden bijgehouden. Voor het bepalen van de 
doorlooptijd van de verschillende delen van het proces wordt daarom aangenomen dat het eerste meetpunt 
de oplevering van een jaarverslag aan de unit manager is. Aanvankelijk werd aangenomen dat de 
systeemtijd van het jaarrekeningdocument een duidelijke indicatie gaf. Deze aanname kon later echter 
verworpen worden, aangezien bij de validatie bleek dat de werkelijke doorlooptijd van het product tot de 
eerste controle aanzienlijk kleiner was.  

 
De meetgegevens van de afdelingen blijken voor bepaalde fondstypen niet volledig te zijn. De meetgegevens van 
basisfondsen, ING Bank fondsen en Postbank fondsen zijn wel volledig en geven een realistisch beeld van de 
daadwerkelijke doorlooptijden van het grootste gedeelte van de fondsen in het proces. De doorlooptijden in het 
huidige proces worden daarom gebaseerd op meetgegevens van basisfondsen, ING Bank fondsen en Postbank 
fondsen. Deze fondsen vormen samen 125 van de 200 fondsen waarvoor in het proces een jaarverslag wordt 
gemaakt.  
 
In werkelijkheid is bekend dat fondsen die niet in deze categorieën vallen, de overige 75, in sommige gevallen veel 
later opgeleverd worden. Oorzaak hiervan is dat die fondsen geen prioriteit hebben bij het maken en daarom 
onnodig lang stil blijven liggen. 
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In figuur 6.1 wordt de gemiddelde doorlooptijd van verschillende delen in het proces weergegeven. In appendix 
D.2.2 worden deze delen gekoppeld aan de processtappen in het proces dat voor de simulatie van de huidige situatie 
wordt gebruikt. 
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Figuur 6.1: Gemiddelde doorlooptijd van de jaarverslagen vanaf de aanlevering aan de unit manager 

 
Conclusies analyse doorlooptijden: 

• De doorlooptijd van een fonds bedraagt vanaf de oplevering aan de unit manager gemiddeld 49 werkdagen. 
• De totale doorlooptijd van een fonds bedraagt ongeveer 54 werkdagen, dit is inclusief de geschatte 

doorlooptijd van het maken van een jaarverslag dat plaatsvindt voor de oplevering aan de unit manager. 
• Een groot deel van de doorlooptijd wordt veroorzaakt door de controles van CAS en de externe accountant. 

Opgemerkt moet worden dat ING bank fondsen niet door de CAS gecontroleerd worden. 
 

6.2 Doel van de simulatie 
In de voorgaande paragraaf zijn de kwantitatieve gegevens over het proces gepresenteerd. In deze en volgende 
paragrafen zal worden ingegaan op de simulatie van het huidige en herontworpen proces. Allereerst zal het doel van 
de simulatie kort worden toegelicht. 
 
De simulatie wordt uitgevoerd om vooraf een inschatting te maken over de prestaties van het nieuwe proces. Er zijn 
voldoende aanwijzingen dat in het proces op de nieuwe manier aanzienlijke kwaliteit- en performanceverbeteringen 
plaatsvinden, toch kan men daar moeilijk een uitspraak op baseren over het verloop van het toekomstige proces en 
de totale doorlooptijd. Bovendien zal men, door de veranderingen in het proces, een nieuwe planning moeten maken 
wat betreft de aanlevering aan de externe partijen en de resource bezetting. Daarnaast wil men inzicht verkrijgen in 
de verschillende bezettingen en de gevolgen voor de doorlooptijd. 
 
Men is dus geïnteresseerd in de doorlooptijden van het toekomstige proces. De doorlooptijden bestaan uit 
bewerkingstijden en wachttijden die ontstaan in het proces. In een simulatie worden daarom bewerkingstijden 
meegenomen en de wachttijden die ontstaan door capaciteitstekorten, volgen dan uit de simulatie. Als resultaat van 
de simulatie kunnen vervolgens de doorlooptijden van het model gepresenteerd worden. 
 
De verwachtingen van de prestaties van het nieuwe proces zijn grotendeels gebaseerd op ervaringen en informatie 
uit het huidige proces. De juistheid van deze ervaringen kan getoetst worden door een model op te stellen van het 
huidige proces waarbij de ervaringen als aannames worden meegenomen. Dit model kan vervolgens gesimuleerd 
worden en gevalideerd worden met de metingen van de werkelijkheid. De gevalideerde aannames kunnen 
vervolgens gebruikt worden als basis voor de parameters van de simulatie van het nieuwe proces. 
 
Aangezien het doel van de simulatie het aantonen van de prestaties van het nieuwe proces is, wordt de nadruk 
gelegd bij activiteiten die door de afdeling A&R worden uitgevoerd. De externe partijen en overige afdelingen die 
deelnemen aan het proces, worden in de simulatie als black boxes beschouwd en daarom worden van deze 
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activiteiten alleen de doorlooptijden meegenomen en niet de bewerkingstijden. De reden hiervoor is dat men geen 
inzicht heeft in de bezetting van die partijen. 
 
Voor de simulatie wordt gebruik gemaakt van Aris. Een tweede doel van de simulatie is om inzicht te verschaffen in 
hoeverre de afdeling BPR deze applicatie kan gebruiken bij haar werkzaamheden. Er is namelijk onduidelijkheid 
over de kwaliteit van Aris als simulatiepakket. In appendix E.1.2 worden de mogelijkheden en beperkingen van het 
simulatiepakket van Aris beschreven. 
 

6.3 Simulatie huidige proces 
In dit hoofdstuk wordt de simulatie van het huidige proces beschreven, er zal worden ingegaan op hoe de benodigde 
informatie verkregen is, welke aannames nodig zijn en vervolgens hoe de verkregen informatie gevalideerd is. 
 
De benodigde informatie om de simulatie op te zetten wordt in de volgende figuur schematisch weergegeven. 
 

Werkelijkheid Simulatie 
Procesmodel 
Routeringen 
Bewerkingstijden van activiteiten
Beschikbaarheid resources 
Aankomst proces 

Doorlooptijden Doorlooptijden 
Bewerkingstijden 
Wachttijden 

validatie

 
Figuur 6.2: Relatie tussen het simulatie experiment en de werkelijkheid 

 
Procesmodel 
Het procesmodel dat gebruikt wordt om te simuleren is een abstractie van het proces dat gebruikt is bij de analyse 
van het proces. In de literatuur wordt gewaarschuwd dat veel simulatiestudies halverwege worden afgebroken omdat 
men een verkeerd detailleringniveau heeft gekozen [Aalst95]. Voor de simulatie is gekozen om alleen de activiteiten 
op het mogelijke kritieke pad mee te nemen in het simulatiemodel. Op deze manier blijft het model begrijpelijk voor 
de betrokken partijen, maar kan het doel van de simulatie wel behaald worden. 
 
Bewerkingstijden 
Zoals ook al eerder aangegeven, was het meten van bewerkingstijden op de verschillende afdelingen niet toegestaan 
in dit project. Om toch tot de benodigde informatie te komen is gekozen om de bewerkingstijden te baseren op de 
schattingen die verschillende experts op de afdeling gaven. Een aantal activiteiten in het proces zijn samengevoegd, 
omdat er dan een realistischere schatting van de bewerkingstijd kan worden gegeven of omdat alleen dan bepaalde 
beschikbare informatie toegepast kan worden. In appendix D.2.2 is het simulatiemodel van de huidige situatie 
opgenomen. Alle aannames zijn gevalideerd door de afdeling. 
 
Routeringen 
Een deel van de routeringen door het proces is gebaseerd op ervaringen van de medewerkers, omdat de 
kwantitatieve gegevens over routeringen van casussen in het proces niet beschikbaar zijn. In dit geval wordt met 
behulp van percentages de kans bepaald op een bepaalde routering. 
 
Het blijkt dat de percentages bij de routeringen en de bewerkingstijden in het proces afhankelijk zijn van de 
moeilijkheidsgraad van het fonds. De afdeling heeft de fondsjaarverslagen ingedeeld in vijf klassen. In de simulatie 
worden deze specifieke routeringen en bewerkingstijden meegenomen door middel van een selectie op de 
moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad wordt meegegeven aan een casus door middel van een attribuut, 
vergelijkbaar met een gekleurd Petri-net [Aalst02]. Iedere activiteit waarbij onderscheid gemaakt dient te worden, 
bestaat uit een subproces met daarin een selectie op dat attribuut en vervolgens de bijbehorende bewerkingstijd en 
eventuele routering. Er worden dus vijf verschillende casustypen onderscheiden. 
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In het proces zijn sommige routeringen afhankelijk van eigenschappen die het fonds in werkelijkheid heeft. Deze 
eigenschappen worden met behulp van attributen meegegeven. Een voorbeeld van zo een kenmerk is de FBI-status 
van een fonds, dit geeft aan dat het fiscaalresultaat bepaald moet worden. Daarnaast komt het voor dat bepaalde 
routeringen in het proces meerdere keren consequent genomen moeten worden, bijvoorbeeld de keuze of een fonds 
door de CAS gecontroleerd wordt. De casus krijgt in dat geval een attribuut mee waarin deze eigenschap is 
opgeslagen. 
 
Resources 
In het simulatiemodel zijn vier type medewerkers (resourceklassen) te onderscheiden: 

• Accountants 
• Unit managers 
• Product controllers 
• Second reviewers 

Om inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van de medewerkers zijn op detailniveau de week planningen van de 
verschillende typen medewerkers geanalyseerd. Vervolgens is uit deze weekplanningen een generieke planning 
afgeleid die per type medewerker geldig was. Op deze manier wordt dus in de beschikbaarheid rekening gehouden 
met medewerkers die parttime werken of relatief meer uren aan andere activiteiten besteden. Bovendien bleek dat 
verschillende perioden onderscheidbaar waren, waarin de beschikbaarheid van de medewerkers aanzienlijk 
veranderde door bepaalde andere activiteiten. In de simulatie worden deze perioden meegenomen door gebruik te 
maken van de shift-calendar in ARIS. In appendix E.2.1 wordt toegelicht hoe deze shift-calendar werkt en wat de 
beperkingen zijn. 
 
De onzekerheid in de beschikbaarheid van de medewerker die veroorzaakt wordt door ziekte, is ondervangen door 
het normpercentage van het bedrijf voor ziekte (4,4%) te verwerken in de beschikbaarheid.  
Het feit dat een aantal medewerkers in bepaalde perioden op vakantie gaan, wordt in de simulatie ondervangen door 
medewerkers toe te wijzen aan specifieke activiteiten die buiten het jaarverslagproces staan. De medewerkers 
worden op deze manier onttrokken aan het proces. Dit wordt niet in de shift-calendar gedaan omdat de 
beschikbaarheid niet verandert, maar alleen het aantal resources minder wordt. 
Gedetailleerde informatie over de beschikbaarheid van de medewerkers in het proces is te vinden in appendix D.2.7. 
 
Aankomstproces 
Het aankomstproces van de simulatie bestaat voor het jaarverslagenproces uit een stapel van fondsen die behandeld 
moeten worden. Dat betekent dus dat men klaar is als alle fondsen behandeld zijn, met andere woorden het is een 
terminerend proces. De stapel is opgebouwd uit fondsen met de verschillende moeilijkheidsgraden. Er bestaat 
verband tussen de moeilijkheidsgraad van een fonds en het moment waarop dit fonds behandeld wordt. De 
moeilijkste fondsen, de basisfondsen, zijn de fondsen waarmee begonnen moet worden vanwege de relatie met 
bovenliggende fondsen (zie ook Hoofdstuk 4.2). Voor het aankomstproces betekent dat dus dat volgens het First In 
First Out (FIFO) principe de moeilijke fondsen als eerst van de stapel worden gepakt om verwerkt te worden en 
daarna de eenvoudigere fondsen.  
 
Aan de casussen in de stapel worden bepaalde additionele karakteristieken toegevoegd met behulp van attributen. 
De volgorde waarin de fondsen met of zonder zo een attribuut in de stapel worden geplaatst, is willekeurig. Voor 
meer detail wordt verwezen naar appendix D.2.8. 
 
Prioriteiten 
In de simulatie hebben bepaalde activiteiten in het proces een hogere prioriteit. Dit heeft tot gevolg dat een 
medewerker die beschikbaar is om een nieuwe activiteit uit te voeren, eerst de activiteit met de hoogste prioriteit zal 
uitvoeren. Dit komt overeen met de werkelijkheid waarbij men aan het maken van correcties een hogere prioriteit 
toekent dan aan het oppakken van een nieuw jaarverslag. 
 
Algemene aannames voor de simulatie 
Met een simulatie wordt getracht om de werkelijkheid te benaderen. Er zijn in werkelijkheid echter altijd factoren 
het proces beïnvloeden, maar in de simulatie niet meegenomen kunnen worden. De belangrijkste aannames die 
gemaakt zijn om deze factoren zo veel mogelijk uit te sluiten worden hieronder samengevat: 
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• Een persoon die een bewerking aan een jaarverslag uitvoert is niet uniek. Dat wil zeggen dat een persoon 
die eerder in het proces een stap heeft uitgevoerd, niet noodzakelijk de volgende stap hoeft uit te voeren 
waaraan zijn functie is toegewezen. In de werkelijkheid zal meestal een persoon die een eerste bewerking 
heeft gedaan, ook latere bewerking op het fondsjaarverslag uitvoeren, tenzij de medewerker lange tijd niet 
beschikbaar is. 

• In het simulatieproces wordt geabstraheerd van deadlines. Dat wil zeggen dat medewerkers niet harder 
gaan werken als er een deadline aankomt. Bovendien wordt de totale capaciteit op de afdeling als constant 
beschouwd conform de opgegeven beschikbaarheid. In praktijk zou het zo kunnen zijn dat medewerkers 
bijvoorbeeld geen verlof op mogen nemen als een deadline niet gehaald lijkt te gaan worden.  

• Er wordt aangenomen dat er geen onderscheid is tussen de bewerkingstijden van de verschillende 
medewerkers. Aangenomen wordt dat deze uitgemiddeld zijn in de bewerkingstijd. 

• In de simulatie zullen casussen conform het First In First Out (FIFO) principe worden behandeld. Dat wil 
dus zeggen dat het niet mogelijk is om een keuze te maken in het te behandelen jaarverslag of een bepaald 
fonds nog even te laten liggen. Het is dus ook niet mogelijk om casussen met spoed tussendoor te 
behandelen. Wel kan het zo zijn in de simulatie dat de volgorde van casussen verandert doordat 
bewerkingstijden verschillen. 

• Tijdens de simulatie wordt ervan uitgegaan dat het een stationair proces is, er zullen dus geen plotselinge 
wijzigingen zijn in de parameters, beschikbaarheid of routeringen. 

 
 
Kansverdeling van de bewerkings- en doorlooptijden. 
Om de spreiding in tijdgedrag van menselijke activiteiten aan te geven wordt gebruik gemaakt van kansverdelingen. 
Een Beta-verdeling is in veel gevallen een goede verdeling om te gebruiken voor het nabootsen van menselijk 
gedrag [Reijers02]. Een Beta-verdeling is namelijk verdeeld over een beperkt interval waardoor de 
betrouwbaarheidsintervallen smaller zijn. In de simulatie tool Aris is echter een Beta-verdeling niet beschikbaar. In 
de Aris simulatie tool zijn verschillende kansverdelingen mogelijk wat betreft de bewerkings- en doorlooptijden. De 
verdelingen die gebruikt kunnen worden zijn: 

• Constante verdeling 
• Uniforme verdeling 
• Erlangverdeling 
• Normale verdeling 
• Triangulair verdeling 
• Exponentiele verdeling 

De gammaverdeling en de log-normale verdeling zijn niet bruikbaar. In appendix E.2.2 wordt toegelicht wat de 
reden is van de beperkingen.  
 
De doorlooptijden van de black boxes in de simulatie zijn met behulp van Statgraphics geanalyseerd. Met behulp 
van deze applicatie kan van de gegevens de bijbehorende kansverdeling bepaald worden. De functionaliteit 
‘distribution fitting’ van Statgraphics geeft echter in sommige gevallen aan dat de gegevens aan geen enkele 
kansverdeling voldoen. Om in de simulatie toch een zo goed mogelijke verdeling te kunnen toepassen, is ervoor 
gekozen om dan de verdeling te kiezen waarvan de density trace zo veel mogelijk overeenkomt met de 
meetgegevens. Een density trace is in essentie een vloeiend histogram die de kansdichtheid weergeeft. De 
kansdichtheid is een maat voor de relatieve waarschijnlijkheid van een bepaalde waarde [Aalst95]. Gedetailleerde 
informatie is te vinden in appendix D.3. 
 
De andere activiteiten in het simulatieproces zijn gebaseerd op bewerkingstijden. Bij het schatten van 
bewerkingstijden door experts kan in veel gevallen een gemiddelde eenvoudig aangeduid worden. Een inschatting 
geven van de standaarddeviatie blijkt echter een stuk lastiger en leidt niet tot betrouwbare resultaten. Het schatten 
van een minimale en een maximale bewerkingstijd daarentegen blijkt wel duidelijke gegevens op te leveren. De 
afdelingen geven aan dat er een duidelijke begrenzing is van de bewerkingstijden. Het betekent dus dat de verdeling 
van toepassing dient te zijn op een beperkt interval. 
 
In de literatuur [Aalst95] staat beschreven hoe schattingen van de ondergrens, bovengrens en meest waarschijnlijke 
waarde gebruikt worden door projectmanagers om inschattingen te doen over de doorlooptijd van een project. Deze 
methode wordt toegepast in PERT (Program Evaluation and Review Technique). PERT gebruikt daarvoor: 
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• een optimistische schatting (ondergrens) 
• een pessimistische schatting (bovengrens) 
• een schatting van de meest waarschijnlijke tijdsduur (modus) 

Vervolgens worden het gemiddelde en standaarddeviatie berekend voor de toepassing van een Beta-verdeling. Voor 
meer details over de gebruikte formules in PERT wordt verwezen naar [Aalst95]. Omdat een Beta-verdeling niet 
beschikbaar is in Aris, zou de verdeling in de simulatie moeten worden benaderd door een normale of 
gammaverdeling. Deze verdelingen hebben echter niet een beperkt interval en hierdoor kan aan de aannames van het 
harde minimum en maximum niet voldaan worden. 
 
Naast de toepassing van PERT in combinatie met een Beta-verdeling, kan met behulp van schattingen van de 
ondergrens, bovengrens en de meest waarschijnlijke tijdsduur ook een triangulaire verdeling gebruikt worden voor 
het weergeven spreiding in tijdgedrag van activiteiten. Volgens de literatuur [Scherer03] is het nadeel van deze 
verdeling dat er meestal in alledaagse situaties niet een hard maximum en minimum zijn, daarom is meestal een 
verdeling met een assymptotisch einde beter toepasbaar. Bij de inventarisatie van de schattingen van de 
bewerkingstijden is echter aangegeven door de experts dat het wel echt om harde minima en maxima gaat. De 
triangulaire verdeling is dus voor de simulatie bruikbaar en wordt gebruikt voor de verdeling van de 
bewerkingstijden in het model. 
 
Runs en subruns 
Aangezien er een stapel van fondsen is waarvoor een jaarverslag gemaakt moet worden, is sprake van een 
zogenaamde instabiele situatie in het simulatie experiment omdat omstandigheden gedurende de simulatie 
structureel veranderen door de leegloop van het proces. In de literatuur [Aalst95] wordt aangegeven dat het voor dit 
type simulatie experiment van belang is om voor elke subrun van de simulatie te starten vanuit een gelijke 
begintoestand. Omdat voor iedere subrun gebruik wordt gemaakt van een andere ‘seed’, zijn de resultaten van de 
diverse subruns toch onafhankelijk en kunnen ze tijdens de analyse met elkaar worden vergeleken. Omdat bij iedere 
run de stapel fondsen aan het begin van het proces klaar staat, betekent dit dat er voor het simulatie-experiment geen 
voorlooprun nodig is. 
 
Het aantal subruns van het simulatie experiment hangt af van het gewenste betrouwbaarheidsinterval en de lengte 
van iedere subrun. De lengte van de subrun ligt in dit geval vast en bedraagt een jaar. Uit de literatuur [Aalst95] 
blijkt dat als er minder dan 30 subruns gedaan worden in een simulatie experiment, men het 
betrouwbaarheidsinterval kan bepalen met behulp van de Student-verdeling. Voorwaarde is echter dat de resultaten 
voor de afzonderlijke subruns (xi) bij benadering normaal verdeeld zijn. Indien het resultaat van een subrun xi het 
gemiddelde is van een groot aantal onafhankelijke waarnemingen, dan is (volgens de centrale limietstelling) xi bij 
benadering normaal verdeeld [Aalst95]. In de simulatie hebben we 197 fondsen waarop de gemiddelde 
doorlooptijden gebaseerd zijn, bij benadering zijn deze metingen van de subruns dus normaal verdeeld. In Appendix 
D.1 zijn de gebruikte formules voor het bepalen van het betrouwbaarheidsinterval opgenomen. 
 
In de simulatie tool Aris is het bewerkelijk om de verschillende runs te draaien voor de simulatie, omdat de extractie 
van gegevens handmatig moet gebeuren. Het draaien van een groot aantal runs is hierdoor een intensieve taak. 
Daarom is besloten om het aantal runs beperkt te houden. 
 
Validatie aannames simulatie 
Om de aannames over de routeringen en bewerkingstijden te valideren, wordt de doorlooptijd uit de simulatie 
vergeleken met de doorlooptijd in werkelijkheid. Deze validatie van het simulatiemodel heeft geleid tot bijstellingen 
van parameters in de simulatie. Vooral de beschikbaarheid van medewerkers bleek tijdens de evaluatie te ruim te 
zijn. Het blijkt namelijk dat personen naast de andere activiteiten die ze uitvoeren ook een deel van hun tijd 
onverklaarbaar besteden. Deze onverklaarbare tijd was in eerste instantie onderdeel van de beschikbare tijd, maar 
bleek na evaluatie daar niet te horen. 
 
Het eerste meetpunt begint bij de oplevering aan de unit manager. Meer details over de meetpunten staat in appendix 
D.2.2. De vergelijking van deze waarden is weergegeven in het volgende diagram. 
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meeting
schattingen 

bewerkingstijd? werkelijkheid simulatie
afwijking in 

dagen
afwijking 

in %
A&R Ja 10,56 8,74          1,82-           -17%
MFN Nee 2,89 2,74          0,15-           -5%
A&R 2 Ja 2,30 0,72          1,58-           -69%
MFN 2 Nee 1,04 1,06          0,02           2%
1e review CAS Nee 7,16 6,91          0,25-           -4%
Correcties 1 Ja 6,25 3,44          2,81-           -45%
2e review CAS Nee 2,62 2,63          0,01           1%
1e review E&Y Nee 11,49 11,20        0,29-           -3%
Correcties 2 Ja 3,89 2,87          1,02-           -26%
2e review E&Y Nee 6,01 5,80          0,22-           -4%  

Tabel.6.1: Afwijkingen doorlooptijd werkelijkheid en simulatie 
 
De afwijkingen die significant zijn (meer dan 5% afwijking), zijn aangegeven met arcering in de tabel. Het blijkt dat 
de geschatte bewerkingstijden in de huidige situatie niet resulteren in de doorlooptijden die daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. De redenen voor deze forse afwijkingen zijn door de afdeling A&R als volgt verklaard: 

• Een jaarverslag is na afronding van de activiteit niet direct beschikbaar voor de volgende persoon of 
afdeling in het proces. Dus er is extra wachttijd na het uitvoeren van een activiteit. Dit komt doordat 
medewerkers het doorgeven van een document geen prioriteit geven. 

• In de huidige situatie leiden onvoorziene afhankelijkheden van andere partijen tot vertraging in het proces. 
Dit zijn ad hoc activiteiten en zijn daarom niet in het simulatiemodel meegenomen. Concreet betekent dit 
dat men gedurende het proces erachter komt dat er informatie mist en men die informatie moet opvragen bij 
andere partijen. 

• De simulatie gaat uit van een first-in-first-out (FIFO) behandeling van casussen in activiteiten. Het proces 
in werkelijkheid is echter deadline gestuurd en daarom worden de jaarverslagen soms in andere volgorde 
behandeld. Dit zou invloed kunnen hebben op de doorlooptijden. 

 
De additionele wachttijd die om bovengenoemde redenen in het huidige proces ontstaat, heeft voor het herontwerp 
geen gevolgen. De verklaringen hiervoor zijn dat in de toekomstige situatie: 

• Het aantal overdrachtsmomenten geminimaliseerd is. Alle bewerkingen vinden plaats binnen dezelfde 
afdeling, hierdoor zullen de jaarverslagen direct aan de volgende partij gegeven worden. 

• Mensen strakker worden aangestuurd, dat wil zeggen dat mensen wel direct een jaarverslag moeten 
oppakken als dat aangeleverd wordt en men is beschikbaar voor het jaarverslagenproces. 

• Door verbetering van de controle op de kwaliteit van het jaarverslag zal men niet meer in de situatie komen 
dat er plotseling nieuwe informatie nodig is van externe partijen.  

De aannames die gemaakt zijn wat betreft de bewerkingstijden zijn dus valide. 
 
In de literatuur [Aalst95] wordt beschreven dat het kloppend maken van een model een gevaarlijke bezigheid is. Het 
bijstellen van parameter waarden kan leiden tot een simulatiemodel dat geen goede afspiegeling van de 
werkelijkheid is. Aangegeven wordt dat het model pas mag worden aangepast als de daadwerkelijke oorzaak van de 
vertraging bekend is. Omdat de oorzaken van de afwijkingen in het model op duidelijke wijze zijn verklaard, maar 
men alleen maar kan aangeven dat die activiteiten het verschil in doorlooptijd verklaren, is gekozen om het model 
niet kloppend te maken. Het doel van de simulatie, het in beeld brengen van de prestaties van het nieuwe proces, 
komt door het niet kloppend maken van het simulatiemodel van de huidige situatie niet in gevaar. De validatie van 
aannames heeft geleid tot een grotere bewustwording bij de experts op de afdelingen over het proces en tot extra 
controles van de aannames. 

6.4 Simulatie herontwerp 
In dit hoofdstuk wordt de simulatie van het herontwerp beschreven. Allereerst zullen de aannames voor de simulatie 
van het herontwerp aan bod komen. Daarbij zullen de verschillen ten opzichte van het simulatiemodel van de 
huidige situatie (zie Hoofdstuk 6.3) toegelicht worden. De resultaten van de simulatie van het herontwerp zullen 
vervolgens gepresenteerd worden en zullen verschillende varianten behandeld worden. 
 
De activiteiten in het simulatiemodel in het herontwerp verschillen ten opzichte van het simulatiemodel van het 
huidige proces. In appendix D.2.3 is het simulatiemodel van het herontwerp opgenomen.  
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De bewerkingstijden die worden gebruikt in de simulatie zijn de gevalideerde bewerkingstijden uit de huidige 
situatie. Uitzondering is het overleg tussen de KBT-er, Senior en de accountant. Deze nieuwe activiteit kan niet 
worden gerelateerd aan een activiteit in de huidige situatie, daarom is voor deze activiteit de bewerkingstijd door de 
experts van de afdelingen geschat. 
Andere grote veranderingen in de bewerkingstijd en doorlooptijd zijn: 

• Een constante doorlooptijd voor de activiteit van het bepalen van het fiscale resultaat. Doordat in het 
nieuwe proces duidelijke afspraken gemaakt worden over de aanlevering kan hiervoor in de simulatie een 
constante doorlooptijd van 2 dagen worden genomen. 

• Generate annual report, deze activiteit neemt geen tijd in beslag omdat het een volledig geautomatiseerde 
taak is. 

De controles die plaatsvinden door de externe accountant hebben dezelfde doorlooptijd als in de huidige situatie. 
Voor meer detail wordt verwezen naar appendix D.2.6. 
 
De routeringen in het simulatiemodel van het herontwerp verschillen aanzienlijk door de gerealiseerde 
kwaliteitsverbetering ten opzichte van het huidige proces. Experts van de afdelingen hebben schattingen gegeven 
van de routeringen die zij verwachten in het herontwerp. 
 
In het simulatiemodel van het herontwerp zijn de volgende resourceklassen te onderscheiden: 

• Accountants 
• Seniors 
• KBT-ers 

De beschikbaarheid van de accountants komt overeen met de beschikbaarheid in de huidige situatie. Daarnaast 
komen de beschikbaarheid van de KBT-er en de second reviewer uit de huidige situatie overeen. Het aantal 
resources uit de klassen verschilt echter. De beschikbaarheid van Seniors is gebaseerd op een nieuwe detailplanning, 
aangezien het nieuwe functies betreft op de afdeling. Net als in de huidige situatie wordt rekening gehouden met 
ziekte en vakantie van medewerkers. Meer details zijn te vinden in appendix D.2.7. 
 
Het aankomstproces van de simulatie van het herontwerp komt overeen met het aankomstproces uit de huidige 
situatie. 
 
In het herontwerp zijn de aannames wat betreft de prioriteiten aangepast: 

• De activiteiten die later in het proces zitten hebben een hogere prioriteit dan activiteiten aan het begin van 
het proces. Op deze manier wordt het aantal fondsen dat in behandeling is in het proces beperkt, waardoor 
in werkelijkheid de bestuurbaarheid van het proces verbeterd wordt. 

• Het overleg tussen de Accountant, de Senior en de KBT-er heeft een hogere prioriteit dan de andere 
activiteiten van die functionarissen. 

 
De algemene aannames die gemaakt zijn bij de simulatie van het huidige proces (zie Hoofdstuk 6.3) zijn ook van 
toepassing op de simulatie van het herontwerp. 
 
De resultaten van de simulatie 
De gemiddelde doorlooptijd uit de simulatie vanaf de oplevering van een jaarverslag voor de eerste review, is gelijk 
aan 18,5 dag (standaarddeviatie is 0,27 dag). Ten opzichte van de gemeten gemiddelde doorlooptijd van de huidige 
situatie, 49 dagen (zie Hoofdstuk 6.1), is dit een verbetering van 30 dagen per fonds. Procentueel is dit een daling 
van 62%. De daling kan verklaard worden op basis van de volgende punten: 

• Het aantal controles en overdrachtsmomenten is verminderd.  
• Door de invoering van de ontwikkelde applicatie is één persoon in staat om een jaarverslag op te leveren en 

te corrigeren. 
• De controle op de kwaliteit van de fondsjaarverslagen is verbeterd, waardoor een kleiner percentage van de 

casussen zal itereren in het proces. 
 
Opgemerkt moet worden dat de doorlooptijd die nodig is voor het maken van een jaarverslag in de simulatie van het 
herontwerp wel toeneemt, dat duurt gemiddeld 5,7 dagen langer per fonds omdat een fonds langer op de stapel blijft 
liggen. Dit is gebaseerd op de gemiddelde wachttijd per fonds in de simulatie van het huidige proces en het 
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herontwerp. De extra wachttijd kan verklaard worden door het feit dat er minder accountants beschikbaar zijn voor 
het maken van jaarverslagen. De totale doorlooptijd (exclusief de tijd voor het maken van een verslag) kan dus 
geschat worden op ongeveer 24,2 dagen. Ten opzichte van dezelfde doorlooptijdmeting in de huidige situatie (49 
dagen) is dit een afname van 50,6%. 
 
Naast de gemiddelde doorlooptijd van het proces, zijn belangrijke indicatoren voor het verloop van het nieuwe 
proces:  

 de oplevering van het 112e fonds. De eerste 112 fondsen staan namelijk onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en deze fondsjaarverslagen dient voor eind april goedgekeurd te zijn. 

 de oplevering van het laatste fonds. Oplevering van het laatste fonds geeft een indicatie wanneer het gehele 
jaarverslagenproces afgerond is. 

 
In de afbeelding 6.3 wordt de oplevering van de fondsen grafisch weergegeven. Op de horizontale as staat het 
nummer van het opgeleverde fonds en verticaal de datum van oplevering. 
 

 
Figuur 6.3: Grafische weergave van de oplevering van de fondsen 

 
De bottleneck in een proces kan gedefinieerd worden als de resourceklasse die is toegewezen aan de taak met de 
maximale wachttijd [Reijers02]. De dynamische wachttijd in dagen wordt in tabel 6.2 weergegeven. Deze wachttijd 
wordt veroorzaakt omdat een functionaris bezig is met een activiteit voor een ander fonds of niet beschikbaar is. 
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naam

betrokken 
resource- 
klassen

dynamic 
wait time

gemiddelde 
wait time per 

fonds *
create annual account accountant (Acc.) 10195,07 51,75
liase 2nd review between KBT and senior A&R and acc. Acc, KBT, Senior 272,67 1,38
liase between KBT and senior A&R and accountant Acc, KBT, Senior 204,52 1,04
make corrections in annual account accountant (Acc.) 202,08 1,03
second review annual report KBT 143,32 0,73
update annual report with remarks of E.A. accountant (Acc.) 89,40 0,45
analyse remarks E.A. by KB-team KBT 81,96 0,42
update annual report with remarks of 2nd review accountant (Acc.) 77,23 0,39
first review annual account Senior 34,27 0,17
quickscan annual account Senior 17,63 0,09
quick scan updates E.A. by senior accountant Senior 16,15 0,08
quick scan updates E.A. by KB team KBT 11,97 0,06
quick scan 2nd review by KB team KBT 10,42 0,05
quick scan 2nd review by senior accountant Senior 1,76 0,01  

Tabel 6.2: Dynamische wachttijden in de activiteiten van het herontwerp 
 
De activiteit ‘create annual account’ heeft een uitzonderlijk hoge wachttijd. Dit wordt veroorzaakt omdat vanaf 
begin januari alle fondsen klaar liggen op de stapel totdat ze verwerkt worden. In principe is dit dus de 
bottleneckactiviteit van het proces, maar zal gezien de oorzaak niet opgelost kunnen en hoeven worden. 
 
Uit het overzicht van de dynamische wachttijden blijkt duidelijk dat de gezamenlijke overleggen met drie 
verschillende resourceklassen resulteert in een relatief hoge wachttijd. Deze overleggen hebben de hoogste prioriteit, 
in de simulatie betekent dat dus dat men altijd eerst deze activiteit zal uitvoeren als men beschikbaar is. In 
werkelijkheid zal het echter voorkomen dat bestaande activiteiten onderbroken worden om naar zo een overleg te 
gaan. In de simulatie is dit niet mogelijk, vandaar dat bovenstaande wachttijd ontstaat.  
 
Het maken van correcties in het jaarverslag is de activiteit met de meeste wachttijd die in de werkelijkheid ook zal 
voorkomen. De accountant is dus de bottleneck in het proces. 
 
What-if analyse 
Nu de prestaties van het nieuwe proces in kaart gebracht zijn, worden verschillende varianten op het herontwerp 
gemaakt. De varianten op het herontwerp vormen een zogenaamde what-if analyse [Aalst95]. 
 
Uit de analyse van de doorlooptijd (zie Hoofdstuk 6.1) is gebleken dat een groot deel van de tijd besteed wordt aan 
de controle van het jaarverslag. In het herontwerp wordt er van uitgegaan dat de doorlooptijd van de activiteiten van 
de externe accountant niet verandert ten opzichte van de huidige situatie. Voor de onderhandelingen met de externe 
accountant is het echter interessant om te weten in hoeverre de doorlooptijd van invloed is op de totale oplevering 
van alle fondsen. De volgende twee varianten op de doorlooptijd van de externe accountant worden daarom 
gesimuleerd: 

• Een verkorting van de doorlooptijd van de eerste review van de externe accountant met 30%. De 
doorlooptijd wordt dan gemiddeld 8 dagen. 

• Een verlenging van de doorlooptijd van de eerste review van de externe accountant met 30%. De 
doorlooptijd van de eerste review wordt dan gemiddeld 15 dagen. 

De standaarddeviatie worden met soortgelijke percentages verkleind en vergroot. Het resultaat van dit scenario 
wordt in tabel 6.3 weergegeven. 
 

AFM fondsen Alle fondsen
1e review E&Y 8 dagen 30 maart 2006 3 mei 2006
1e review E&Y 11,5 dagen (TO BE) 3 april 2006 16 mei 2006
1e review E&Y 15 dagen 7 april 2006 24 mei 2006  

Tabel 6.3: Indicatoren oplevering van varianten in doorlooptijd externe accountant 
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Met een 90% betrouwbaarheidsinterval kan geconcludeerd worden dat de verkorting van de doorlooptijd significant 
verschil oplevert voor de oplevering van de AFM fondsen. Tevens kan met 90% betrouwbaarheid geconcludeerd 
worden dat de oplevering van alle fondsen significant verschilt. 
 
Met 80% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat de verlenging van de doorlooptijd naar 15 dagen 
significante gevolgen heeft voor de oplevering van de AFM fondsen. Met 80% betrouwbaarheid kan dit ook 
geconcludeerd worden alle fondsen. Het doen van meer runs zal het betrouwbaarheidsinterval versmallen en 
mogelijk zullen daardoor wel hardere conclusies getrokken kunnen worden. Voor detailinformatie over de 
betrouwbaarheidsintervallen wordt verwezen naar appendix D.4. 
 
In het simulatiemodel van het herontwerp is het aantal resources in de resourceklassen maximaal, want er zijn 
namelijk niet meer resources beschikbaar op de afdeling. Om het effect van minder personeel inzichtelijk te maken, 
worden drie varianten gesimuleerd waarbij er: 

• 1 Accountant minder beschikbaar is. 
• 1 Senior minder beschikbaar is. 
• 1 KBT-er minder beschikbaar is. 

 
De resultaten van deze analyse worden in tabel 6.4 weergegeven. 
 

AFM fondsen Alle fondsen
12 Accountants, 4 Seniors en 4 KBT 3 april 2006 16 mei 2006
11 Accountants, 4 Seniors en 4 KBT 11 april 2006 23 mei 2006
12 Accountants, 3 Seniors en 4 KBT 8 april 2006 16 mei 2006
12 Accountants, 4 Seniors en 3 KBT 9 april 2006 2 juni 2006  

Tabel 6.4: Indicatoren oplevering van varianten in resource bezetting 
 

Door overlappende betrouwbaarheidsintervallen blijkt van bovenstaande varianten alleen de variant met 1 KBT-er 
minder tot een significante toename in de doorlooptijd van alle fondsen leidt. Deze conclusie kan getrokken worden 
met 95% betrouwbaarheid. 
 
De oplevering van de AFM fondsen leidt in alle gevallen tot een significante verandering van de doorlooptijd. Met 
respectievelijk een 95%, 80% en 90% betrouwbaarheidsinterval kan worden geconcludeerd dat de doorlooptijd 
significant toeneemt voor de varianten. Voor meer detail over de betrouwbaarheidsintervallen wordt verwezen naar 
appendix D.4. Een grafische representatie van het verloop van de oplevering van de fondsen (figuur 6.4) laat 
duidelijk zien dat alle varianten leiden tot een latere oplevering van tussenliggende fondsen dan het simulatiemodel 
van het herontwerp.  
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Figuur 6.4: Verloop oplevering fondsen voor verschillende varianten 
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6.5 Conclusie simulatie 
In dit hoofdstuk zijn de simulaties gepresenteerd van het huidige en herontworpen proces. Hoewel er maar een 
beperkte hoeveelheid kwantitatieve informatie beschikbaar was over het proces, is met behulp van gevalideerde 
aannames toch een duidelijk beeld van het herontworpen proces geschetst.  
 
De prestaties van het herontworpen proces zijn in kaart gebracht. Uit de simulatie blijkt dat het herontworpen proces 
ongeveer 50% sneller gaat dan in de huidige situatie. Bovendien is er meer inzicht verkregen in het verloop van het 
nieuwe proces. Daarnaast is een aantal varianten van het herontwerp gesimuleerd waarmee men een indruk krijgt 
wat het effect van veranderingen in de bezetting is voor het proces. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden 
dat het herontwerp van het jaarverslagenproces het gewenste effect zal hebben voor de oplevering van de 
jaarverslagen het komende jaar.  
 
Wel moet opgemerkt worden dat deze simulatie naar behoefte nog verder uitgebreid zou kunnen worden. 
Uitbreidingen kunnen bijvoorbeeld zijn het invullen van de black boxen van externe medewerkers met 
bewerkingstijden en bezettingen of het uitbreiden van de ‘what-if’ scenario’s. Momenteel biedt deze simulatie 
voldoende inzicht in het nieuwe proces. 
 
Een bijkomend doel van de simulatie was de inventarisatie van de mogelijkheden van Aris. Hierover kan 
geconcludeerd worden dat er enkele beperkingen zijn in de applicatie die als vervelend beschouwd kunnen worden. 
Resumerend zijn dat: 

• In Aris kunnen niet meerdere runs automatisch gedraaid worden. De analyse van verschillende runs leidt 
daarom tot handmatige data-extractie. Dit heeft tot gevolg dat het draaien van een groot aantal runs erg 
intensief is. 

• Het beperkte aantal verdelingen dat beschikbaar is in de applicatie. Vooral het ontbreken van de Beta-
verdeling en het niet functioneren van de Gammaverdeling. 

• De parameters die worden meegegeven voor de verdelingen zijn in Aris niet conform de standaarden. 
Voor het toepassen van het simulatiepakket in praktijk zijn dit echter geen onoverkomelijke problemen. Bovendien 
zijn de mogelijkheden voor analyse in Aris zeer uitgebreid. De belangrijkste mogelijkheden zijn: 

• Door middel van de shift-calendar is het mogelijk om tot in detail de werktijden van de medewerkers mee 
te nemen, waardoor het mogelijk is om een realistisch beeld van de werkelijkheid te schetsen. 

• Per resource, activiteit of event kan zeer veel gedetailleerde informatie over de casussen in het proces 
worden opgevraagd. Voorbeelden zijn wachttijden, onderbrekingstijden van een activiteit, 
bewerkingstijden, wie de uitvoerder was. 

• Door middel van attributen kan onderscheid gemaakt worden tussen de allerlei verschillende casustypen in 
het proces. 

• De grafische weergave van de simulatietool maakt het mogelijk om de casussen door het proces te volgen. 
Voor het verifiëren van de correctheid van het model is dit een zeer welkome functionaliteit.  

 
In dit hoofdstuk stonden de kwantitatieve analyse en de simulatie van de processen centraal. In het volgende 
hoofdstuk zal een vergelijking worden gemaakt met andere herontwerpprojecten die in soortgelijke omgevingen 
hebben plaatsgevonden. 
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7 Vergelijking herontwerp met andere projecten 
In dit hoofdstuk wordt het project om het jaarverslagen proces te verbeteren vergeleken met projecten die in de 
literatuur worden beschreven. Er wordt getracht om verschillen en overeenkomsten te herkennen om op deze manier 
uitspraken te kunnen doen over de bijzonderheden in dit project. Allereerst zal een tweetal praktijktoepassingen van 
Product Based Design (PBD) worden gebruikt voor de vergelijking, vervolgens wordt het project vergeleken met 
een ander gegevensintensief proces. Tot slot zal de gelijkenis met algemene gegevensintensieve bedrijfsprocessen 
worden beschreven. 
 

7.1 Vergelijking met praktijktoepassingen van PBD 
In de literatuur [Reijers02] worden twee praktijktoepassingen van PBD beschreven. De projecten zijn het GAK 
project en het ING Bank project. Van deze projecten wordt hieronder een aantal de hoofdpunten beschreven.  
 
GAK project 
Winstbesparing in de doorlooptijd was toe te schrijven aan: 

• Het automatiseren van taken.  
• Het combineren van de contactmomenten. 

De evaluatie van de PBD methode leverde bij het GAK project de volgende bevindingen op: 
• De PBD methode bleek nuttig te zijn voor het identificeren van taken die geautomatiseerd konden worden. 
• Tussenresultaten van de methode bleken effectieve communicatie middelen te zijn met business 

professionals. 
• Verduidelijking van de doelen van alle operaties werd verkregen door de operaties te linken met of de 

wetgeving of de doelen. 
• De methode bewees erg arbeidsintensief te zijn vooral op de volgende aspecten: 

o De analyse van de wetgeving 
o Het verkrijgen van de informatie over kansen, tijdsduur etc. 

 
ING Bank project 

• Met behulp van de PBD methode werd een aanzienlijke hoeveelheid overbodige informatie-elementen in 
het huidige proces geconstateerd. 

• Met het herontwerp verwacht men een besparing op het aantal arbeidsuren. 
• De alternatieve procesontwerpen leiden niet tot meer besparingen. 
• De invoering van de pilot gaf een tegenvallende verbetering in efficiëntie, maar 15% besparing. Dit was toe 

te schrijven aan: 
o De slechte support van het nieuwe proces. 
o Het percentage van de moeilijkheidsgraden van de casussen bleek te verschillen. 
o De medewerkers beïnvloedden de beslissing van de moeilijkheidsgraden. 
o De automatisering van het proces was niet geïmplementeerd voor de pilot. 

 
Verder worden er in het proefschrift [Reijers02] nog twee andere toepassingen kort behandeld: 

 De toepassing van PBD om te verifiëren of een opgesteld proces correct en compleet is. 
 De toepassing van PBD om een proces op te stellen waarmee efficiënter informatie uit verschillende 

informatiesystemen geïntegreerd kon worden. 
 
Net als in bovenstaande projecten heeft PBD in het herontwerpproject van het jaarverslagenproces ook een 
aanzienlijke bijdrage geleverd: 

• Met behulp van de PBD methode is duidelijk inzicht verkregen in de structuur van het document. 
• Door de bronnenanalyse is een duidelijk beeld ontstaan van de informatie die nodig was in het proces. 
• De mogelijkheden tot automatiseren werden verduidelijkt. 
• Een ideaal proces kon worden afgeleid op basis van de productboom. 

 
Een aantal verschillen dat geconstateerd is tussen het jaarverslagenproces en de projecten uit de literatuur, wordt 
hieronder kort beschreven: 



Hoofdstuk 7 - Vergelijking herontwerp met andere projecten  
 

 71

• Het aantal volledige controles van het product wordt niet bepaald op basis van de structuur. 
In het jaarverslagenproces was het opmerkelijk dat op basis van de structuur van het product, het aantal 
controles niet werd bepaald. In de praktijk bleek dat om voldoende kwaliteit te waarborgen, additionele 
controles nodig waren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ING bank proces, waarbij wordt beschreven 
dat een aanzienlijk gedeelte (vermoeden 20%) van de informatie-elementen resultaten van controles bevat. 

• Geen continu proces. 
In tegenstelling tot de beschreven projecten, is het jaarverslagenproces niet een continu proces, omdat 
wijzigingen in de wet- en regelgeving resulteren in jaarlijks veranderende eisen aan het product. Ieder jaar 
wordt het product dus aangepast en wordt het proces opnieuw geïnitialiseerd. Dat is de reden waarom er 
tijdens dit project geen overbodige informatie-elementen geconstateerd zijn.  

• Het grootste gedeelte van de informatie is al beschikbaar in systemen aan het begin van het proces.  
In het jaarverslagenproces blijkt in tegenstelling tot de andere projecten, dat een groot gedeelte van de 
informatie reeds aanwezig is in de systemen. Op basis van de gepresenteerde productstructuren in de 
literatuur, is het vermoeden dat in die gevallen veel meer informatie afgeleid moet worden. Daarom is de 
productstructuur van het jaarverslag een stuk minder diep in vergelijking met de structuren in de 
beschreven projecten. 

• Significant verschillende processen kunnen worden afgeleid uit de productboom. 
In zowel de GAK case als de ING bank case, zijn er significant verschillende processen ontstaan uit de 
productboom. In het jaarverslagenproces was dit niet het geval (zie Hoofdstuk 5.3). 

• Verandering in de moeilijkheidsgraden. 
In het geval van de ING bank, blijkt bij de uitvoering van de pilot dat de moeilijkheidsgraad van de 
casussen aanzienlijk verschilt met de simulatie. In het jaarverslagenproces is het aantal fondsen ieder jaar 
bijna gelijk en de moeilijkheidsgraden van fondsen kunnen niet veranderen. Daarom zal dit bij de invoering 
van herontwerp maar een klein risico vormen. Bovendien staan de moeilijkheidsgraden van de fondsen bij 
voorbaat vast en is dit niet gebaseerd op een oordeel van een medewerker gedurende het proces. 

• De betrokkenheid van externe partijen in het proces. 
In de beschreven toepassingen van PBD zijn geen externe partijen betrokken die zelfstandig activiteiten 
vervullen op het kritieke pad. In het jaarverslagenproces zijn er in de huidige situatie drie externe partijen 
betrokken met taken op het kritieke pad van het proces. Daarom zijn organisatorische veranderingen en 
betere afspraken met de partijen in dit project essentieel. 

 
Enkele overeenkomsten tussen het jaarverslagenproject en de projecten uit de literatuur zijn: 

• Toepassing PBD erg arbeidsintensief. 
In het GAK project blijkt net als in het jaarverslagenproject dat de toepassing van de PBD methode erg 
arbeidsintensief is. Daarbij moet wel geconcludeerd worden dat het wel resulteert in een succesvol 
herontwerp. 

• Groot aantal productieregels met algoritmische grond. 
Zowel in het GAK project als het jaarverslagenproject is een grote hoeveelheid productieregels met een 
algoritmische grond. 

• Automatisering een belangrijke factor in de verbetering. 
In het jaarverslagenproces is net als in het GAK project door middel van automatiseren een verbetering in 
doorlooptijd ontstaan. Ook in het jaarverslagenproces is met behulp van PBD een groot aantal informatie-
elementen geïdentificeerd die met automatisering efficiënter de juiste informatie konden bevatten. Ook in 
het ING Bank project waren dankzij PBD de mogelijkheden voor automatiseren duidelijk geworden. 

 
Tot slot wordt er een kwantitatieve vergelijking gemaakt (zie tabel 7.1).  
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Tabel 7.1: Vergelijking met andere PBD-herontwerpprojecten 

 
Uit de vergelijking van de praktijktoepassingen van PBD met het jaarverslagenproces kan geconcludeerd worden dat 
wederom bevestigd is dat met behulp van PBD de mogelijkheden voor automatiseren duidelijk worden en dat dit 
kan leiden tot een succesvolle integratie met IT. Daarnaast heeft de vergelijking met de projecten verklaringen 
opgeleverd voor bepaalde karakteristieken die in dit project naar voren kwamen.  
 

7.2 Vergelijking met een gegevensintensief proces 
In de literatuur [Platier96] wordt een praktijkvoorbeeld geschetst van een procesverbetering in een 
gegevensintensief proces bij de Belastingdienst. De meest opvallende kenmerken van dit project zullen hieronder 
kort worden geïnterpreteerd: 
 
Knelpunten in het proces zijn:  

 Kwetsbaarheid van capaciteitsgroepen. 
Er zijn weinig personen op de afdelingen (3 tot 5), daardoor is het proces kwetsbaar voor het uitvallen van 
capaciteit en fluctuaties in werkaanbod. 

 Complexe en onduidelijke prioriteitenstelling. 
Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid werk die tegelijkertijd onderhanden is en de grote variatie 
in het type werk. 

 Onbeheerste werklast. 
Grote variatie in de werklast leidt tot onvoorspelbare doorlooptijden. 

 Lage beschikbaarheid van dossiers. 
Doordat het klantendossier in een deel van de gevallen niet beschikbaar is, leidt dit tot vertraging en 
onvoorspelbaarheid van het proces. 

 Afhankelijkheid van externe leveranciers 
Er blijkt in sommige gevallen informatie opgevraagd te worden bij externe partijen. Dit leidt meestal tot 
vertraging in het proces omdat men een reactie moet afwachten. 

 Geen relatie tussen capaciteitsplan en productieplan. 
Bij het opstellen van de productieplanning wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van 
menscapaciteit. 
 

Voorstellen en oplossingen die worden aangedragen: 
 Defunctionaliseren van de organisatiestructuur. 

Het voorstel wordt beschreven om de administratieve functies in het proces samen te voegen met de teams, 
zodat een organisatorische eenheid verantwoordelijk is voor de totale werkstroom. 

 Vastleggen van gegevens zo dicht mogelijk bij de bron. 
Men stelt voor om alle gegevens in een geautomatiseerd systeem vast te leggen. 

 Automatiseren van de risicobeoordeling. 
Men wil de beslissingsregels expliciet maken zodat geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. 

 Digitaliseren van het klantdossier. 
Door digitaliseren wil men de beschikbaarheid van het dossier verbeteren. 

 Project 
Criterium GAK ING Bank  Jaarverslagen 

Continu proces ja ja  Nee 
Aantal personeel 10 FTE 40 FTE  18 FTE 
Cases per jaar 10.000 25.000  200 
Aantal informatie elementen 51 580  1000 
Overbodige informatie elementen ? 30%  Geen 
Knock-outs 8 bijna niet  Geen 
Algoritmische grond productie regels 81% ?  90% 
Percentage automatisering 75% ?  90% 
Geen menselijke tussenkomst 10% ?  0% 
Reductie looptijd 32-97% 40%  50% 
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Als het Belastingdienstproject wordt vergeleken met het jaarverslagenproces, dan is er een aantal overeenkomsten te 
benoemen: 

 Kwetsbaarheid op de afdeling. 
In het belastingdienstproject was sprake van een kwetsbaarheid op de afdeling. In de huidige situatie bleek 
dat er bij de afdeling MFN ook maar een beperkt aantal resources was, die de activiteiten voor het 
toevoegen van de lay-out kon uitvoeren. In het herontwerp is deze taak geautomatiseerd en daarmee vervalt 
deze kwetsbaarheid. 

 Afhankelijkheid van externe leveranciers. 
Net als in het jaarverslagen is ook bij het belastingdienstproject sprake van vertraging door de 
afhankelijkheid van externe partijen. Omdat binnen het jaarverslagenproces sprake is van een zakelijke 
verhouding met de partijen in plaats van een klant/dienstverlener relatie zoals bij de belastingdienst, is het 
vastleggen van afspraken over de aanlevering van informatie eenvoudiger. 

 Een afdeling verantwoordelijk maken. 
In het belastingdienst project wordt ook een afdeling verantwoordelijk gemaakt voor het proces om de 
aansturing te vereenvoudigen. 

 Expliciet maken relaties. 
Binnen het belastingdienstproject is ook door middel van het expliciet maken van relaties het proces 
geautomatiseerd. In het jaarverslagenproces is op dezelfde wijze een verbetering van het proces tot stand 
gekomen. 

 
Er zijn ook enkele verschillen te benoemen: 

 Geen grote verschillen in de werklast. 
In het jaarverslagen proces is sprake van een vaste hoeveelheid werk die conform een planning moet 
worden opgeleverd. Daardoor is er geen sprake van grote wisselingen in werklast. 

 De beschikbaarheid van dossiers. 
In het jaarverslagenproces is het dossier voor financiële bewijsvoering altijd beschikbaar op de afdeling, 
omdat het alleen binnen die afdeling wordt gebruikt. Bij controle door de accountant wordt gebruik 
gemaakt van kopieën van het dossier. Het digitaliseren van het dossier zou verbeteringen kunnen 
opleveren, maar dat vereist additionele investeringen die niet mogelijk waren in het jaarverslagenproject. 

 
De vergelijking van het jaarverslagenproces met dit proces leidt vooral tot herkenning en bewustwording van 
bepaalde aspecten uit het herontwerp. 
 

7.3 Gelijkenis met generieke gegevensintensieve bedrijfsprocessen 
Tot slot zal het percentage bewerkingstijd ten opzichte van de doorlooptijd worden vergeleken met projecten in de 
literatuur. In de literatuur wordt beschreven dat de doorlooptijd van klantorders in gegevensintensieve 
bedrijfsprocessen voor meer dan 95% uit wachttijd bestaat en voor minder dan 5% uit bewerkingstijd [Platier96]. 
Men gaat in deze vergelijking er van uit dat de doorlooptijd bestaat uit tijd dat er gewerkt kan worden per dag en 
niet het totale aantal uren per dag. 
 
Er zijn in het jaarverslagenproject geen exacte metingen van de bewerkingstijden. Met behulp van de gegevens uit 
de simulatie kan een schatting worden gegeven:  

 De gemiddelde totale doorlooptijd in de simulatie kan berekend worden op ongeveer 86 dagen.  
Het grootste gedeelte van de gemiddelde doorlooptijd, gemiddeld 51,75 dagen, bestaat uit wachttijd die 
ontstaat omdat de fondsen liggen te wachten aan het begin van het proces (zie Hoofdstuk 6.4). 

 De gemiddelde totale doorlooptijd uitgedrukt in werkdagen kan berekend worden op ongeveer 62 dagen. 
 Een schatting van de gemiddelde bewerkingstijd van het herontworpen proces is 100 uur.  

Dit getal is gebaseerd op de inschattingen van de bewerkingstijden voor de simulatie (zie Appendix D.2.6) 
en schattingen van de bewerkingstijden bij de externe partijen. 

 
Stel dat men dit proces zou vergelijken met bijvoorbeeld een proces in de chemische industrie, waarbij activiteiten 
vierentwintig uur per dag uitgevoerd worden. In dat geval vormen ongeveer 4 van de 86 dagen daadwerkelijke 
bewerkingstijd. Dit resulteert in een percentage gemiddelde wachttijd van 95%.  
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In een kantooromgeving werkt een medewerker echter gemiddeld 38 uur per week. Een week bestaat uit 168 uur en 
per week is er dus 130 uur wachttijd. Dat resulteert in een percentage wachttijd ten opzichte van de doorlooptijd van 
77%. Dit schetst de indruk dat er ontzettend veel wachttijd voorkomt bij processen uitgevoerd in een 
kantooromgeving, terwijl dat alleen veroorzaakt wordt door de in een kantooromgeving normale werktijden van de 
medewerker. Overigens kan worden opgemerkt dat dit het nut benadrukt van de ‘shift-calendar’ (zie Hoofdstuk 6.3), 
waarmee de werktijden in de simulatie kunnen worden meegegeven. Bovendien kan hiermee de noodzaak van de 
selectie van werkdagen bij het bepalen van de doorlooptijd worden bevestigd (zie Hoofdstuk 6.1). 
 
Stel dat men aanneemt dat de doorlooptijd bepaald wordt door kantooruren, dus gemiddeld 7,5 uur per dag. In dat 
geval vormt de bewerkingstijd ongeveer 13 dagen. Met de gemiddelde totale doorlooptijd van 62 werkdagen, wordt 
de wachttijd in het proces dan 49 dagen. De wachttijd als percentage van de doorlooptijd is dan 78%. Dit percentage 
wijkt dus af ten opzichte van de andere gegevensintensieve processen uit de literatuur. Verklaring hiervoor is dat 
men in het jaarverslagenproces een deadline moet halen, terwijl er in veel gegevensintensieve processen geen 
deadlines zijn. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het percentage wachttijd in het proces aanzienlijk is. De 
oorzaak hiervan is dat alle fondsen beschikbaar zijn aan het begin van het proces en men naast het 
jaarverslagenproces ook nog andere activiteiten uitvoert (zie Hoofdstuk 6.3). 
 

7.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht een vergelijking te maken met verschillende voorbeelden uit de literatuur. De 
vergelijking met de projecten heeft geleid tot een verklaring van bepaalde karakteristieken die in dit project naar 
voren kwamen. Bovendien heeft het geresulteerd in de herkenning en bewustwording van bepaalde aspecten die 
voorkomen in het jaarverslagenproject. Daarnaast is bevestigd dat ook dit proces valt in de categorie waarbij het 
percentage wachttijd ten opzichte van de doorlooptijd hoog is, hoewel het percentage significant lager is dan bij 
andere gegevensintensieve processen. De verklaring voor deze afwijking is de aanwezigheid van een deadline in het 
jaarverslagenproces. 
 
In het volgende hoofdstuk zal de conclusie van het project worden beschreven en zullen enkele aanbevelingen 
worden gedaan. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
In de inleiding van deze scriptie is de hoofddoelstelling van het afstudeeronderzoek als volgt geformuleerd:  
 

“Herontwerp het proces van de fondsjaarverslagen, zodat met gelijke capaciteit de doorloopsnelheid 
verhoogd wordt en het proces minder foutgevoelig is.” 

 
Tijdens mijn afstudeerstage is dit doel vervuld met behulp van analyse, procesherontwerp en automatisering. In dit 
hoofdstuk zullen allereerst procesinhoudelijke conclusies worden getrokken, vervolgens zal worden ingegaan op de 
conclusies over de gebruikte methoden. Daarnaast worden nog een aantal aanbevelingen gedaan. Dit hoofdstuk zal 
worden afgesloten met een reflexie op het afstudeerproject. 
 

8.1 Procesinhoudelijke conclusies 
Op basis van de analyse van het proces is gebleken dat er een groot aantal overdrachtsmomenten was tussen 
afdelingen met als gevolg dat er geen helder servicemodel opgezet kon worden. Daarnaast is gebleken dat voor het 
maken en corrigeren van een jaarverslag altijd twee afdelingen nodig waren, een afdeling voor de compilatie en lay-
out en een voor het maken van de jaarrekening. Het maken van een jaarverslag bleek uit veel handmatige taken te 
bestaan. Bovendien was het aantal controles in het jaarverslagenproces groot en de daaruit volgende correcties 
moesten in veel gevallen dubbel doorgevoerd worden. Tevens bleek dat er veel fouten worden geconstateerd bij de 
controles, de meest voorkomende opmerkingen hebben betrekking op: lay-out, naamgeving, structuur en inhoud. 
 
Uit de analyse van het product konden de volgende conclusies worden getrokken: 

• De lay-out van het product blijkt te verschillen voor de diverse labels (merken) van ING. 
• Uit de analyse van de structuur van de jaarverslagen blijkt dat elementen kunnen worden geclassificeerd in 

tekstuele bronnen (43%), bronnen in systemen (24%) en handmatige bronnen (33%). 
• De relatie tussen de bronnen en het jaarverslag bestaat grotendeels uit rekenkundige functies en de 

concatenatie. 
• De productboom blijkt plat te zijn en vooral te bestaan uit samenvoeging van veel informatie-elementen. 

Dit is bijzonder in vergelijking met andere productbomen. 
• Correcties dienen gemaakt te kunnen worden en ieder jaar kunnen de berekeningen of de structuur van de 

verslagen wijzigen. 
Bovendien blijkt het jaarverslag geen marketing instrument te zijn, maar wordt het gezien als een jaarlijkse 
verplichting.  
 
Op basis van de bevindingen uit de analyse is het procesherontwerp op de volgende manier geïmplementeerd: 
Er is een prototype van een applicatie ontwikkeld waarmee één persoon in staat is om een jaarverslag op te leveren 
en te corrigeren. Daarbij zijn de relaties tussen bronnen en het jaarverslag expliciet vastgelegd, waardoor de 
hoeveelheid handmatig werk vermindert en de controles vereenvoudigen. De applicatie maakt het tevens mogelijk 
om correcties op een jaarverslag te traceren en gegevens van voorgaande jaren te hergebruiken. Bovendien wordt 
een groot gedeelte van de handmatige informatie automatisch ingeladen en wordt de lay-out van de documenten 
automatisch toegevoegd. Met behulp van deze applicatie kan een jaarverslag dus minder foutgevoelig geproduceerd 
worden. 
 
Daarnaast is het proces herontworpen, waardoor het aantal overdrachtsmomenten is verminderd. Tevens is het aantal 
betrokken afdelingen verminderd en er is een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden gecreëerd. Op basis 
van simulatie resultaten kan worden geconcludeerd dat het nieuwe proces ongeveer 50% sneller verloopt dan in het 
huidige proces. Naast de ontwikkelde applicatie en het herontwerp van het proces, is de betere controle op de 
kwaliteit ook een belangrijke factor in de prestatieverbetering.  
 
Aanbevelingen die gedaan kunnen worden om het proces mogelijk nog verder te stroomlijnen zijn: 

• Het strakker aansturen van de betrokken externe partijen zoals de externe accountant. 
• Het uitvoeren van metingen van het proces gedurende het aankomende jaar, zodat op basis van die 

detailinformatie de simulatie bijgesteld en uitgebreid kan worden. 
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• Het in gebruik nemen van een workflow-managementsysteem om de routering van casussen naar de 
externe accountant te verbeteren en meer informatie over bewerkingstijden en wachttijden te verkrijgen. 

• Het uitbreiden van de automatische controles op gegevens in de jaarrekening. 
 
In de volgende paragraaf zullen de methoden worden geëvalueerd. 

8.2 Evaluatie van de methoden 
Om op korte termijn tot gefundeerde adviezen over verbeteringen te komen, is begonnen met een analyse van het 
huidige proces. Geconcludeerd kan worden dat hierdoor een duidelijk beeld is ontstaan van de huidige situatie en de 
probleempunten in het proces zijn onderkend. Ook de afdelingen zelf zagen in aan de hand van het as-is proces dat 
bepaalde aspecten inderdaad erg omslachtig en onduidelijk verliepen. Deze fase was in dit project dus onmisbaar. 
 
Het verbeteren van een proces met behulp van een grondige analyse van het product, is heel toepasbaar gebleken in 
dit herontwerp. Het opstellen van de productboom en de bijbehorende bronnen was een intensieve taak. Hoewel op 
basis van deze productboom geen significante alternatieve processen bepaald konden worden, heeft Product Based 
Design (PBD) een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het project: 

• Met behulp van de PBD methode is duidelijk inzicht verkregen in de structuur van het product. 
• Door de bronnenanalyse is een duidelijk beeld ontstaan van de informatie die nodig was in het proces. 
• De mogelijkheden tot automatiseren werden verduidelijkt. 
• Een ideaal proces kon worden afgeleid op basis van de productboom. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat Product Based Design (PBD) en Informatie Technologie (IT) zeer nauw met 
elkaar verbonden waren in dit project. 
 
Bij de toepassing van PBD zou het erg handig zijn om een applicatie te hebben waarin een productboom gecreëerd 
kan worden en kan worden onderhouden. In project is gebruik gemaakt van een XML-schema, het voordeel daarvan 
was dat bepaalde takken tijdelijk verborgen konden worden en dat daardoor de structuur enigszins beheersbaar 
werd. De relatie met de bronnen moest echter apart opgeslagen worden en dat was achteraf misschien toch niet 
ideaal. Bovendien zou het vereenvoudigen van de productboom door het groeperen van gelijksoortige informatie-
elementen een interessante feature zijn van zo een applicatie. Door het vereenvoudigen van de boom, kon namelijk 
weer enig overzicht van het product worden verkregen. 
 
De analyses van zowel het proces, als het product hebben een aanzienlijke hoeveelheid tijd gekost. De ervaring in 
dit project heeft echter geleerd, dat juist door deze grondige analyse een duidelijk oordeel geveld kon worden over 
de mogelijke verbeteringen van het proces. 
 
Wegens eisen van de organisatie is voorafgaand aan het herontwerp een hoog niveau concept herontwerp gemaakt 
van het proces. Het vroegtijdig communiceren hiervan kan geadviseerd worden, want in dit project is gebleken dat 
organisatorische veranderingen een lange tijd nodig hebben om geïmplementeerd te worden. In dit project zijn een 
top-down en een bottom-up approach ad hoc gecombineerd. Het zou wetenschappelijk interessant zijn om te 
onderzoeken of een structurele combinatie van deze aanpakken daadwerkelijk voordelen biedt. 
 
Op basis van het prototype kan geconcludeerd worden, dat met behulp van standaard XML componenten en 
stylesheets aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden in het proces. Het maken van de mapping en de 
stylesheet bleek echter toch een stuk arbeidsintensiever dan vooraf verwacht. Bij toekomstige implementaties wordt 
daarom aanbevolen om kritisch te kijken naar nieuwe producten die meer mogelijkheden bieden. Het concept van de 
verbetering blijkt dusdanig generiek toepasbaar, dat zich nu al mogelijkheden voordoen voor de toepassing in andere 
product/proces combinaties. 
 
Simulatie is in dit project een zeer nuttig hulpmiddel gebleken. Behalve dat het meer inzicht gaf in het verloop van 
het herontworpen proces, kon op basis van de resultaten ook een schatting worden gemaakt van de planning voor het 
aankomende jaar en kon het gebruikt worden om te communiceren richting de betrokken externe partijen. 
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8.3 Reflexie 
Dit laatste deel van deze scriptie zal gebruikt worden als nawoord om terug te kijken op de aanpak en ervaringen die 
tijdens dit afstudeeronderzoek zijn opgedaan. 
 
Bij aanvang van het onderzoek bestond bij mij het idee dat de verbetering van het proces door het invoeren van een 
workflow management systeem gerealiseerd zou kunnen worden. Gedurende de analyse fase werd echter duidelijk 
dat er veel meer mogelijkheden waren om dit proces te verbeteren. Deze ommezwaai in de opdracht heb ik als een 
grote uitdaging ervaren en heeft geleid tot veel nieuwe inzichten. 
 
Het opstellen van het huidige proces bleek door de betrokkenheid van verschillende partijen een intensief, maar zeer 
interessant werk. Stap voor stap werden meer aspecten van het proces duidelijk en het gaf mij veel voldoening dat 
het resultaat van deze analyse voor de afdelingen zelf ook een eye-opener was. 
 
Na de analyse is een poging gedaan om een simulatie model op te zetten waarbij de beschikbare doorlooptijden van 
het voorgaande jaar op functies werd geprojecteerd. Het was teleurstellend toen bleek dat het deze gegevens niet 
bruikbaar waren voor de simulatie en dat het tijdschrijven niet toegestaan werd door de organisatie. Gelukkig waren 
de knelpunten in het proces al duidelijk geworden en was de volledige kwantitatieve onderbouwing op dat moment 
niet noodzakelijk. 
 
De analyse van het product verliep door de omvang van het product aan het begin iets stroever, omdat de opslag van 
de informatie-elementen niet eenvoudig was. De toepassing van het XML-schema gaf echter mogelijkheden om de 
informatie-elementen overzichtelijk op te slaan. De omvang van de verschillende jaarverslagen was echter vooraf 
onderschat, maar leverde verder geen problemen op. 
 
Het implementeren van de automatiseringsoplossing bleek veel meer tijd te kosten dan verwacht. Het was relatief 
eenvoudig om snel een demo te geven van de mogelijkheden van het prototype, maar de realisatie van een perfect 
werkend prototype was aanzienlijk lastiger. De bekende “20 - 80”-regel gaf duidelijk de verhouding aan bij de 
realisatie van het prototype. Dat uiteindelijk het “proof of concept” daadwerkelijk verder geïmplementeerd werd 
door de organisatie, stelde mij zeer tevreden. 
 
Ik was zeer verheugd dat er, na het opstellen van het herontwerp van het proces, toch nog een mogelijkheid was om 
een simulatie uit te voeren. Dat was namelijk een van mijn persoonlijke voornemens van mijn afstudeerproject. Het 
was zeer motiverend dat de simulatie, ondanks de beperkt beschikbare informatie, resulteerde in een nuttig en 
bruikbaar resultaat. 
 
Hoewel het schrijven van mijn scriptie mij behoorlijk wat meer tijd heeft gekost dan ik initieel dacht, denk ik dat het 
een onmisbare ervaring is geweest. Tot slot zou ik het afstudeerproject willen samenvatten als een zeer leerzaam en 
uitdagend traject. 
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A Appendix proces 

A.1 Procesmodellen 
In dit appendix wordt het procesmodel van de huidige situatie in detail weergegeven. Allereerst wordt het hoofdproces 
getoond. De subprocessen zijn vervolgens op alfabetische wijze gesorteerd. 
In een procesmodel kan een subproces herkend worden aan: 

• Het woord ‘process:’ aan het begin van de naam van de activiteit 
• De gestreepte rand om het blokje van de activiteit. 

Activiteiten die eenmalig worden uitgevoerd in het proces, dus niet voor iedere casus in het model worden uitgevoerd, 
zijn door middel van een gele achtergrond gearceerd. In de modellen hebben activiteiten die worden uitgevoerd door 
externe partijen worden, een witte kleur. 
Bovenaan ieder procesmodel is tevens een doel van het gemodelleerde proces gedefinieerd. 
 
Voor de duidelijkheid volgt hier een grafisch overzicht van de gebruikte symbolen: 
 

Symbool Betekenis 

Een functie, hiermee wordt een activiteit weergegeven. 

Een event, hiermee wordt de situatie voor of na een functie 
beschreven. 

De logische connector XOR. 

De logische connector OR. 

 

 

De logische connector AND. 

 
Verder worden in appendix A.2 de beschrijvingen van de functies meegenomen. 
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A.1.1 Annual reporting (hoofdproces) 
 

process: prepare
annual report

ready to
compose first

version

receive first
version of annual

report by CAS

annual report
reviewed by CAS

?

annual report
reviewed by CAS

?

compose first
version

first version
composed

first version
ready to be send

send first version
of annual report

to CAS

second version
accepted by CAS

process:
create fiscal

result

fiscal result and
reserve accepted

by labels

process:
internal review

process for first
version

'nauwe banden'
file present at

external
accountant

process:
create updated
version and do

quick audit

process:
audit first version
and fill in review

document

first version
audited

questions for
more information
created by CAS

process:
solve questions

from CAS

answers
received by CAS

no, not to be
reviewed by CAS

yes to be
reviewed by CAS

no

process:
audit second
version by

External Auditor

Purpose:  The purpose of this process is to create
a verified and accepted annual report.

does the fund
have a simple

trust (FBI-)
status ?

yes, fund has a
simple trust

status

no, fund has no
simple trust

status

6 months
before end of

year

finished annual
account

inform MFN
about finished
annual account

copy financial
justification at
A&R by CAS
(hard copy)

yes to be
reviewed by CAS

Name:  Annual reporting_copypaste
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no, CAS has no
unanswered

questions

receive final
version by CAS

process: update
general

introduction

annual report
changed

annual report
reviewed by CAS

?

yes, final version
to be reviewed

by CAS

no, final version
not to be

reviewed by CAS

second version
accepted by

External Auditor

second version
not accepted by
External Auditor

compose final
version

process:
make changes to
updated version

send final
version to CAS

does CAS have
unanswered
questions?

verify answers

yes, CAS has
unanswered

questions

is it necessary to
add the fiscal
result to the

annual report?

fiscal result to be
added to annual

report

no, addition of
fiscal result not
necessary (no

FBI-status)

add fiscal result
to annual report

no, fiscal result
is already added

general
introduction up

to date
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Is the 'nauwe
banden' file

present?

no, 'nauwe
banden' file is
not present at

external auditor

yes, 'nauwe
banden' file is

present at
external auditor

process:
combine and
export annual

report

documents
received by ING

Bank and
Postbank

annual report
received by

parties

review final
version by CAS

review final
version and

update review
document

final version
accepted

final version not
accepted

send final
version to

External Auditor

final version not
accepted by CAS

final version
accepted by CAS

receive final
version by

External Auditor
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A.1.2 Audit first version and fill in review document 

note: this process is not as exhaustively modelled as the
other processes, because this part has a minor priority.

first version of
annual report

received by CAS

first version
audited

questions for
more information
created by CAS

yes to be
reviewed by CAS

audit annual
report according
to 'het controle

werkprogramma'

adopt
(vastlegging)
annual report

create or update
electronic audit

file

review by
register

accountant

create or update
remarks memo

and send to
register acc.

closer inspection
needed?

yes, closer
inspection is

needed

no, closer
inspection is not

needed

accept annual
report by

registeraccounta
nt

inform first
auditor

Purpose:  The purpose of this process is to
audit the first version of the annual
report by CAS.

Name:  process: audit first version and fill in review document
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A.1.3 Audit second version by External Auditor 

send documents
to External

Auditor

receive
documents by

External Auditor

review second
version and

return financial
justification

second version
accepted by CAS

get financial
justification from

CAS

no, not to be
reviewed by CAS

second version
accepted by

External Auditor

second version
not accepted by
External Auditor

Purpose:  The purpose of this process is to
send the documents to the External
Auditor and let them review it.

Name:  process: audit second version by External Auditor
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A.1.4 Check and update annual account 

check
reconciliations in

other systems

excel file of
annual account

ok

determine fund
type

other fund typebasisfund INI

reconciliations
ok

calculate
expense ratio

calculate foreign
exchange
position

reconciliations
not ok

explain the
problems with
reconciliations

check if export is
complete (0-test)

0-test ok 0-test not ok

add additional
information on

A-sheet

solve problem
from 0-test

data in annual
report complete

check
specifications

specifications ok specifications
not ok

solve problem
with

specifications

check if the
annual account is

balanced

annual account is
balanced

annual account is
not balanced

make annual
account balanced

is the format of
comparable

figures changed
this year?

yes, format of
comparable

figures has been
changed

no, format of
comparable
figures is te

same

convert
comparable
figures from

previous year

add comparable
figures from

previous year
(by hand)

Purpose:  The purpose of this process is to
complete the content of the annual
account, verify the correctness of
the information and update it if needed.

Name:  process: check and update annual account
annual account
in excel created
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A.1.5 Combine and export annual report 

receive
distribution list

receive
documents by
printing office

Purpose:  The purpose of this process is to combine
and export the annual reports into books
and send them to the involved parties.

combine annual
reports to annual

report book

send document
to ING Bank and

Postbank

documents
received by ING

Bank and
Postbank

final version
accepted

annual report
received by

parties

create export
format for annual

report book

send document
and distribution
list to printing

office

print document

send document
to addresses on
distribution list

request
distribution list

Name:  process: combine and export annual report
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A.1.6 Create annual account 

process:
review and

update annual
account

no changes
needed in the

annual account
format

excel file of
annual account

ok

annual account
format ready

finished annual
account

incorporate fund
information in

annual account
format

annual account
in excel created

are changes
needed in the

annual account
format?

yes, changes to
be made to the
annual account

format

receive change
requests

make changes to
annual account

format

update other
information file

of annual
account format

update
explanation file

of annual
account format

create portfolio
overview

check items for
financial

justification

financial
justification

complete

financial
justification
incomplete

add
argumentation to

filewere changes
made to the

annual account
format?

update
information in

annual account

annual account
ready to be
reviewed

process:
check and update

annual account

Purpose:  The purpose of this process is to
create the annual account which can
be incorporated in the annual report.

yes, changes
made to the

annual account
format

no changes
made to the

annual account
format

Name:  process: create annual account
fund information

exported
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A.1.7 Create annual account format 

no more changes
expected

receive annual
account format

by CAS

receive annual
account format

by External
Auditor

find changes in
annual reporting

create and
update annual

account format

more changes
expected

send annual
account format

to CAS and
External Auditor

audit annual
account format

by External
Auditor

audit annual
account format

by CAS

External Auditor
and CAS liaise
about review

outcome a.a.f.

annual account
format ready

changes to be
made in annual
account format

CAS and A&R
liaise about

changes annual
account format

update annual
account format

6 months
before end of

year

update formula's
in annual account

format

annual account
format accepted

finish updating
annual account
format formulas

send updated
annual account
format to CAS

and E.A.

audit annual
account format
by team leader

External Auditor

audit annual
account format

by register
accountant CAS

changes in
legislation

announced by
AFM

changes required
in annual report
previous year

Purpose:  The purpose of this process is to
create the annual account format
for the several types of funds.

Name:  process: create annual account format
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A.1.8 Create profile 

review profile by
External Auditor

External Auditor
and CAS liaise
about review

outcome profile

changes to be
made in profile

send remarks on
profile to MFN

update profile
with remarks

create profile

review profile by
CAS

send profile to
CAS and External

Auditor

MFN ready to
create profile

Purpose:  The purpose of this process is to
create a profile and verify it by the
External Auditor and by CAS.

ready to
compose first

version

receive remarks
to update profile

no changes to
be made to

profile

receive profile by
External Auditor

receive profile by
CAS

Name:  process: create profile
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A.1.9 Create updated version and do quick audit 

receive second
version by CAS

receive review
document by
MFN and A&R

first version
audited

send review
document to

MFN and A&R

ready to make
changes in first

version

first version
changed

compose second
version

quick scan
second version

with review
document

second version
accepted by CAS

second version
not accepted by

CAS

send second
version to CAS

quality check
(quick scan) by

senior MFN

process:
make changes to

first version

Purpose:  The purpose of this process is to
review the first version by CAS and
create an updated version, followed
by a quick scan to verify the changes.

second version
accepted by
senior MFN

remarks found
by senior MFN

Name:  process: create updated version and do quick audit
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A.1.10 Finalize manager's report 

update and finish
manager's report
and send to MFN

by email

latest
developments in

the market
known

review
manager's report

by Investment
Services

manager's report
finished for 90%

send manager's
fund report to

Investment
Services

repair language
and typographic
errors and send

to MFN

receive and
review managers

report

make necessary
changes and add

information to
manager's report

is the manager's
report clear?

ask clarification
by fund manager

Purpose:  The purpose of this process is to
finalize the manager's report and
prepair it to fit into the annual report.

ready to
compose first

version

no, manager
report is not

clear

yes, manager
report is clear

receive
manager's report

by Investment
Services

Name:  process: finalize manager's report NAV
documentation

archived
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A.1.11 Foreign exchange rate overview 

review FER
overview and

send remarks to
A&R

receive Foreign
Exchange Rate

overview by CAS

update FER
overview and
send it to MFN

create Foreign
Exchange Rate
overview and
send it to CAS

Purpose:  The purpose of this process is to
create a Foreign Exchange Rate
Overview.

ready to
compose first

version

receive remarks
Foreign

Exchange Rate
overview by A&R

Name:  process: foreign exchange rate overview
NAV

documentation
archived
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A.1.12 Internal review process for first version 

first version
composed

add review
document

first version
ready to be send

receive and
review first

version by senior
employee MFN

receive and
review first

version by A&R

send comments
from A&R to

MFN

send comments
from senior

employee MFN to
ass account mgr

update first
version with
senior MFN
comments

send first version
to A&R for

review (hard
copy)

send first version
to senior

employee MFN
(hard copy)

make changes in
source excel files

update first
version with A&R

comments

Purpose:  The purpose of this process is to
review the annual report by the seniors
of MFN and A&R and to make necessary
updates to the annual report.

no changes
needed in source

excel files

changes needed
in source excel

files

Name:  process: internal review process for first version
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A.1.13 Make changes to first version 

inform MFN
about required
changes in first

version

quality check
(quick scan)
changes by
senior A&R

CAS and A&R
liaise about

review outcome

ready to make
changes in first

version

change first
version and

update review
document

change annual
account and

update review
document

CAS and MFN
liaise about

review outcome

are third parties
required for

input?

request input
from involved
third parties

required
information

received

make changes in
first version

where A&R is not
involved

first version
changed

Purpose:  The purpose of the process is to
make changes to the first version
of the annual account according to
the remarks of CAS.

Name:  process: make changes to first version

yes, third parties
are required for

input

no, third parties
are not required

for input

changes
accepted by
senior A&R

remarks by
senior A&R
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A.1.14 Make changes to updated version 

inform MFN
about required

changes in
annual report

change annual
report and

update review
document

annual report
changed

final version not
accepted by CAS

make changes in
non-A&R-part of

annual report

change annual
account  v2 and
update review

document

second version
not accepted by
External Auditor

External Auditor
and CAS liaise
about review

outcome

inform A&R and
MFN about
necessary
changes

is CAS involved?

External Auditor,
A&R and MFN

liaise about
review outcome

final version not
acceptedPurpose:  The purpose of the process is to liaise

about the review outcome and to make
changes to the updated version.

yes, CAS is
involved in the
review process

no, CAS is not
involved in the
review process

Name:  process: make changes to updated version

changes
accepted by
senior A&R

remarks by
senior A&R

quality check
(quick scan)

changes v2 by
senior A&R
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A.1.15 Nauwe banden 

verify
completeness of
'nauwe banden'

spreadsheet

spreadsheet
'nauwe banden'

is complete

spreadsheet
'nauwe banden'
is not complete

inform A&R
about

incompleteness
of spreadsheet

deliver evidence
of 'nauwe

banden' to A&R

verify received
evidence of

'nauwe banden'

evidence of
'nauwe banden'
is not complete

evidence of
'nauwe banden'

is complete

create file with
evidence 'nauwe

banden'

send file 'nauwe
banden' to

external auditor

Purpose:  The purpose of this process is to
get the evidence required to prove
the fairness with respect to 'nauwe banden'.

NAV validated

request evidence
of 'nauwe
banden' at
business

verify
correctness of
spreadsheet

'nauwe banden'

spreadsheet
'nauwe banden'

is correct

spreadsheet
'nauwe banden'

needs to be
updated

update
spreadsheet

'nauwe banden'

'nauwe banden'
file present at

external
accountant

update
spreadsheet

'nauwe banden'

request
completion of
evidence at

business

Name:  process: nauwe banden
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A.1.16 Prepare annual report 

fund information
exported

annual account
format ready

end of year

process: create
annual account

format

process: Foreign
Exchange Rate

overview

ready to
compose first

version

1 month before
end of year

process:
create profile

manager's report
finished for 90%

finished annual
account

process:
create annual

account

process:
finalize

manager's report

select necessary
data from Speed

pages

MFN ready to
create profile

2 months before
end of year

CAS and MFN
liaise about

content of profile

6 months
before end of

year

Purpose:  The purpose of this process is to
prepare all information that is necessary
to creating an annual report.

create general
introduction and
send it to MFN

data about
manager shares
received from
Compliance

find out which
funds invest in
these shares

create document
with the info and
send it to MFN

Name:  process: prepare annual report

request fund
managers for a

manager's report

receive request
and create

manager's report
for 90%

process:
calculate NAV

NAV must be
calculated

NAV
documentation

archived

'nauwe banden'
file present at

external
accountant

process:
nauwe banden

export fund
information to

excel
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A.1.17 Review and update annual account 

finished annual
account

review annual
account by Unit

Manager

remarks found
by Unit Manager

A&R

correct remarks
Unit Manager in
annual account

quick scan
changes in

annual account

remarks not
correctly

changed in
annual account

annual account
accepted by Unit

Manager

is it going to be
reviewed by a

second auditor?

yes, a second
auditor will

review annual
account

review annual
account by

second auditor

remarks found
by  second

auditor

correct remarks
second auditor in
annual account

quick scan
correction

remarks second
auditor

remarks
second auditor
not correctly

changed

review by a second
auditor is a temporary
action and  is only
scheduled for the
year 2005

annual account
ready to be
reviewedPurpose:  The purpose of this process is to

review the annual account and
financial justification and update
it if necessary.

no, it is not
reviewed by a
second auditor

no remarks
found by second

auditor

no remarks
found by Unit
Manager A&R

annual account
accepted by

second auditor

Name:  process: review and update annual account
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A.1.18 Solve questions from CAS 

questions for
more information
created by CAS

answers
received by CAS

receive
questions by
MFN and A&R

send questions
to MFN and A&R

are third parties
required for
answers?

yes, third parties
are required for

answers

request
information from

third parties

answer
questions and
send them to

CAS

no, third parties
are not required

for answers

Purpose:  The purpose of this process is to
solve the questions from CAS,
which do not result in changes in
the annual report.

receive
requested

information from
third parties

Name:  process: solve questions from CAS
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A.1.19 Update general introduction 

send general
introduction to

Investment
Services

receive general
introduction by

Investment
Services

receive updates
to general

introduction

review general
introduction and
send updates to

MFN

1st March of the
year

Purpose:  The purpose of this process is to find out
which updates are needed to be made to
the general introduction of the annual report.

is it necessary to
update the

general
introduction?

yes, general
introduction
needs to be

updated

update general
introduction in
annual report

annual report
changed

second version
accepted by

External Auditor

general
introduction up

to date

Name:  process: update general introduction

no, general
introduction is up

to date
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A
.2 Functie beschrijvingen 

 In dit appendix w
orden de beschrijvingen van de activiteiten uit het m

odel van de huidige situatie gepresenteerd. B
ovendien is per activiteit zichtbaar w

elke system
en en docum

enten 
betrokken zijn. D

e activiteiten zijn op alfabetische volgorde gepresenteerd en gegroepeerd per (sub-)m
odel. 

 A
.2.1 A

nnual reporting (hoofdproces) 
N

am
e of process

Nam
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational Units
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

Annual reporting
add fiscal result to annual report

Add fiscal result to annual report.
1

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
fiscal result

updated version annual report
annual re port review

ed by C
A

S ?
Is the annual report review

ed by C
AS?

1
annual re port review

ed by C
A

S ?
Is the annual report review

ed by C
AS?

1
annual report review

ed by C
A

S ?
Is the annual report review

ed by C
AS?

1
com

pose final version
C

om
pose the final version of the annual report.

1
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

updated version annual report
updated version annual report

com
pose first version

C
om

pose the first version by using the tool and adding docum
ents 

and repairing the layout by hand.
1

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
annual account
general introduction
inform

ation m
anagem

ent shares
m

anager's report
portfolio overview
profile in w

ord-form
at

S peed pages

first version of annual report

copy financial justification at A&R
 by C

AS
 (hard 

co py)
C

opy financial justification at A&
R

 by C
AS in hard copy.

0
C

orporate Audit 
Services

financial justification dossier
financial justification dossier

does C
AS have unansw

ered questions?
D

oes C
A

S have unansw
ered questions?

0
C

orporate Audit 
Services

review
 docum

ent

does the fund have a sim
ple trust (FBI-) status ?

D
oes the fund have a sim

ple trust ("Financiele Beleggings 
Instelling"-) status ?

1
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
U

nit Team
 2

U
nit Team

 3
inform

 M
FN

 about finished annual account
Inform

 M
FN

 about the finished annual account.
0

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

anager Team
 3

U
nit Team

 2
U

nit Team
 3

is it necessary to add the fiscal result to the 
annual re port?

Is it necessary to add the fiscal result to the annual report?
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

Is the 'nauw
e banden' file present?

Verify if the 'nauw
e banden' file is present at the external auditor.

1
External Auditor

process: audit first version and fill in review
 

docum
ent

The purpose of this process is to audit the first version of the annual 
re port by C

AS
.

C
orporate Audit 

Services
first version of annual report

review
 docum

ent

process: audit second version by External A
uditor

The purpose of this process is to send the docum
ents to the 

External A
uditor and let them

 review
 it.

financial justification dossier
updated version annual report

financial justification dossier E.A.
updated version annual report

process: com
bine and export annual report

The purpose of this process is to com
bine and export the annual 

reports into books and send them
 to the involved parties.

process: create fiscal result
The purpose of this process is to create the fiscal result and adjust it 
if that is needed for com

m
ercial reasons.

process: create updated version and do quick 
audit

The purpose of this process is to review
 the first version by C

AS
 

and create an updated version, follow
ed by a quick scan to verify 

the chan ges.

first version of annual report
review

 docum
ent

first version of annual report

process: internal review
 process for first version

The purpose of this process is to review
 the annual report by the 

seniors of M
FN

 and A&R
 and to m

ake necessary updates to the 
annual re port.

first version of annual report
first version of annual report
review

 docum
ent

process: m
ake changes to updated version

The purpose of the process is to liaise about the review
 outcom

e 
and to m

ake changes to the updated version.
review

 docum
ent

updated version annual report
review

 docum
ent

updated version annual report
process: prepare annual report

The purpose of this process is to prepare all inform
ation that is 

necessary to creating an annual report.
process: solve questions from

 C
AS

The purpose of this process is to solve the questions from
 C

AS, 
w

hich do not result in changes in the annual report.
review

 docum
ent

review
 docum

ent

process: update general introduction
The purpose of this process is to find out w

hich updates are needed 
to be m

ade to the general introduction of the annual report.
general introduction

general introduction

receive final version by C
AS

R
eceive the final version of the annual report by C

A
S.

0
C

orporate Audit 
Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

receive final version by External Auditor
R

eceive final version by External A
uditor.

0
External Auditor

updated version annual report
updated version annual report

receive first version of annual report by C
AS

R
eceive first version of the annual report by C

AS.
0

C
orporate Audit 

Services
first version of annual report

first version of annual report

review
 final version and update review

 docum
ent

R
eview

 the final version and update the review
 docum

ent.
2

External Auditor
file evidence 'nauw

e banden'
financial justification dossier E

.A.
updated version annual report

review
 docum

ent

review
 final version by C

AS
R

eview
 final version by C

AS.
2

C
orporate Audit 

Services
financial justification dossier
u pdated version annual report

review
 docum

ent

send final version to C
AS

Send the final version of the annual report to C
AS.

0
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
u pdated version annual report

review
 docum

ent
updated version annual report

send final version to External A
uditor

Send the final version to the External A
uditor for an audit.

0
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
updated version annual report

review
 docum

ent
updated version annual report

send first version of annual report to C
A

S
Send the first version of the annual report to C

A
S.

0
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

first version of annual report
review

 docum
ent

first version of annual report
review

 docum
ent

verify answ
ers

Verify the answ
ers on the questions of C

AS
.

2
C

orporate Audit 
Services

review
 docum

ent
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A
.2.2 A

udit first version and fill in review
 docum

ent 
 A

ctiviteiten in dit subproces zijn m
inder gedetailleerd beschreven, om

dat dit activiteiten bij een externe partij zijn. 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: audit first version and fill in 
review

 docum
ent

accept annual report by registeraccountant
A

pproval of annual report by register accountant.
2

C
orporate A

udit 
S

ervices
adopt (vastlegging) annual report

A
dopt (in D

utch 'vastlegging') the annual report.
2

C
orporate A

udit 
S

ervices
audit annual report according to 'het controle 
w

erkprogram
m

a'
A

udit annual report according to 'het controle w
erkprogram

m
a' of 

C
A

S
.

2
C

orporate A
udit 

S
ervices

closer inspection needed?
Is closer inspection needed?

2
C

orporate A
udit 

S
ervices

create or update electronic audit file
C

reate or update electronic audit file.
2

C
orporate A

udit 
S

ervices
create or update rem

arks m
em

o and send to 
register acc.

C
reate or update rem

arks m
em

o and send it to the register 
accountant.

2
C

orporate A
udit 

S
ervices

inform
 first auditor

Inform
 first auditor about the closer inspection needed.

2
C

orporate A
udit 

S
ervices

review
 by register accountant

R
eview

 annual report and rem
arks from

 first auditor. If needed, 
reform

ulate rem
arks.

2
C

orporate A
udit 

S
ervices

  A
.2.3 A

udit second version by External A
uditor 

 
N

am
e of process

Nam
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational Units
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input Docum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: audit second version by External 
Auditor

get financial justification from
 C

AS
G

et financial justification dossier and extract the im
portant 

inform
ation and copy it into the dossier of the External Accountant.

1
External Auditor

financial justification dossier
financial justification dossier E.A.

receive docum
ents b y External Auditor

R
eceive docum

ents by External Auditor.
0

External Auditor
updated version annual report

updated version annual report
review

 second version and return financial 
justification

R
eview

 the second version of the annual report and return financial 
justification to M

FN
.

2
External Auditor

financial justification dossier
financial justification dossier E.A.
updated version annual report

financial justification dossier

send docum
ents to External Auditor

Send second version of the annual re port to the external auditor.
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
updated version annual report

updated version annual report
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A
.2.4 C

heck and update annual account  
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: check and update annual 
account

add additional inform
ation on A-sheet

Fill in bank-balance. The difference betw
een M

ultifonds and the 
bank statem

ent m
ust be broken dow

n in the B
-sheet. The opening 

balance of the capital account m
ust be filled w

ith the N
AV

 of the 
previous year. Inform

ation about the investm
ents m

ust be fille

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
B

usiness O
bjects

Igefi M
ultifonds

P
A

R
IS

N
A

V
 inform

ation
spreadsheet sales inform

ation
annual account

add com
parable figures from

 previous year (by 
hand)

A
dd com

parable figures from
 published annual report from

 the 
previous year or from

 the converted com
parable figures from

 
previous year.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual report previous year
converted com

parable figures
annual account

calculate expense ratio
C

alculate expense ratio. This step is skipped for B
asisfondsen and 

IN
I's.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
Igefi M

ultifonds
annual account

annual account

calculate foreign exchange position
C

alculate foreign exchange position. This is only necessary for 
basisfondsen.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
foreign exchange pos. inform

ation
annual account

check if export is com
plete (0-test)

V
erify if the low

est num
ber on the A

-sheet is equal to zero. If so, 
copy values into the fields and rem

ove the link to the raw
 data file.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account

annual account

check if the annual account is balanced
There are around 10 or 12 checks, w

hich m
ust be verified to m

ake 
sure that the annual re port is balanced.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account

check reconciliations in other system
s

U
se the control sheet to verify the reconciliations w

ith other system
s. 

Fill in the gray fields w
ith inform

ation from
 Paris, M

ultifonds, Finance 
K

it etc.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
Finance K

it
Igefi M

ultifonds
P

A
R

IS
S

m
artstream

annual account
annual account

check specifications
V

erify if the specifications (the break dow
n of the calculations) 

corres pond w
ith the annual account.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account

convert com
parable figures from

 previous year
M

ost of the tim
e, this task consists of m

oving item
s from

 the 
previous year to another item

 in this year's annual report. S
om

etim
es 

it is necessary to recalculate item
s w

ith inform
ation from

 previous 
year.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual report previous year

converted com
parable figures

explain the problem
s w

ith reconciliations
The differences betw

een the annual report and the system
s m

ust be 
explained in the control sheet.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account

annual account

is the form
at of com

parable figures changed this 
year?

Is the form
at of the com

parable figures changed this year?
0

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

annual account
annual report previous year

m
ake annual account balanced

V
erify if the N

A
V

 is correct. If so then verify if the capital values are 
correct. V

erify the opening balances are correct. V
erify if the P

aris 
inform

ation is com
plete.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
P

A
R

IS
N

A
V

 inform
ation

annual account

solve problem
 from

 0-test
V

erify if there are m
issing values in the A

-sheet. If it is totally w
rong, 

then verify if there is a new
 account w

hich is not linked to the sheet 
or there is som

ethin g w
rong in the source file.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
fund inform

ation in excel form
at

annual account

solve problem
 w

ith specifications
R

epair links in the sheets and break dow
n in positive and negative 

values.
2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

annual account
annual account

 A
.2.5 C

om
bine and export annual report 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: com
bine and export annual 

report
com

bine annual reports to annual report book
C

om
bine the annual reports to an annual report book. An annual 

report book consists of: an um
brella report, several feeder annual 

reports and corresponding inform
ation of the m

aster funds.

1
M

FN
/A

ssistant A
ccount M

anager D
utch Fund S

ervices
updated version annual report

annual report book

create export form
at for annual report book

C
reate export form

at for the annual report book.
1

M
FN

/A
ssistant A

ccount M
anager D

utch Fund S
ervices

annual report book
export form

at of annual report book
print docum

ent
P

rint docum
ent by Printing O

ffice.
1

P
rinting O

ffice
export form

at of annual report book
printed version of annual report book

receive distribution list
R

eceive distribution list from
 labels.

0
H

ead of M
utual Funds Team

 D
utch Fund S

ervices
distribution list

receive docum
ents by printing office

R
eceive docum

ents by printing office.
0

P
rinting O

ffice
export form

at of annual report book
export form

at of annual report book
request distribution list

R
equest distribution list at the labels, for exam

ple IN
G

 B
ank and 

Postbank.
1

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

send docum
ent and distribution list to printing 

office
S

end annual report book in the export form
at and the distribution list 

to the printing office.
0

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund S
ervices

D
utch Fund S

ervices
distribution list
export form

at of annual report book
distribution list
export form

at of annual report book
send docum

ent to addresses on distribution list
Send annual report book to addresses on the distribution list.

0
P

rinting O
ffice

distribution list
printed version of annual report book

printed version of annual report book

send docum
ent to IN

G
 Bank and Postbank

Send annual report book in the export form
at to IN

G
 Bank and 

Postbank.
0

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
export form

at of annual report book
export form

at of annual report book
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A
.2.6 C

reate annual account 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: create annual account
add argum

entation to file
A

dd the m
issing item

s to the file and sign the checklist. N
ote that 

som
e item

s go im
m

ediately to the accountants. The checklist m
ust 

be included in the financial justification.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
financial justification dossier

are changes needed in the annual account 
form

at?
If errors occur in the annual account form

at, then it is necessary to 
u pdate the annual account form

at.
1

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

check item
s for financial justification

N
ote: not all the item

s on the checklist are needed, because som
e 

item
s go im

m
ediately to the accountants.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
checklist financial justification
financial justification dossier

create portfolio overview
The portfolio overview

 from
 B

usiness O
bjects containing all the 

funds is received. The processing team
 selects the inform

ation 
about the fund and copy-pastes the inform

ation to the portfolio 
overview

 file. The checklist is com
pleted (layout etc.) and m

iss

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
B

usiness O
bjects

N
A

V
 inform

ation
portfolio overview

incorporate fund inform
ation in annual account 

form
at

The fund inform
ation is incorporated in the annual account form

at, 
w

hich results in the annual account.
1

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

annual account form
at

fund inform
ation in excel form

at
annual account

m
ake changes to annual account form

at
M

ake changes to the annual account form
at.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
m

em
o w

ith change request
annual account form

at

process: check and update annual account
The purpose of this process is to com

plete the content of the annual 
account, verify the correctness of the inform

ation and update it if 
needed.

B
usiness O

bjects
Finance K

it
Igefi M

ultifonds
P

A
R

IS
S

m
artstream

annual account
annual report previous year
fund inform

ation in excel form
at

N
A

V
 inform

ation
spreadsheet sales inform

ation

annual account
financial justification dossier

process: review
 and update annual account

The purpose of this process is to review
 the annual account and 

financial justification and update it if necessary.
annual account
financial justification dossier
portfolio overview

annual account
financial justification dossier
portfolio overview

receive change requests
C

hange requests are sent if the annual account form
at contains 

serious errors or m
istakes, otherw

ise they are corrected next year.
0

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

m
em

o w
ith change request

update explanation file of annual account form
at

U
pdate the explanation file of the annual account form

at so it is 
custom

ized for this fund. This (W
ord) file is now

 also part of the 
annual account. 

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account form

at
annual account

update inform
ation in annual account

U
pdate the inform

ation in the annual account, so it corresponds to 
chan ged dum

m
y.

2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account form

at
annual account

update other inform
ation file of annual account 

form
at

U
pdate the other inform

ation file of the annual account form
at so it is 

custom
ized for this fund. This (W

ord) file is now
 also part of the 

annual account.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account form

at
annual account

w
ere changes m

ade to the annual account 
form

at?
W

ere changes m
ade to the annual account form

at, so it is necessary 
to update this annual account?

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
annual account form

at
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A
.2.7 C

reate annual account form
at 

 
N

am
e of process

Nam
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational Units
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: create annual account form
at

audit annual account form
at by C

AS
Audit annual account form

at by C
AS

.
2

C
orporate Audit 

Services
annual account form

at
annual report previous year
changes in legislation
rem

arks C
AS on last year's annual report

rem
arks C

AS on annual account form
at

audit annual account form
at by External Auditor

Audit annual account form
at by the External A

uditor.
2

External Auditor
annual account form

at
annual report previous year
changes in legislation
rem

arks E.A. on last year's annual report

rem
arks E.A

. on annual account form
at

audit annual account form
at by register 

accountant C
A

S
Audit the annual account form

at by register accountant of C
AS.

2
C

orporate Audit 
Services

annual account form
at

annual report previous year
changes in legislation
rem

arks C
AS on last year's annual report

rem
arks C

AS on annual account form
at

audit annual account form
at by team

 leader 
External Auditor

Audit the annual account form
at by team

 leader of the External 
Auditor.

2
External Auditor

annual account form
at

annual report previous year
changes in legislation
rem

arks E.A. on last year's annual report

rem
arks E.A

. on annual account form
at

C
AS

 and A
&R

 liaise about changes annual 
account form

at
C

AS and A&R
 liaise about changes annual account form

at.
2

C
orporate Audit 

Services
rem

arks on annual account form
at

rem
arks on annual account form

at

create and update annual account form
at

C
reate and/or update annual account form

at. N
orm

ally this is an 
update on the final version of last year.

2
U

nit M
anager Team

 2
annual report previous year
changes in legislation

annual account form
at

External Auditor and C
AS liaise about review

 
outcom

e a.a.f.
External A

uditor and C
A

S liaise about the outcom
e of the review

 on 
the annual account form

at.
2

C
orporate Audit 

Services
External Auditor

rem
arks C

AS on annual account form
at

rem
arks E.A. on annual account form

at
rem

arks on annual account form
at

find changes in annual reporting
Find changes in annual reporting, these could be caused by 
changes in the legislation (for exam

ple announced by A
FM

) or 
required changes because of experience of last years annual report. 2

U
nit M

anager Team
 2

annual report previous year
changes in legislation

finish updating annual account form
at form

ulas
Finish updating the annual account form

at form
ulas, so all the 

changes required by C
AS

 and the External Auditor have also 
u pdated form

ulas.

2
U

nit M
anager Team

 2
annual account form

at

receive annual account form
at by C

AS
R

eceive annual account form
at by C

A
S.

0
C

orporate Audit 
Services

annual account form
at

annual account form
at

receive annual account form
at by External 

Auditor
R

eceive annual account form
at by E

xternal Auditor.
0

External Auditor
annual account form

at
annual account form

at

send annual account form
at to C

A
S and External 

Auditor
Send annual account form

at to C
AS

 and the External Auditor.
0

U
nit M

anager Team
 2

annual account form
at

annual account form
at

send updated annual account form
at to C

AS
 and 

E.A.
Send updated annual account form

at to C
AS and the E

xternal 
Auditor for a new

 review
.

0
U

nit M
anager Team

 2
annual account form

at
annual account form

at

update annual account form
at

U
pdate annual account form

at.
2

U
nit M

anager Team
 2

annual account form
at

rem
arks on annual account form

at
annual account form

at

update form
ula's in annual account form

at
U

pdate form
ula's in annual account form

at. This is needed because 
C

AS and the External A
uditor only verify the content and not the 

form
ulas. 

2
U

nit M
anager Team

 2
annual account form

at
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A
.2.8 C

reate profile 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: create profile
create profile

C
reate the profile w

ith inform
ation about the structure, license, 

targets, investm
ent policy, risk profile, fiscal state and fund 

inform
ation.

2
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

standard structure for profile
profile in w

ord-form
at

External Auditor and C
AS liaise about review

 
outcom

e profile
After the review

 of the profile, the External Auditor and C
AS liaise 

about the outcom
e of the review

.
2

C
orporate Audit 

Services
External Auditor

receive profile by C
AS

R
eceive profile by C

AS.
0

C
orporate Audit 

Services
profile in w

ord-form
at

profile in w
ord-form

at

receive profile by External Auditor
R

eceive profile by External Auditor.
0

External Auditor
profile in w

ord-form
at

profile in w
ord-form

at
receive rem

arks to u pdate profile
R

eceive rem
arks to update the profile.

0
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

rem
arks on profile

rem
arks on profile

review
 profile by C

AS
C

AS review
s profile.

2
C

orporate Audit 
Services

profile in w
ord-form

at

review
 profile by External Auditor

External Auditor review
s profile.

2
External Auditor

profile in w
ord-form

at
send profile to C

AS and External Auditor
Send the profile to C

AS and the External Auditor.
0

M
FN

/Sr Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services
send rem

arks on profile to M
FN

Send the rem
arks of C

AS and the External Auditor on the profile to 
M

FN
.

0
C

orporate Audit 
Services

rem
arks on profile

rem
arks on profile

update profile w
ith rem

arks
U

pdate the profile w
ith the rem

arks of C
AS and External Auditor.

2
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund S

ervices
rem

arks on profile
profile in w

ord-form
at

 A
.2.9 C

reate updated version and do quick audit 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: create updated version and do 
quick audit

com
pose second version

C
om

pose the second version of the annual report. This task consists 
of updating the lay out. N

ote that the annual account file of A&R
 is 

not again incorporated in the version.

1
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

first version of annual report
updated version annual report

process: m
ake changes to first version

The purpose of the process is to m
ake changes to the first version of 

the annual account accordin g to the rem
arks of C

AS.
quality check (quick scan) by senior M

FN
Verify if the updates in the docum

ent are correct and com
ply to the 

quality standards.
2

M
FN

/Sr Account M
anager D

utch Fund Services
review

 docum
ent

updated version annual report
quick scan second version w

ith review
 docum

ent
Verify if the rem

arks in the review
 docum

ent are correctly changed in 
the annual account and/or in the financial justification. And 
verification of correctness concerning the content of the answ

ers.

2
C

orporate Audit 
Services

review
 docum

ent
updated version annual report

receive review
 docum

ent by M
FN

 and A&R
R

eceive review
 docum

ent by M
FN

 and A&R
.

0
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

receive second version by C
AS

R
eceive second version by C

AS.
0

C
orporate Audit 

Services
updated version annual report

updated version annual report

send review
 docum

ent to M
FN

 and A&R
Send the review

 docum
ent w

hich contains rem
arks of the review

 by 
C

AS to M
FN

 and A&R
.

0
C

orporate Audit 
Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

send second version to C
AS

Send the second version to C
AS so that they can verify the changes.

0
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

updated version annual report
updated version annual report
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A
.2.10 

Finalize m
anager's report 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: finalize m
anager's report

ask clarification by fund m
anager

Ask the fund m
anager for m

ore inform
ation or a clarification.

2
H

ead of M
utual Funds Team

 D
utch Fund Services

M
FN

/Sr Account M
ana ger D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

is the m
anager's report clear?

D
id the review

er find any unclear item
s in the m

anager's report?
2

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

D
utch Fund Services

m
ake necessary changes and add inform

ation to 
m

anager's report
M

ake necessary changes in the m
anager's report and add 

inform
ation if needed. The additional inform

ation could consist of the 
investm

ent result and the m
ulti ple years overview

.

2
H

ead of M
utual Funds Team

 D
utch Fund Services

M
FN

/Sr Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services
fund log file from

 A&R
 or M

FN
m

anager's report

receive and review
 m

anagers report
M

FN
 receives the m

anager's report and review
s it.

2
H

ead of M
utual Funds Team

 D
utch Fund Services

M
FN

/Sr Account M
ana ger D

utch Fund Services
D

utch Fund Services
m

anager's report

receive m
anager's report by Investm

ent Services
R

eceive m
anager's report by Investm

ent Services.
0

Sr Financial Editor
m

anager's report
m

anager's report

repair language and typographic errors and send 
to M

FN
Investm

ent Services repairs the language and typographic errors 
and sends it to M

FN
.

2
Sr Financial Editor

m
anager's report

review
 m

anager's report by Investm
ent Services

Investm
ent Services review

s the m
anager's report to find language 

and typographic errors.
2

Sr Financial Editor
m

anager's report

send m
anager's fund report to Investm

ent 
Services

Just forw
ard the m

essage w
ith the m

anager's report to Investm
ent 

Services.
0

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

m
anager's report

m
anager's report

update and finish m
anager's report and send to 

M
FN

 by em
ail

Finish the m
anager's report and add the latest developm

ents in the 
m

arket.
2

Investm
ent M

anager EI Alternative Equity
Investm

ent M
anager EI Equities Europe

Investm
ent M

anager EI Equities R
eal Estate

Investm
ent M

anager FIC
 H

igh Yield
Sr Investm

ent M
anager EI Em

erging M
arkets

Sr Investm
ent M

anager EI Technology
Sr Investm

ent M
anager

m
anager's report

 A
.2.11 

Foreign exchange rate overview
 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: foreign exchange rate overview
create Foreign E

xchange R
ate overview

 and send 
it to C

A
S

C
reate Foreign E

xchange R
ate overview

 and send it to C
A

S
 for 

review
.

1
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 2

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 3
Igefi M

ultifonds
Foreign Exchange R

ate O
verview

receive Foreign E
xchange R

ate overview
 by C

A
S

C
A

S
 receives Foreign E

xchange R
ate overview

.
0

C
orporate A

udit 
S

ervices
Foreign E

xchange R
ate O

verview
Foreign Exchange R

ate O
verview

receive rem
arks Foreign Exchange R

ate overview
 

b y A
&

R
A

&
R

 receives the rem
arks on the Foreign E

xchange R
ate overview

.
0

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

rem
arks on FER

 overview
rem

arks on FE
R

 overview

review
 FE

R
 overview

 and send rem
arks to A

&R
R

eview
 Foreign E

xchange R
ate overview

 and send rem
arks to A

&
R

.
1

C
orporate A

udit 
S

ervices
Foreign E

xchange R
ate O

verview
rem

arks on FE
R

 overview

update FE
R

 overview
 and send it to M

FN
U

pdate Foreign E
xchange R

ate overview
 and send it to M

FN
 so it 

can be incor porated in the annual report.
1

A
&

R
/Jr A

ssistant Financial A
ccounting Team

 2
A

&
R

/Jr A
ssistant Financial A

ccounting Team
 3

Foreign E
xchange R

ate O
verview

rem
arks on FER

 overview
Foreign Exchange R

ate O
verview

 



Appendix proces - Functie beschrijvingen  
 

A
-30 

A
.2.12 

Internal review
 process for first version 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: internal review
 process for first 

version
add review

 docum
ent

Add the review
 docum

ent to the annual report, so the follow
ing 

review
 outcom

es can be recorded in it.
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

m
ake changes in source excel files

U
pdate the source excel files according to the com

m
ents of the 

review
er from

 A&R
.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
ana ger Team

 3

annual account

receive and review
 first version by A&R

R
eceive the first version and review

 the first version of the annual 
report by A&R

. The 4-eye principal is used, this m
eans that alw

ays a 
different person review

s than in the first review
.

2
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
first version of annual report

review
 docum

ent

receive and review
 first version by senior 

em
ployee M

FN
R

eceive the first version and review
 the first version of the annual 

report by a senior em
ployee of M

FN
. The m

ain focus is on the text 
(non A&R

 part) of the docum
ent.

2
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

first version of annual report
review

 docum
ent

send com
m

ents from
 A&R

 to M
FN

Send the outcom
e of the review

 by A&R
 to assistant account 

m
anagers, so they can update the annual report.

0
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
U

nit Team
 2

U
nit Team

 3
send com

m
ents from

 senior em
ployee M

FN
 to 

ass account m
gr

Send the outcom
e of the review

 by the senior em
ployee M

FN
 to 

assistant account m
anagers, so they can update the annual report.

0
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

send first version to A&R
 for review

 (hard copy)
Send a hard copy of the first version of the annual report to A&R

.
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

send first version to senior em
ployee M

FN
 (hard 

copy)
Send a hard copy of the first version of the annual report to a senior 
em

ployee of M
FN

.
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

update first version w
ith A&R

 com
m

ents
M

ake changes to the first version of the annual report according to 
the com

m
ents of the review

 of A&R
.

2
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

D
utch Fund Services

rem
arks A&R

 on first version
review

 docum
ent

first version of annual report

update first version w
ith senior M

FN
 com

m
ents

M
ake changes to the first version of the annual report according to 

the com
m

ents of the senior of M
FN

.
2

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services
review

 docum
ent

first version of annual report

 A
.2.13 

M
ake changes to first version 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: m
ake changes to first version

are third parties required for input?
Are third parties required for input to be able to answ

er the 
questions?

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
U

nit Team
 2

U
nit Team

 3
C

AS and A&R
 liaise about review

 outcom
e

C
AS and A&R

 liaise about the review
 outcom

e and the updates to be 
m

ade.
2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

U
nit Team

 2
U

nit Team
 3

C
orporate Audit 

Services
first version of annual report
review

 docum
ent

review
 docum

ent

C
AS and M

FN
 liaise about review

 outcom
e

C
AS and M

FN
 liaise about the review

 outcom
e and the updates to 

be m
ade.

2
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

C
orporate Audit 

Services
first version of annual report
review

 docum
ent

review
 docum

ent

change annual account and update review
 

docum
ent

M
ake changes to the annual account and update the review

 
docum

ent.
2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

first version of annual report
review

 docum
ent

annual account
first version of annual report
review

 docum
ent

change first version and update review
 docum

ent
M

ake the changes in the first version of the annual report. The 
m

ajority of the changes are caused by the update by A&R
 in the 

annual account. After this step, all rem
arks in the review

 docum
ent 

m
ust be processed.

2
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
first version of annual report
review

 docum
ent

inform
 M

FN
 about required changes in first 

version
A&R

 inform
s M

FN
 about the required changes in the first version of 

the annual report. These required changes are the result of the 
update in the annual account caused by the rem

arks of C
AS.

2
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
review

 docum
ent

review
 docum

ent

m
ake changes in first version w

here A&R
 is not 

involved
M

ake changes in the first version of the annual report w
here A&R

 is 
not involved. The changes w

here A&R
 is involved, are corrected 

later.

2
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
first version of annual report
review

 docum
ent

quality check (quick scan) changes by senior A&R
Verify if the rem

arks are correctly changed by the fund accountant.
2

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

anager Team
 3

annual account
first version of annual report
review

 docum
ent

review
 docum

ent

request input from
 involved third parties

R
equest input from

 involved third parties, for exam
ple 'operations', 

'legal services', 'custodians' etc. If third parties are involved, it is 
ex pected to delay the case.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
U

nit Team
 2

U
nit Team

 3
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A
.2.14 

M
ake changes to updated version 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: m
ake changes to updated 

version
change annual account  v2 and update review

 
docum

ent
M

ake changes to the updated annual account and update the review
 

docum
ent.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
ana ger Team

 3

U
nit Team

 2
U

nit Team
 3

review
 docum

ent
annual account
review

 docum
ent

change annual report and update review
 

docum
ent

M
ake the changes in the updated version of the annual report. The 

m
ajority of the changes are caused by the update by A&R

 in the 
annual account. After this step, all rem

arks in the review
 docum

ent 
m

ust be processed.

2
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

updated version annual report

External Auditor and C
AS liaise about review

 
outcom

e
The external Auditor and C

AS liaise about the review
 outcom

e and 
the updates to be m

ade.
2

C
orporate Audit 

Services
External Auditor

external review
 docum

ent
updated version annual report

external review
 docum

ent

External Auditor, A&R
 and M

FN
 liaise about 

review
 outcom

e
The External Auditor, A&R

 and M
FN

 liaise about the review
 

outcom
e.

2
M

FN
/Sr Account M

anager D
utch Fund Services

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

anager Team
 3

External Auditor
review

 docum
ent

updated version annual report
review

 docum
ent

inform
 A&R

 and M
FN

 about necessary changes
C

AS inform
s A&R

 and M
FN

 about the necessary changes in the 
annual re port, w

hich w
ere found by the External Auditor.

1
C

orporate Audit 
Services

external review
 docum

ent
updated version annual report

review
 docum

ent

inform
 M

FN
 about required changes in annual 

report
A&R

 inform
s M

FN
 about the required changes in the updated 

version of the annual report. These required changes are the result 
of the update in the annual account caused by the rem

arks of 
External Auditor.

1
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3

review
 docum

ent
review

 docum
ent

is C
AS involved?

Is C
AS involved?

0
m

ake changes in non-A&R
-part of  annual report

M
ake changes in the first version of the annual report w

here A&R
 is 

not involved. The changes w
here A&R

 is involved, are corrected 
later.

2
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

review
 docum

ent
review

 docum
ent

updated version annual report

quality check (quick scan) changes v2 by senior 
A&R

Verify if the rem
arks are correctly changed by the fund accountant.

2
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
annual account
review

 docum
ent

review
 docum

ent

 A
.2.15 

N
auw

e banden 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: nauw
e banden

create file w
ith evidence 'nauw

e banden'
C

reate a file w
ith evidence 'nauw

e banden'.
1

H
ead of Accounting & R

eporting
evidence 'nauw

e banden'
file evidence 'nauw

e banden'
deliver evidence of 'nauw

e banden' to A&R
D

eliver evidence of 'nauw
e banden' to A&R

.
1

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
evidence 'nauw

e banden'
evidence 'nauw

e banden'
inform

 A&R
 about incom

pleteness of spreadsheet
Inform

 A&R
 about incom

pleteness of the 'nauw
e banden' 

spreadsheet.
1

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services

request com
pletion of evidence at business

D
o a request at the involved business party for com

pletion of the 
evidence re quired for 'nauw

e banden'.
1

H
ead of Accounting & R

eporting
Accounting & R

eporting

request evidence of 'nauw
e banden' at business

R
equest evidence of 'nauw

e banden' at business.
1

H
ead of Accounting & R

eporting
Accounting & R

eporting
spreadsheet 'nauw

e banden'
spreadsheet 'nauw

e banden'

send file 'nauw
e banden' to external auditor

Send the file 'nauw
e banden' to the external auditor for validation.

0
H

ead of Accounting & R
eporting

Accounting & R
eporting

file evidence 'nauw
e banden'

file evidence 'nauw
e banden'

update spreadsheet 'nauw
e banden'

U
pdate the spreadsheet 'nauw

e banden' w
ith the m

issing 
inform

ation.
2

H
ead of Accounting & R

eporting
Accounting & R

eporting
spreadsheet 'nauw

e banden'
spreadsheet 'nauw

e banden'

update spreadsheet 'nauw
e banden'

U
pdate the spreadsheet 'nauw

e banden' w
ith the m

issing 
inform

ation.
2

H
ead of Accounting & R

eporting
Accounting & R

eporting
spreadsheet 'nauw

e banden'
spreadsheet 'nauw

e banden'

verify com
pleteness of 'nauw

e banden' 
s preadsheet

Verify the com
pleteness of the 'nauw

e banden' spreadsheet.
2

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
spreadsheet 'nauw

e banden'
spreadsheet 'nauw

e banden'

verify correctness of spreadsheet 'nauw
e banden'

Because of changing law
 and legislation  it could be necessary to 

u pdate the spreadsheet 'nauw
e banden'. 

2
H

ead of Accounting & R
eporting

spreadsheet 'nauw
e banden'

verif y received evidence of 'nauw
e banden'

Verify the received evidence of 'nauw
e banden'.

1
H

ead of Accounting & R
eporting

evidence 'nauw
e banden'
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 A
.2.16 

Prepare annual report 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: prepare annual report
C

A
S

 and M
FN

 liaise about content of profile
C

A
S

 and M
FN

 liaise about the content of the profile.
2

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund S
ervices

C
orporate A

udit 
S

ervices
annual reports of other com

panies
changes in benchm

ark
changes in legislation
changes in prospect
rem

arks AFM
rem

arks on last year's annual report

standard structure for profile

create docum
ent w

ith the info and send it to M
FN

C
reate docum

ent w
ith the inform

ation about the m
anager shares 

and the funds w
hich invest in them

.
1

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

ana ger Team
 3

data about m
anager shares

inform
ation m

anagem
ent shares

create general introduction and send it to M
FN

C
reate the general introduction and send it to M

FN
.

2
S

r Financial Editor
general introduction

export fund inform
ation to excel

Fund inform
ation is exported from

 M
ultifonds to an E

xcel file form
at 

so it is ready to be incorporated in the annual account.
1

U
nit M

anager Team
 1

Igefi M
ultifonds

TO
AD

fund inform
ation in excel form

at

find out w
hich funds invest in these shares

Find out w
hich funds invest in the shares that occur in the data about 

the m
anger shares received from

 C
om

pliance in A
m

sterdam
.

1
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
data about m

anager shares

process:  nauw
e banden

The purpose of this process is to get the evidence required to prove 
the fairness w

ith res pect to 'nauw
e banden'.

file evidence 'nauw
e banden'

process: calculate N
AV

The purpose of this process is the calculation of the N
A

V
 for the 

listed  funds as w
ell as the calculation of the N

A
V

 per participation 
for other funds.  The sequence of this process is: 1. M

aster Funds 2. 
B

ank Funds 3. O
ther M

aster Funds 4. Feeder Funds.

process: create annual account
The purpose of this process is to create the annual account w

hich 
can be incorporated in the annual report.

annual account form
at

annual account
financial justification dossier
portfolio overview

process: create annual account form
at

The purpose of this process is to create the annual account form
at 

for the several t ypes of funds.
annual account form

at

process: create profile
The purpose of this process is to create a profile and verify it by the 
E

xternal A
uditor and b y C

A
S

.
profile in w

ord-form
at

process: finalize m
anager's report

The purpose of this process is to finalize the m
anager's report and 

prepair it to fit into the annual report.
m

anager's report

process: Foreign Exchange R
ate overview

The purpose of this process is to create a Foreign E
xchange R

ate 
O

verview
.

receive request and create m
anager's report for 

90%
R

eceive the request and create the m
anager's report as far as 

possible. B
ut it could not be com

pleted until the end of the year, 
w

hen all inform
ation of the year is available.

2
Investm

ent M
anager E

I A
lternative E

quity
Investm

ent M
anager E

I E
quities Europe

Investm
ent M

anager E
I E

quities R
eal E

state
Investm

ent M
anager FIC

 H
igh Y

ield
S

r Investm
ent M

anager E
I E

m
erging M

arkets
S

r Investm
ent M

anager E
I Technology

S
r Investm

ent M
ana ger

m
anager's report

request fund m
anagers for a m

anager's report
R

equest the fund m
anagers to w

rite a docum
ent w

ith a description 
of: Investm

ent policy (actions taken, reason for -large- bets 
com

pared to the benchm
ark) in last year. U

se of derivatives (if any): 
have they been used and for w

hat reason (as short as possi

1
H

ead of M
utual Funds Team

 D
utch Fund S

ervices
D

utch Fund S
ervices

Foreign Exchange R
ate  O

verview

select necessary data from
 S

peed pages
S

elect necessary data from
 Speed pages.

1
M

FN
/A

ccount M
anager D

utch Fund S
ervices

M
FN

/Jr A
ccount m

anager D
utch Fund S

ervices
S

peed pages
S

peed pages
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A
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R
eview

 and update annual account 
 

N
am

e of process
N

am
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational U
nits

of Positions
D

epartm
ents

(carries out)
Application system

 
types (supports)

Input D
ocum

ents
O

utput D
ocum

ents

process: review
 and update annual 

account
correct rem

arks second auditor in annual account
C

orrect the annual account and/or the financial justification w
ith the 

rem
arks found by the second auditor.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
rem

arks second auditor
annual account
financial justification dossier
portfolio overview

correct rem
arks U

nit M
anager in annual account

C
orrect the annual account and/or the financial justification w

ith the 
rem

arks found by the U
nit M

anager.
2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

rem
arks U

nit M
anager

annual account
financial justification dossier
portfolio overview

is it going to be review
ed by a second auditor?

Is the annual account review
ed by a second auditor?

0
quick scan changes in annual account

Verify if the changes according to the rem
arks of the U

nit M
anager, 

are m
ade correctly in the annual account.

2
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
anager Team

 3
annual account
financial justification dossier
portfolio overview
rem

arks U
nit M

anager

rem
arks U

nit M
anager

quick scan correction rem
arks second auditor

Verify if the changes according to the rem
arks of the second auditor, 

are m
ade correctly in the annual account.

2
C

orporate Audit 
Services

annual account
financial justification dossier
portfolio overview
rem

arks second auditor
review

 annual account by second auditor
R

eview
 annual account and financial justification by the second 

auditor.
2

C
orporate Audit 

Services
annual account
financial justification dossier
portfolio overview

rem
arks second auditor

review
 annual account by U

nit M
anager

R
eview

 annual account and financial justification by U
nit M

anager.
2

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

anager Team
 3

annual account
financial justification dossier
portfolio overview

rem
arks U

nit M
anager

 A
.2.18 

Solve questions from
 C

A
S 

 
N

am
e of process

N
am

e of function
D

escription of function
R

em
arks

Positions
(carries out)

O
rganisational U

nits
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: solve questions from
 C

AS
answ

er questions and send them
 to C

AS
M

FN
 and A&R

 answ
er questions about the fund for C

AS, but these 
questions do not result in changes in the annual report.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

ana ger Team
 3

review
 docum

ent
review

 docum
ent

are third parties required for answ
ers?

Are third parties required for input to be able to answ
er the 

questions?
1

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
ana ger Team

 3
receive questions by M

FN
 and A&R

R
eceive questions by M

FN
 and A&R

.
0

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
ana ger Team

 3

review
 docum

ent
review

 docum
ent

receive requested inform
ation from

 third parties
R

eceive requested inform
ation from

 third parties.
0

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 3

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
U

nit M
anager Team

 2
U

nit M
ana ger Team

 3
request inform

ation from
 third parties

R
equest inform

ation from
 involved third parties.

2
A&R

/Jr Assistant Financial Accounting Team
 2

A&R
/Jr Assistant Financial Accounting Team

 3
M

FN
/Assistant Account M

anager D
utch Fund Services

U
nit M

anager Team
 2

U
nit M

ana ger Team
 3

send questions to M
FN

 and A&R
C

AS inform
s M

FN
 and A&R

 about questions about the fund, but 
w

hich do not result in chan ges in the annual report.
2

C
orporate Audit 

Services
review

 docum
ent

review
 docum

ent
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A
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U
pdate general introduction 

 
N

am
e of process

Nam
e of function

D
escription of function

R
em

arks
Positions

(carries out)
O

rganisational Units
of Positions

D
epartm

ents
(carries out)

Application system
 

types (supports)
Input D

ocum
ents

O
utput D

ocum
ents

process: update general introduction
is it necessary to update the general introduction?

Is it necessary to update the general introduction?
0

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
D

utch Fund Services

receive general introduction by Investm
ent 

Services
Investm

ent Services receives general introduction.
0

Sr Financial E
ditor

general introduction
general introduction

receive updates to general introduction
R

eceive updates to general introduction.
0

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
updates on general introduction

review
 general introduction and send updates to 

M
FN

R
eview

 general introduction and send updates to M
FN

.
2

Sr Financial E
ditor

general introduction
general introduction
updates on general introduction

send general introduction to Investm
ent Services

Send general introduction to Investm
ent S

ervices.
0

H
ead of M

utual Funds Team
 D

utch Fund Services
general introduction

general introduction

u pdate general introduction in annual report
U

pdate the general introduction in the annual report.
2

M
FN

/Assistant Account M
anager D

utch Fund Services
updates on general introduction

updated version annual report
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A.3 Classificatie opmerkingen van accountants 
De classificatie van de opmerkingen van de accountants is op de volgende manier gedefinieerd: 

 Lay out:  
Opmerkingen met betrekking op de opmaak van het jaarverslag. Bijvoorbeeld inspringen, witregels, punten en 
komma’s, etc. 

 Tekstueel:  
Opmerkingen met betrekking tot de woordkeuze, naamgeving en spelfouten. 

 Structuur:  
Opmerkingen waarbij het jaarverslag niet opgesteld is conform de nieuwe (en goedgekeurde) dummy of dat 
bepaalde tekstelementen niet of overbodig zijn opgenomen in het jaarverslag. 

 Inhoudelijk:  
Opmerkingen waarbij wordt geconstateerd dat de jaarrekening of het directieverslag inhoudelijk niet correct is. 

 Inconsistentie:  
Er bestaat inconsistentie tussen elementen in de jaarrekening, die dezelfde waarde zou moeten hebben of 
inconsistentie tussen jaarverslag en jaarrekening. 

 Bron incorrect:  
Een van de (externe) bronnen bevat incorrecte gegevens. 

 Aanvullende info:  
Opmerking waarbij gevraagd wordt naar extra informatie (ten behoeve van het dossier). 

 Opmerking niet (correct) verwerkt:  
De opmerking uit een eerdere review is niet of niet correct verwerkt. 

 Basisfonds niet goedgekeurd:  
Het onderliggende basisfonds is nog niet goedgekeurd. 

 



Appendix product -   
 

B-36 

B Appendix product 
 
In appendix B.1 zal de structuur van het jaarverslag worden gepresenteerd, deze structuur is ontstaan uit de analyse van 
het product. Voor ieder van deze elementen zijn bronnen gedefinieerd. De boom van de bronnen heeft ongeveer 
dezelfde afmetingen, daarom wordt deze niet meegenomen in de dit appendix. 
 
In appendix B.2 zal de productboom van het jaarverslag worden gepresenteerd. Hierin zijn onderdelen gegroepeerd om 
het overzicht te behouden. De boom structuur uit appendix B.1 kan worden gesubstitueerd onder het blokje 
“jaarrekening” in de productboom. 
 
De structuur van het jaarverslag is opgeslagen in XML formaat. De gebruikte symbolen worden hieronder kort 
samengevat. 
 

Symbool Betekenis 

 

Een informatie-element van het type decimal. 

 

Een informatie-element van het type string. 

 

Een optioneel informatie-element, de waarde van het 
element hoeft niet verplicht gevuld te zijn. 

 

Een informatie-element met een oneindig aantal 
voorkomens. 

 

Een connector die aangeeft dat alle onderliggende 
elementen voorkomen, waarbij de volgorde van de 
elementen exact vast ligt. 

 

Een connector die aangeeft dat alle onderliggende 
elementen kunnen voorkomen. De volgorde van de 
onderliggende elementen kan afwijken. 

 

Een connector die aangeeft dat een van de onderliggende 
elementen voorkomt. De elementen zijn mutual exclusive. 
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B.1  Structuur jaarverslag 
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B.2 Productboom jaarverslag 
Voor de leesbaarheid is de productboom 90 graden gedraaid. 
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C Appendix herontwerp 

C.1 XML 
In dit appendix worden details over XML gepresenteerd. Allereerst zullen details over XML tags worden beschreven, 
vervolgens worden de eigenschappen van XSL beschreven. 
 
XML is een subset van de Standard Generalized Markup Language (SGML), dat oorspronkelijk ontwikkeld was als een 
universeel uitwisselbaar dataformaat. XML omvat 20% van de regels van SGML, maar 80% van de mogelijkheden van 
SGML zijn daarin bewaard gebleven [Mourik02]. SGML wordt vooral gebruikt in complexe document management 
systemen, XML is door de eenvoud echter de geprefereerde methode geworden om informatie uit te wisselen. 
 

C.1.1 XML tags 
Een tag bestaat uit het teken <, gevolgd door een naam en eindigt met het teken >, om zo onderscheid te kunnen maken 
met tekst uit het document zelf en de markup. Bij eindtags wordt na het < teken een / toegevoegd.  
 
Een paar regels waaraan XML tags moeten voldoen: 

• Als er een begintag is, dan moet er een eindtag zijn met dezelfde naam. 
• De tagnaam is case sensitive, dat wil zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd en kleine letters, 

daarnaast dient de tagnaam altijd te beginnen met een letter. 
• Een bestand moet in zijn geheel door een begin en eindtag worden omvat. 
• Als een informatie element wordt omsloten door een ander informatie element, dan moet het binnenste element 

zijn afgesloten, voordat het buitenste element wordt afgesloten.  
 
Deze laatste eigenschap is intuïtief duidelijk maar kan formeler gedefinieerd worden. Een stuk informatie komt voor in 
de context van een element als het tussen de begin- en eindtag voorkomt van dat element. Tags zijn correct genest als 
elke begin-tag een unieke overeenkomende eind-tag heeft die in de context voorkomt van hetzelfde ouder element. 
Als aan bovenstaande regels wordt voldaan, dan wordt het document wellformed genoemd. 
 
Een simpel voorbeeld illustreert de mogelijkheden van XML: 
Het element ‘fonds’ heeft de kinderen ‘naam’ en ‘waarde aandelen’ met respectievelijk de waarden ‘ING Bank Fonds’ 
en 10.000. 
  

<fonds> 
 <naam>ING Bank Fonds</naam> 

<waarde aandelen>10.000</waarde aandelen> 
</fonds> 

 
Verder kunnen attributen worden toegevoegd aan elementen. Deze attributen worden opgenomen in de begintag en zijn 
dus geen onderdeel van het document zelf. Naast elementen en attributen bestaan er ook entiteiten in XML, dit zijn 
onderdelen van de tekst. Een entiteit bestaat uit het teken & gevolgd door de naam van de entiteit, afgesloten door het 
puntkommateken. Een typisch voorbeeld waarvoor entiteiten worden gebruikt, is voor de opslag van speciale tekens. 
Alle speciale tekens moeten in XML apart worden gedeclareerd met uitzondering van een vijftal die standaard 
gedeclareerd zijn. 
 

C.1.2 XSL 
XSL is een functionele programmeertaal. Dit houdt in dat in een stylesheet alleen functies in termen van XSL templates 
worden gedefinieerd en de functie pas uitgevoerd wordt, zodra er een XML structuur wordt aangetroffen waarvoor de 
functie is gedefinieerd. Tijdens de transformatie met behulp van een XSL wordt het XML document van boven naar 
beneden doorlopen en wordt de bijbehorende template aangeroepen. Een XSL template bevat de definitie van allerlei 
acties. 
De ontwikkelaars hebben de grammatica van de XSL gebaseerd op XML. Dat wil zeggen dat zij een structuur 
gedefinieerd hebben waarin de constructiemogelijkheden en de opmaakcodes van de taal zitten. 
XSL bestaat uit 2 onderdelen:  

• Extensible StyleSheet Language Transformations (XSLT) 
• Extensible Stylesheet Language Formatting Objects (XSL-FO) 
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XSLT is een templating markup language die aangeeft hoe een processor een getransformeerd resultaat creëert uit een 
stuk XML informatie. XSL-FO is een gepagineerde markup language die de semantiek bevat voor het weergeven van 
informatie in een gepagineerde vorm. 
 

C.2 Toelichting afbeeldingen architectuur 
In dit appendix worden de symbolen toegelicht die gebruikt worden in de afbeeldingen.  
 

Symbool Betekenis 

 

Informatie in digitale bestanden op een schijf. 

Database
 

Een database. 

 

De overdracht van informatie vanuit systemen of geautomatiseerde bronnen. 

 

Activiteit die worden uitgevoerd door applicaties of systemen. 
 

Hand-
matige 
actie  

Activiteiten die door een persoon uitgevoerd dient te worden. 
 

Document

 

Een document in hard copy. 

 

Informatie die handmatig moet worden ingevoerd. 
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C.3 Software voor implementatie herontwerp 
In dit appendix wordt een indruk gegeven van de software die gebruikt kan worden voor de implementatie van de 
mapping. 
 

C.3.1 Mapping tool 
Op basis van screenshots in figuur C.1 en C.2 wordt het verschil tussen de applicaties Altova Mapforce en Cloverleaf 
Transformer geïllustreerd. 
 

 
Figuur C.1: Altova Mapforce 

 

 
Figuur C.2: Cloverleaf Transformer 

 
Zoals in Hoofdstuk 5.4.6 is aangegeven is gekozen is voor de applicatie Cloverleaf Transformer mede omdat deze 
applicatie bruikbaarder is in het geval van grote mappings. 
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C.3.2 Stylesheet tool 
Om een indruk te geven van de applicatie waarmee de stylesheet gemaakt is, Altova Sylevision, is een screenshot in 
figuur C.3 opgenomen. 
 

 
Figuur C.3: Screenshot Altova Stylevision voor ontwikkeling van de stylesheet 
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C.4 Details prototype 
In dit appendix worden details over het prototype beschreven. Allereerst zal er in meer detail worden ingegaan op de 
mapping en de stylesheet, vervolgens wordt de structuur van de database beschreven en tot slot zal de exportfunctie 
worden geïllustreerd. 
 

C.4.1 De mapping 
Om een indruk te geven van de implementatie met behulp van de mapping-applicatie wordt in deze paragraaf een 
voorbeeld gegeven van een mappingfunctie. 
 
In figuur C.4 wordt met nummers de verschillende onderdelen aangeduid. De delen staan voor: 

1. De bronstructuur. 
2. De lijst met functies waarmee de mapping wordt opgebouwd. 
3. De doelstructuur. 
4. Het type functie dat gebruikt wordt. 
5. De mogelijkheid om annotatie toe te voegen aan de functie. 
6. De input gegevens van de functie. 
7. Het output element van de functie. 

 

 
Figuur C.4: De mapping-applicatie in detail 

 
De geselecteerde functie “Sum2” in bovenstaande applicatie bestaat uit de optelling van een aantal gegevens van de 
vorige periode en resulteert in de waarde van valutatermijntransacties van de vorige periode. Op deze manier worden 
alle relaties tussen de bron en doelstructuur vastgelegd. 
 

C.4.2 De stylesheet 
In figuur C.5 wordt een screenshot van de stylesheet-applicatie met de eerste pagina van de stylesheet van een 
basisfonds weergegeven. Met de nummers in de afbeelding wordt verwezen naar de volgende toelichtingen: 
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1. Deze boom bevat de doelstructuur, met andere woorden de structuur van het jaarverslag. Vanuit deze boom 
kunnen items in de stylesheet worden gesleept. 

2. De vaste tekst is in de stylesheet opgenomen, bijvoorbeeld het label “Beleggingen”. 
3. Voor de weergave van de post “aandelen” is een conditie gedefinieerd die wordt weergegeven door de blauwe 

blokjes. 
4. Een item uit de doelstructuur geplaatst op de positie waar het in een jaarverslag moet verschijnen. 
5. Definitie van de opmaak van het geselecteerde element, in dit geval de post aandelen (4) 

 

 
Figuur C.5: De stylesheet applicatie in detail 

 
Met behulp van de hierboven beschreven applicatie is de stylesheet van het hele jaarverslag gedefinieerd. 
 

C.4.3 De database 
In deze paragraaf worden de databasestructuur die gebruikt is bij de ontwikkeling van de database nader toegelicht. Er 
worden drie gevallen beschreven: 

• Cijfermatige bronnen 
• Teksten 
• Specifieke overzichten 

 
Rekeningstanden  
Elke rekeningstand heeft betrekking op een fonds en op een bepaald jaar. Omdat de cijfers ingeladen worden vanuit een 
extern systeem, is het van belang om te weten wanneer de informatie ingeladen is. Daarnaast heeft ieder record een 
bepaalde naam, voor rekeningstanden het rekeningnummer, waarmee de koppeling kan worden gelegd richting de XML 
bronstructuur. 
 
Een deel van de grootboekrekeningen wordt geboekt in een buitenlandse valuta. Voor de toewijzing van openstaande 
posten, dienen deze buitenlandse bedragen meegenomen te worden in de database. Een rekeningstand die wordt 
ingeladen bestaat daarom uit een waarde in euro en een waarde in een andere munteenheid. Gevolg hiervan is dat een 
rekeningnummer niet uniek is per fonds, omdat er dus meerdere records met hetzelfde rekeningnummer bij hetzelfde 
fonds in de database kunnen voorkomen. 
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Elke rekeningstand in de database met een eurovaluta dient nul of veel keer gecorrigeerd te kunnen worden en deze 
correctie dient traceerbaar te zijn, daarom is er een tabel opgenomen met correcties. In deze tabel met correcties wordt 
opgeslagen wat de correctie is, wie de correctie gemaakt heeft en wanneer. Zonodig kan er ook een opmerking worden 
toegevoegd aan de correctie.  
 
Deze tabel met correcties is gekoppeld aan de sleutel, dit is een unieke identifier van een record, van de 
rekeningstanden-tabel. De correctie wordt dus altijd gedaan op een specifieke rekeningstand in euro’s, hoewel de 
rekeningstand eventueel afhankelijk is van een bepaalde vreemde valuta. 
 

 
Figuur C.6: Opslag van cijfermatige bronnen in de database 

 
Naast rekeningstanden zijn er ook specifieke cijfers die mede de basis vormen voor de berekeningen in de jaarrekening. 
Deze specifieke cijfers hebben ook de attributen: jaar, fonds, exportdatum, naam en waarde. Bovendien dienen deze 
cijfers ook gecorrigeerd te kunnen worden. Vanwege de vele overeenkomsten met rekeningstanden worden deze 
gegevens in dezelfde tabel opgeslagen. 
 
Teksten 
De teksten die in de database worden opgeslagen zijn fondsspecifiek. Een gedeelte van de teksten bestaat uit meer dan 
één alinea. Omdat van de records in de database XML elementen worden gemaakt en het niet mogelijk is om binnen 
een XML element een nieuwe regel op te nemen, dient elke alinea in een apart record in de database te worden 
opgeslagen. De items die dus uit meerdere elementen bestaan, hebben een onderlinge volgorde. De volgorde wordt 
opgeslagen in het veld group_item_number. Elementen die samenhangen in de bronstructuur, kunnen worden 
gegroepeerd met behulp van het veld group_name. 
 

 
Figuur C.7: Opslag van tekstuele bronnen in de database 

 
Specifieke overzichten 
In het jaarverslag zijn specifieke overzichten zoals: het portefeuille overzicht, overzicht van de participaties of futures. 
Deze overzichten bevatten meerdere rijen van informatie. Om de opslag en extractie van deze informatie zo eenvoudig 
mogelijk te maken, is gekozen om de tabellen in de database te zetten.  
De gegevens in deze specifieke tabellen dienen ook gecorrigeerd te kunnen worden. Omdat alle gegevens in de 
overzichten vervangen moeten kunnen worden, is gekozen om een aparte correctie tabel op te nemen met daarin alle 
velden die ook in het specifieke overzicht voorkomen. De gegevens in de correctie tabel vervangen de cijfers in het 
gewone overzicht. 
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Figuur C.8 Voorbeeld van de opslag van een specifiek overzicht in de database 

 
Valutakoersen overzicht 
De informatie in het valutakoersen overzicht kan niet helemaal worden ingeladen vanuit de bronsystemen. Daarom 
wordt er een lookup voor de Nederlandse beschrijving gedaan. De Nederlandse beschrijvingen zijn ieder jaar hetzelfde 
en daarom kunnen deze teksten standaard in de database worden meegenomen. 
 
Overige onderdelen van het datamodel van de database zijn: 
 

 
Figuur C.9: Overige elementen in het datamodel van de database 

 

C.4.4 De exportfunctie 
De export functie bestaat uit een script (Visual Basic) dat de bronstructuur in XML-formaat genereert. De code die 
gebruikt is, wordt hier deels geïllustreerd om zo een indruk te geven van de manier waarop de exportfunctie 
geïmplementeerd is. 
 

Sub exportfund(fund_code As String, current_period_ID As String, type_report As String) 
' input: fund_code as string, current_period as string, type_report as string 
' output: file with xml structure of source information of fund 
 
Dim last_period_ID As String, second_last_period_ID As String 
Dim filename As String, xsdfile As String 
 
xsdfile = "schemafilename.xsd" 'define xml schema file 
filename = "D:" & "\filename" & fund_code & ".xml" 'define file name and location of xml export 
file 
Open filename For Output As #1 
 
If (type_report = "jaarwerk") Then 
    last_period_ID = Val(current_period_ID) - 1 
    second_last_period_ID = Val(current_period_ID) - 2 
End If 
 
'head of xml export file 
    Print #1, "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>" 
    Print #1, "<sources_annual_report xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation=""" & xsdfile & """>" 
 
'export current period to xml export file 
    Print #1, "<current_period>" 'print opening tag of current period 

'call procedures to export specific information 
    Call export_fondsinfo(fund_code, current_period_ID)  
    Call export_text_sources(fund_code, current_period_ID) 
    Call export_rekeningstanden(fund_code, current_period_ID) 
    Call export_futures(fund_code, current_period_ID) 
    Call export_overview_parts(fund_code, current_period_ID) 
    Call export_portfolio(fund_code, current_period_ID) 
    Call export_valutakoers(current_period_ID) 
    Print #1, "</current_period>"'print closing tag of current period 
 
'export last period to xml export file 
    Print #1, "<last_period>" 
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    Call export_rekeningstanden(fund_code, last_period_ID) 
    Print #1, "</last_period>" 
 
'export second last period to xml export file 
    Print #1, "<second_last_period>" 
    Call export_rekeningstanden(fund_code, second_last_period_ID) 
    Print #1, "</second_last_period>" 
 
'define footer of xml export file 
    Print #1, "</sources_annual_report>" 
     
'close xml export file 
    Close #1 
 
End Sub 

 
Met behulp van bovenstaande code wordt een deel van de bronstructuur gecreëerd. Vanuit bovenstaande code worden 
specifieke procedures aangeroepen waarmee daadwerkelijk informatie wordt geëxporteerd. Hieronder wordt een stuk 
code getoond waarmee bijvoorbeeld de cijfermatige informatie geëxporteerd wordt. 
 

Sub export_rekeningstanden(fund As String, period_ID As String) 
' input: fund_code, period as string 
' output: list of rekeningstanden of that fund 
 
Dim db As database 
Dim rs As Recordset 
Dim tag As String 
 
Set db = CurrentDb() 'open pointer to current database 
 
Print #1, "<cijfer_bronnen>" ' print opening tag rekeningstanden 
Set rs = db.OpenRecordset("export_corrected_value", dbOpenSnapshot) 'open recordset on saved 
query 
 
Set rs = FilterField(rs, "fund_code", fund) 'filter records on specific fund 
Set rs = FilterField(rs, "year", period_ID) 'filter records on specific period 
 
Do While Not rs.EOF 
  If (Asc(Left(rs![source_name], 1)) > 57) Then tag = rs![source_name] Else tag = "ID" & 
rs![source_name] 'create tagname, in case of a number a text is added to have a proper tagname. 
  Print #1, "  <" & tag & ">" & rs![corrected_value] & "</" & tag & ">" 
  rs.MoveNext 
Loop 'continue until the all records from the selection are exported. 
Print #1, "</cijfer_bronnen>" ' print closing tag rekeningstanden 
 
rs.Close 
db.Close 
End Sub 

 
Correcties ten opzichte van de originele waarde 
In bovenstaande code wordt de query “export_corrected_value” aangeroepen, met behulp van deze query worden 
correcties ten opzichte van het origineel mogelijk. Deze query is opgebouwd uit 3 delen: 

1. De sommatie van de rekeningstanden. 
2. De sommatie van de correcties. 
3. Het optellen van de waarden uit de twee queries. 

 
De sommatie van de rekeningstanden resulteert in het totale saldo van een iedere rekeningstand per jaar en per fonds 
(1). In SQL ziet de query er als volgt uit: 
 

SELECT  
  sources.source_name,  
  sources.year,  
  sources.fund_code,  
  SUM(sources.value) AS SumOfvalue 
FROM sources 
GROUP BY sources.source_name, sources.year, sources.fund_code; 

 
Het berekenen van de correcties wordt gedaan door van alle bronnen de som van de bijbehorende correcties te nemen 
(2). De functie NZ vervangt een lege waarde door het getal 0, hierdoor wordt voorkomen dat de waarden niet opgeteld 
kunnen worden. De koppeling met de bronnen is nodig omdat een correctie verwijst naar een bepaald bron element. In 
SQL ziet de query er als volgt uit: 
 

SELECT  
  SUM(NZ([corrections.correction_value],0)) AS SumOfcorrection_value,  
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  sources.source_name,  
  sources.year,  
  sources.fund_code 
FROM sources LEFT JOIN corrections  
ON sources.source_id=corrections.correction_target 
GROUP BY sources.source_name, sources.year, sources.fund_code; 

 
Het resultaat van de query is een lijst met alle rekeningnummers en het totaal van de bijbehorende correcties. 
 
Door de resultaten van de bovenstaande tabellen bij elkaar op te tellen, kan de gecorrigeerde waarde worden berekend 
(3). Omdat in het exportscript gefilterd wordt op jaar en fondsnummer, zijn deze velden ook meegenomen. In SQL ziet 
de query er als volgt uit: 
 

SELECT  
  sum_corrections.year, 'to filter in exportscript 
  sum_corrections.fund_code, 'to filter in exportscript  
  sum_corrections.source_name, 'to identify information element 
  sum_sources.SumOfvalue + sum_corrections.SumOfcorrection_value AS corrected_value 'sum of 
values  
FROM sum_corrections INNER JOIN sum_sources  
ON (sum_corrections.source_name = sum_sources.source_name) AND (sum_corrections.year = 
sum_sources.year) AND (sum_corrections.fund_code = sum_sources.fund_code) 'link queries 
ORDER BY sum_corrections.source_name; ' sorted because bronstructuur is also sorted. 

 
De correcties die de originele waarde vervangen 
Naast correcties die relatief gedaan worden, zijn er ook correcties die de originele waarde vervangen, een voorbeeld 
waarmee de implementatie van dit type correctie geïllustreerd kan worden, wordt hieronder beschreven. Deze query is 
opgebouwd uit 3 delen: 

1. De selectie van alleen de gecorrigeerde waarden 
2. De selectie van de niet gecorrigeerde waarden 
3. De samenvoeging van beide queries zodat alle informatie weer compleet is 

 
De volgende SQL query selecteert alleen de gecorrigeerde waarden (1): 
 

SELECT  
  futures_sources.year AS [year],  
  futures_sources.fund_code AS fund_code,  
  futures_sources.export_date AS export_date,  
  futures_corrections.corrected_contract_type AS contract_type, 
  futures_corrections.corrected_number_of_contracts AS number_of_contracts, 
  futures_corrections.corrected_contract_size AS contract_size, 
  futures_corrections.corrected_contract_price AS contract_price, 
  futures_corrections.corrected_finish_date AS finish_date 
FROM futures_sources INNER JOIN futures_corrections  
  ON futures_sources.future_ID = futures_corrections.future_correction_target; 

 
Onderstaande SQL query selecteerd alle gegevens waarop geen correctie heeft plaatsgevonden (2): 
 

SELECT  
  futures_sources.year, futures_sources.fund_code, futures_sources.export_date,  
  futures_sources.contract_type, futures_sources.number_of_contracts,  
  futures_sources.contract_size, futures_sources.contract_price, futures_sources.finish_date 
FROM futures_sources LEFT JOIN futures_corrections  
  ON futures_sources.future_ID = futures_corrections.future_correction_target 
WHERE (((futures_corrections.future_correction_target) Is Null)); 

 
Met behulp van onderstaande SQL query worden bovenstaande queries gecombineerd en opnieuw gesorteerd (3). Dit 
resulteert in de verzameling van gegevens die in het jaarverslag wordt opgenomen. 
 

SELECT * 
FROM futures_corrected_only 
UNION SELECT futures_sources_without_corrections.* 
FROM futures_sources_without_corrections 
ORDER BY contract_type, number_of_contracts; 

 
De code waarmee het resultaat van deze query wordt geschreven naar de xml file, komt grotendeels overeen met de 
reeds geïllustreerde code en wordt daarom niet verder toegelicht. De exportfuncties van de overige gegevens uit de 
database zijn op soortgelijke wijze geïmplementeerd en worden daarom niet meer in detail beschreven. 
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C.5 Productboom 
In dit appendix wordt de productboom gepresenteerd, die gebruikt is voor de opbouw van het nieuwe proces. Ten 
opzichte van de productboom uit de huidige situatie zijn er enkele wijzigingen in de bronnen omdat bepaalde informatie 
ingeladen wordt, in plaats opgezocht in de oorspronkelijke bronnen. Daarnaast is door de organisatie besloten dat de 
speedpagina’s niet meer in het jaarverslag gepubliceerd hoeven worden.  
 
In Hoofdstuk 5.5 wordt verwezen naar de cijfers in de afbeelding. Met behulp van deze cijfers is de koppeling tussen 
het product en proces (zie appendix C.6) gelegd. De cijfers 1, 2, 3, 5, 6 komen terug in C.6.4 waarbij de stappen van het 
maken van een jaarverslag gemodelleerd zijn. 
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C.6 Procesmodel herontwerp 
In dit appendix wordt het model van het herontworpen proces gepresenteerd. 
 
Allereerst wordt het hoofdproces getoond. De subprocessen zijn vervolgens op alfabetische wijze gesorteerd. 
In een procesmodel kan een subproces herkend worden aan: 

• Het woord ‘process:’ aan het begin van de naam van de activiteit. 
• De gestreepte rand om het blokje van de activiteit. 

Activiteiten die eenmalig worden uitgevoerd in het proces, dus niet voor iedere casus in het model worden uitgevoerd, 
zijn door middel van een gele achtergrond gearceerd. In de modellen hebben activiteiten die worden uitgevoerd door 
externe partijen worden, een witte kleur. 
 
Opgemerkt moet worden dat de syntactische correctheid van het model alleen geldt voor het platgeslagen model. 
 
 
 
 
 



Appendix herontwerp - Procesmodel herontwerp  
 

C-72 

C.6.1 Annual Reporting (hoofdproces) 

lock annual
report and send

to External
Auditor

generate annual
report and send

to KB-team

Name:  High Level Annual Reporting

simple trust
(FBI-)status;

comm. result to
be determined

determine
commercial

result

commercial
result

determined

process:
second review
annual report

annual report to
be reviewed by

KB-team

annual report not
approved
externally

annual report
corrected

process:
prepare file

process:
correct annual

report

checklist file
updated

process:
determine fiscal

result

fiscal result
determined

no simple trust
(FBI-)status

validate annual
report externally

process:
distribute annual

report

preparation
completed

end of year

process:
first review

annual account

process:
create manager's

fund report

general
introduction to

be created

process:
create general
introduction

general
introduction

created

annual report
signed by
external

accountant

annual report
finished

OLA

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

all funds;
'nauwe banden'
to be presented

process:
nauwe banden

'nauwe banden'
approved

all funds;
manager's

shares to be
determined

process:
determine
manager's

shares

process:
create annual

account

process:
compose

corresponding
file

annual account
to be created

corresponding
file to be

composed

corresponding
file composed

Foreign
Exchange Rate
(FER) overview
to be created

process:
create and

validate FER
overview

FER created and
validated

process:
update tool

according to new
requirements

process:
update checklist

file

changes in law
and legislation or

business
requirements

no basisfund;
manager's fund

report to be
created

manager's fund
report created
and inserted in

database

OLA

FER already
created and

validated

standard text is
presented

text about
manager's

shares created

generate annual
account

annual report
created

OLA

annual report
sent to external

auditor

annual report
internally
approved

end of year

annual account
created

OLA

OLA

ARTAccountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)ART

External Auditor

KB-team
(A&R)

Head of Mutual
Funds Tea...

OLA

Purpose:  The purpose of this process is to create
externally validated annual reports for all Dutch Mutual Funds.

process:
upload data

ready to
generate annual

report

functions are executed once (a year)

basisfund; no
manager's fund

report to be
created

 
Overdrachtsmomenten:  

 tussen personen: 26 
 tussen afdelingen: 12 



Appendix herontwerp - Procesmodel herontwerp  
 

C-73 

C.6.2 Compose corresponding file 
Dit subproces is 90 graden gedraaid in verband met de leesbaarheid. 

 
Overdrachts momenten: 

 tussen personen: 0 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.3 Correct annual report 

annual report to
be adjusted

insert
corrections fund

report into
database

correction in
database needed

no correction in
database needed

additions in file
needed

no addition in file
needed

discuss remarks
External Auditor

update review
document

unlock annual
report

quick scan by Sr
Accountant

quick scan by
KB-team

remark(s)
correctly

processed

remark(s) not
correctly

processed

remark(s) not
correctly

processed

analyse remarks
External Auditor

update review
document

receive review
document from
external auditor

insert
corrections in

database

add additional
information to

the file if needed

process: correct annual report

contact other
parties to
discuss

remark(s)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

annual report
corrected

Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R) ART

KB-team
(A&R)ART

Accountant
(A&R)

ART

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

check number of
remarks

concerning
fundreport

remarks about
fundreport found

no remarks
about fund report

check number of
remarks

concerning
annual account

no remarks
about annual

account

remarks about
annual account

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

generate new
version annual

report
ART

Accountant
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 3 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.4 Create annual account 
process: create annual account_metlinkproductboom

generate
'bankaansluiting'
sheet and check

consistency

link met productboom

3

determine
fundtype

check
specifications to

allocate
corrections

1

insert manual
data

no
inconsistencies
in control sheet

inconsistencies
in control sheet

insert
'bankaansluiting'
corrections into

database

generate control
sheet and check

consistency

basis fund INI other fund

calculate foreign
exchange
position

calculate
expense ratio

check
transactions

received
afterwards

all transaction
received

afterwards
processed

transactions
received

afterwards not
processed

insert additional
corrections in

database

determine which
corrections to be
incorporated in
annual report

annual account
created

ART

insert foreign
exchange
position in
database

insert expense
ratio in database

insert
'control sheet'
corrections in

database

inconsistencies
in control sheet

no
inconsistencies
in control sheet

ART

Accountant
(A&R)

ART

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

annual account
to be created

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

6

5

2

 
Overdrachtsmomenten:  

 tussen personen: 0 
 tussen afdelingen: 0 

Achtereenvolgens worden in dit proces de items 3, 1, 6, 5, 2 uit de productboom in appendix C.5 gevuld met informatie. 
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C.6.5 Create Foreign Exchange Rate Overview 

Foreign
Exchange Rate
(FER) overview
to be created

create Foreign
Exchange Rate

Overview

receive official
approval FER

from MDM

receive approval
external

accountant

Foreign
Exchange Rate

overview
approved

send Foreign
Exchange Rate

overview to E&Y

validate Foreign
Exchange Rate

overview

Foreign
Exchange Rate
overview not

approved

update Foreign
Exchange Rate

overview in
database External Auditor

process: create Foreign Exchange Rate Overview

FER created and
validated

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

OLA

KB-team
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten:  

 tussen personen: 2 
 tussen afdelingen: 2 
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C.6.6 Create general introduction 

general
introduction to

be created

create first draft
of general

introduction

general
introduction

approved
by CIO

send general
introduction in

specified
template to A&R

inform
accountant about

general
introduction

validate general
introduction

general
introduction not

approved
by CIO

end of year

adjust general
introduction

finalise general
introduction

send general
introduction to

MFN

insert general
introduction into

database

general
introduction
inserted in
database

process: create general introduction

Investment
Services

Investment
Services

Investment
Services

Investment
Services

ART

KB-team
(A&R)

Accountant
(A&R)

Member MC
CIO

MFN/Assistant
Accoun...

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 3 
 tussen afdelingen: 2 

 
Opmerking: de overdrachtsmomenten bij Investment Services worden niet meegerekend, omdat deze in de beschrijving 
van het huidige proces ook niet zijn meegeteld. 
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C.6.7 Create manager's fund report 

no basis fund;
manager's fund

report to be
created

determine if
profile still
up-to-date

(consult matrix)

review and
adjust manager's

fund report

inform
accountant about
manager's fund

report

send manager's
fund report to IS
for textual review

combine profile
and fund report
and send to A&R

end of year

profile

manager's fund
report created
and inserted in

database

profile not
up-to-date

process: create manager's fund report

create and/or
update profile

profile
up-to-date

create draft
manager's fund

report

finalise
manager's fund

report

insert manager's
fund report in

database

request
fund manager to

create fund
report

manager's fund report

MFN/Assistant
Accoun...

MFN/Assistant
Accoun...

MFN/Sr
Accou...

MFN/Assistant
Accoun...

KB-team
(A&R)

ARTAccountant
(A&R)

Investment
managers

Investment
managers

MFN/Assistant
Accoun...

Investment
Services

 
 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 5 
 tussen afdelingen: 3 
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C.6.8 Determine fiscal result 

send annual
account to Fiscal

Affairs

calculate fiscal
result

insert
documentation in

file

approve dividend
to be paid out by

MFN

receive overview
fiscal result

determine
dividend to be

paid out

insert dividend to
be paid out in

database

Sr Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

fiscal result
determined

Fiscal Affairs

commercial
result

determined

Sr Accountant
(A&R)

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

process: determine fiscal result

ART

Head of Mutual
Funds Tea...

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 3 
 tussen afdelingen: 3 
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C.6.9 Determine manager's shares 

text
manager's

shares to be
created

receive data from
Compliance

A'dam

determine if fund
invests in these

shares

standard text is
presented

fund invests in
manager's

shares

create text about
manager's

shares

insert text into
database

text about
manager's

shares created

process: determine manager's shares

OLA

KB-team
(A&R)

ART

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

Accountant
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 1 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.10 First review annual account 

annual report
created

remarks first
review

determine if fund
has simple trust

(FBI-) status

Sr Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

give accountant
feedback about

remarks

analyse remarks
first review

Sr Accountant
(A&R)

generate new
version annual

report

quick scan first
review

remarks not
correctly
changed

first review
annual account

no remarks first
review

process: first review annual account

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

no simple trust
(FBI-)status

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

ART

Sr Accountant
(A&R)

annual report
approved by

Sr Accountant

correction in
database needed

no correction in
database needed

additions in file
needed

no addition in file
needed

insert
corrections in

database

add additional
information to

the file if needed

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

ART

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 2 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.11 Nauwe banden 

verify
completeness of
'nauwe banden'

spreadsheet

spreadsheet
'nauwe banden'

is complete

validate file
'nauwe banden'

'nauwe banden'
approved

'nauwe banden'
not approved

spreadsheet
'nauwe banden'
is not complete

inform A&R
about

incompleteness
of spreadsheet

deliver evidence
of 'nauwe

banden' to A&R

verify received
evidence of

'nauwe banden'

evidence of
'nauwe banden'
is not complete

evidence of
'nauwe banden'

is complete

create file with
evidence 'nauwe

banden'

send file 'nauwe
banden' to

external auditor

Purpose:  The purpose of this process is to
get the evidence required to prove
the fairness with respect to 'nauwe banden'.

request evidence
of 'nauwe
banden' at
business

verify
correctness of
spreadsheet

'nauwe banden'

spreadsheet
'nauwe banden'

is correct

spreadsheet
'nauwe banden'

needs to be
updated

update
spreadsheet

'nauwe banden'

update
spreadsheet

'nauwe banden'

request
completion of

evidence at
business

Name:  process: nauwe banden

Process owner:  Jaap van Doorn

Status:  Complete

all funds;
'nauwe banden'
to be presented

approve and sign
file 'nauwe

banden'

ING Fund
Management B.V.

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

External Auditor

Traders

Head of Mutual
Funds Tea...

Head of Mutual
Funds Tea...

Traders

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

Head of Mutual
Funds Tea...

Traders

 
 
Overdrachtsmomenten zijn niet van toepassing, deze zijn namelijk ook in de huidige situatie buiten beschouwing 
gelaten.
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C.6.12 Prepare file 

archive last
year's file and
create new file

add
'vergelijkende
cijfers' to file

add NAVs to file

checklist file
updated

corresponding
file to be

composed

process: prepare file

add data
distribution of

dividends to file

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 0 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.13 Print and distribute annual report 
annual report

signed by
external

accountant

annual report
finished

determine fund
type

all other funds
ING bank fund

or
Postbank fund

annual report
to be distributed

(ING Bank or
Postbank)

annual report not
to be distributed

(other funds)

determine fund
type

receive approval
from External
Accountant

process: print and distribute annual report

request
distribution list

send annual
report and

distribution list
to printing office

basis fund all other funds

add appendices
to annual report

validate annual
report

send annual
report to external

accountant

KB-team
(A&R)

External Auditor

KB-team
(A&R)

ART

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 2 
 tussen afdelingen: 2 
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C.6.14 Second review annual report 
process: second review annual report

quick scan by Sr
Accountant

verify if general
introduction still

up-to-date

verify if approval
dividend to be

paid out received

contact other
parties to
discuss

remark(s)

remarks not
correctly

processed (by
accountant)

remarks
correctly

processed (by
accountant)

remarks
second review
about annual

account

discuss remarks
second review

analyse remarks
second review

generate new
version annual

report

quick scan by
KB-team

remarks not
correctly
changed

no simple trust
(FBI-)status

second review
annual report

annual report
internally
approved

ART

Accountant
(A&R)

annual report to
be reviewed by

KB-team

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

Sr Accountant
(A&R)KB-team

(A&R)
Accountant

(A&R)

Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

insert
corrections fund

report into
database

KB-team
(A&R)

ART

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

no remarks
second review

correction in
database needed

no correction in
database needed

check number of
remarks

concerning
annual account

additions in file
needed

no addition in file
needed

no remarks
about annual

account

insert
corrections in

database

add additional
information to

the file if needed

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

ART

check number of
remarks

concerning
fundreport

remarks about
fundreport found

no remarks
about fund report

KB-team
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 3 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.15 Update checklist file 
process: update checklist file

analyse existing
checklists

update checklists
conform new
requirements

changes in law
and legislation or

business
requirements

checklist file
updated

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

 
Overdrachtsmomenten: 

 tussen personen: 0 
 tussen afdelingen: 0 
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C.6.16 Update tool according to new requirements 
process: update tool according to new requirements

update dummy

Product
Controller

sign dummy for
approval

update formulas
in dummy

Product
Controller

analyse existing
dummy

inform
Logica/CMG

about failure test

dummy
approved by

External Auditor

additional
requirements

send dummy to
External Auditor

for validation

no more
additional

requirements

validate dummy

test tool

tool correctly
updated

test failed

dummy not
approved

adjust dummy

changes in law
and legislation or

business
requirements

update and test
ART

inform
Logica/CMG

about changes
dummy

dummy frozen

KB-team
(A&R)

ART

KB-team
(A&R)

Logica/CMG

KB-team
(A&R)

External Auditor

KB-team
(A&R)

Product
Controller

Product
Controller

ING Fund
Management B.V.

 
Overdrachtsmomenten niet van toepassing. 
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C.6.17 Upload data 

ready to
generate annual

report

preparation
completed

give approval for
automatic upload

instruct
Logica/CMG to
execute upload

execute upload

execute technical
check

end of year

process: upload data

upload failed

upload
successfull

inform A&R
about successfull

upload

Logica/CMG

Head of
Accounting...

Logica/CMG

IT Europe

Logica/CMG

ART

Product
Controller

 
Overdrachtsmomenten niet van toepassing. 
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D Appendix simulatie  

D.1 Formules 
In dit appendix zullen de formules worden toegelicht die gebruikt zijn bij het bepalen van het gemiddelde, de 
standaarddeviatie en de betrouwbaarheidsintervallen. 
 
Gemiddelde 
Het gemiddelde van een prestatie indicator wordt bepaald met behulp van de volgende formule: 
 

 
Waarbij geldt dat 

  

 Gemiddelde prestatie indicator 

n Het aantal metingen 

xi De waarde van meeting i 
 
Standaarddeviatie 
De standaarddeviatie van een prestatie indicator wordt bepaald met behulp van de volgende formule: 
 

 
 
s De standaarddeviatie van de prestatie indicator 

xi De waarde van meeting i 

 Gemiddelde prestatie indicator 

n Het aantal metingen 
 
Betrouwbaarheidsinterval 
Gegeven een groot aantal onafhankelijke subruns, dan kan een betrouwbaarheidsinterval voor de te onderzoeken 
grootheid worden opgesteld [Montgomery en Runger, 1994]. Doordat x het gemiddelde is van een groot aantal 
onafhankelijke metingen, mogen we op basis van de centrale limietstelling aannemen dat x bij benadering normaal 
verdeeld is [Aalst95]. Op basis van dit gegeven kan afgeleid worden dat de werkelijke waarde van de te onderzoeken 
grootheid met een bepaalde kans tussen bepaalde grenzen ligt. De ruimte tussen de twee grenzen is het 
betrouwbaarheidsinterval. De lengte van het betrouwbaarheidsinterval geeft de precisie van de waarde aan. De precisie 
is omgekeerd evenredig met het niveau van betrouwbaarheid. 
 
De formule die gebruikt kan worden in een simulatie met meer dan 30 subruns: 

 
Bij minder dan 30 subruns wordt aangenomen dat elke subrun meting normaal verdeeld is. Dan kan gebruik gemaakt 
worden van de student-verdeling waarbij het betrouwbaarheidsinterval bepaald kan worden met de volgende formule: 
 

 
 
De betekenis van de symbolen in de formules: 
 

1-α De betrouwbaarheid 
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S De standaarddeviatie van de prestatie indicator 

 Gemiddelde prestatie indicator 

N Het aantal metingen 

z(α/2) De kritieke waarde van een standaard-normale verdeling  

t(α/2,n-1) De kritieke waarde van de student-verdeling met n-1 als het aantal vrijheidsgraden 
 
Bij het vergelijken van twee betrouwbaarheidsintervallen kan de conclusie getrokken worden dat twee situaties 
significant verschillen als de betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet overlappen. 
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D.2 Details simulatie  

D.2.1 Algemene aannames 
In deze paragraaf zullen alle aannames worden opgesomd die betrekking hebben op het simulatiemodel van zowel de 
huidige situatie als het herontwerp. 
 
1.1.  
Een persoon die een bewerking aan een jaarverslag uitvoert, is niet uniek in het proces. Dit wil zeggen dat een persoon 
die eerder in het proces een stap heeft uitgevoerd aan een betreffend jaarverslag, niet elke volgende stap waaraan zijn 
functie is toegewezen, hoeft uit te voeren. 
 
1.2.  
Het maken van correcties hoeft niet direct te gebeuren, een functionaris mag eerst afronden waarmee hij bezig is. De 
wachttijd voordat de correcties gedaan worden varieert tussen 0 en 4 uur, gemiddeld 2 uur. 
 
1.3.  
In het simulatiemodel wordt ziekte van de medewerkers meegenomen door de beschikbaarheid van de betreffende 
functionarissen in te korten. De norm voor ziekte verzuim binnen ING is 4.4%. Medewerkers in het proces zijn dus 
maar voor 95,6% beschikbaar. 
 
1.4.  
In het simulatiemodel wordt geabstraheerd van deadlines. Dat wil dus zeggen dat aangenomen wordt dat mensen niet 
harder of meer gaan werken als een deadline in zicht komt.  
 
1.5.  
De totale capaciteit op de afdeling worden als constant beschouwd, ook bij het bereiken van de deadlines verandert dit 
niet. 
 
1.6.  
In de simulatie wordt alleen het potentiële kritieke pad meegenomen. Dat wil zeggen activiteiten die mogelijk invloed 
hebben op de voortgang van het jaarverslagenproces. 
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D.2.2 Simulatieproces huidige situatie 
Het proces dat gebruikt wordt om de huidige situatie te simuleren, wordt in deze paragraaf weergegeven. Aan de 
linkerzijde van het model zijn de meetpunten uitgezet. 

create annual
account

1*: 1 / 67
2*: 18 / 62
3*: 16 / 44
4*: 6 / 11
5*: 9 / 11

second
reviewer

second
reviewer

meetpunt 1

corrections
needed in annual

account

first review
annual account

make corrections
in annual account

aanname: altijd opmerkingen

quickscan annual
account

annual account
accepted

annual account
not accepted 1-3*: 20%

4-5*: 50%

annual account
created

corrections made
in annual account

priority: 2

corrections
needed in annual

account
(second review)

second review
annual account

make corrections
in annual account
(second review)

quickscan annual
account

(second review)

annual account
accepted

(second review)

corrections made
in annual account
(second review)

to be reviewed
by second

auditor

not to be
reviewed by

second auditor

aanname: altijd opmerkingen

rest

annual account
to be created

is annual account
reviewed by

second auditor?

Unit manager
A&R

PC-er

Unit manager
A&R

PC-er

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

A&R
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MFN

CAS

mfn ready to
compose first

version
meetpunt 2

first version of
annual account
audited by CAS

meetpunt 3

92/200 fondsen

CAS

determine if fund
has simple trust

(FBI-) status

annual report
approved by CAS

no simple trust
(FBI-)status

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

process:
determine fiscal

result

fiscal result
determined

vanaf 20 januari

compose first
version by MFN

review first
version by A&R

no changes
needed in source

files Excel

changes needed
in sources file

Excel

make changes to
source file

comments
received from
A&R by MFN

review and
update annual
account MFN

audit first
version of annual
account by CAS

annual report to
be reviewed by

CAS

annual report not
to be reviewed

by CAS

make changes to
annual account

by A&R

quality check
senior A&R

remarks CAS not
changed
correctly

MFN ready to
make changes

update annual
report by MFN

quickscan CAS

annual account
updated by MFN

inform MFN
about finished
annual account

MFN informed
about finished
annual account

first version
composed by

MFN

Unit manager
A&R

Unit manager
A&R

FBI-status

MFN information
available

PC-er

PC-er

Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

meetpunt 4

meetpunt 5

meetpunt 6

meetpunt 7

meetpunt 8

CAS

MFN

MFN

Unit manager
A&R

PC-er

Fiscale Zaken

MFN

A&R 2

MFN 2

1e review
CAS

correcties
1

2e review
CAS

1e review
E&Y

A&R
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External Auditor

External Auditor

annual report to
be reviewed by

E.A.

CAS

review annual
report by E.A.

validate annual
report externally

aanname: 'nauwe banden' approval is geen bottleneck (Bevestigd)

annual report
accepted by

external auditor

make changes to
annual report by

A&R

annual report
reviewed by

external auditor

quickscan
changes by unit

manager

compose final
version by MFN

annual report
adjusted by A&R

MFN ready to
make changes

annual report to
be reviewed by

CAS

general
introduction up

to date

annual report not
to be reviewed

by CAS

review annual
report by CAS

Unit manager
A&R

PC-er

Accountant
(A&R)

meetpunt 9

CAS

MFN

meetpunt 10

meetpunt 11

Correcties
2

2e review
E&Y

1e review
E&Y
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D.2.3 Simulatieproces herontwerp 
Het proces dat gebruikt wordt om het herontwerp te simuleren, wordt in deze paragraaf weergegeven. 
 

create annual
account

generate annual
report

no corrections
needed in annual

account

corrections
needed in annual

account

91/197 fondsen

first review
annual account

make corrections
in annual account

quickscan annual
account

managers fund
report created
and inserted in

database

determine if fund
has simple trust

(FBI-) status

no simple trust
(FBI-)status

simple trust
(FBI-) status;

fiscal result to be
determined

process:
determine fiscal

result

fiscal result
determined

Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

annual account
accepted

annual account
not accepted

1-2 *: 20%
3-5 *: 0%

1-2*: 0%
3-5*: 10%

vanaf 20 januari

annual account
created

annual account
to be created

corrections made
in annual account

annual report
generated

FBI-status

Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

prioriteit := 2

meetpunt 1

meetpunt 2

meetpunt 3

1*: 31
2*: 59
3*: 1
4*: 0
5*: 0

Fiscale Zaken
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quick scan 2nd
review by KB

team

no correction
needed in annual

account

corrections
needed in annual

account

update annual
report with

remarks of 2nd
review

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

quick scan 2nd
review by senior

accountant

remarks not
correctly
changed

second review
annual report

annual report
approved by

KB-team

Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

5%

geen opmerkingen (Bevestigd)

1-2*: 70%
3-5*: 0%

liase 2nd review
between KBT

and senior A&R
and acc.

Sr Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R)

updated with
remarks 2nd

review

updates 2nd
review accepted

by senior acc

ready to make
corrections

meetpunt 3

meetpunt 4

prioriteit := 4prioriteit := 7

prioriteit := 4
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analyse remarks
E.A. by KB-team

liase between
KBT and senior

A&R and
accountant

quick scan
updates E.A. by

KB team

no remarks of
E.A.remarks of E.A.

sign off annual
report

update annual
report with

remarks of E.A.

review annual
report by E.A. aanname: geen opmerkingen. (Bevestigd)

validate annual
report externally

quick scan
updates E.A. by

senior
accountant

Accountant
(A&R)

External Auditor

External Auditor

External Auditor

Sr Accountant
(A&R)

Accountant
(A&R)

Sr Accountant
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

KB-team
(A&R)

aanname: 'nauwe banden' approval is geen bottleneck (Bevestigd)

1-2*: 5%
3-5*: 0%

aanname: geen opmerkingen. (Bevestigd)

aanname: geen opmerkingen. (Bevestigd)

annual report
updated with

remarks of E.A.

updates review
E.A. accepted by

senior acc.

updates review
E.A. accepted by

KBT

remarks E.A.
analysed by KBT

KBT, Senior A&R
and accountant

liased

annual report
accepted by

external auditor

meetpunt 4

meetpunt 5

meetpunt 6

priority := 6

priority := 6

priority := 8
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D.2.4 Aannames simulatieproces huidige situatie 
In deze paragraaf worden aannames over het simulatieproces van de huidige situatie beschreven. 
 
1.7.  
De activiteiten die de voorbereiding op het proces betreffen, worden niet opgenomen in het simulatieproces. Deze 
activiteiten zijn: 

• De updaten van de dummy 
• Het klaarzetten van de Toad gegevens 

Deze activiteiten worden vooraf uitgevoerd en leveren geen vertraging op tijdens het proces. 
  
1.8.  
Onderstaande subprocessen worden niet meegenomen in de simulatie, aangezien deze activiteiten geen vertraging 
opleveren in het proces:  

1. Determine manager’s shares 
2. Nauwe banden  
3. Create and validate FER overview 
4. het maken van het profiel 

De activiteiten worden namelijk of eenmalig uitgevoerd in het proces, of er zijn afspraken over de aanlevering in een 
SLA vastgelegd. 
 
1.9.  
Onderstaande subprocessen worden niet meegenomen in de simulatie, voor deze activiteiten wordt een tijdstip 
aangenomen waarop de informatie beschikbaar is: 

• Create general introduction: beschikbaar vanaf 7 januari (bevestigd door MFN) 
• Create manager’s fund report: beschikbaar vanaf 20 januari (bevestigd door MFN) 

In de simulatie wordt de datum 20 januari in het proces meegenomen als datum waarop zowel de general introduction 
en het manager’s fund report beschikbaar zijn. 

• De update van de algemene inleiding is op 1 maart beschikbaar (bevestigd door MFN) 
 
1.10.  
Onder de activiteit ‘create annual account’ valt het maken van de jaarrekening en het maken van het bijbehorende 
dossier. 
 
1.11.  
Als er correcties op een gecontroleerd fondsjaarverslag moeten worden gemaakt, dan heeft dit een hogere prioriteit dan 
het maken van een jaarverslag. Dat betekent dus dat men de correcties op een jaarverslag eerst uitvoert alvorens een 
nieuw jaarverslag wordt gemaakt. Er is geen verschil in prioriteit tussen correcties van de verschillende controles in het 
proces. 
In werkelijkheid kan het maken van een jaarverslag onderbroken worden om correcties door te voeren. In de simulatie 
kunnen geen activiteiten onderbroken worden. Dit heeft echter geen gevolgen voor de simulatie, omdat een functionaris 
niet gekoppeld is aan een bepaald verslag (zie 1.1). De bewerking op een jaarverslag duurt namelijk maximaal 5 dagen 
en met 14 accountants zal gemiddeld minimaal elke halve dag een accountant vrijkomen die eerst correcties uitvoert. 
 
1.12.  
De eerste review door de unit manager ‘first review annual account’ leidt altijd tot correcties in de jaarrekening. 
 
1.13.  
De tweede review ‘second review annual account’ uitgevoerd door de tweede reviewer, leidt altijd tot correcties in de 
jaarrekening. 
 
1.14.  
De quickscan door de tweede reviewer na de correcties van de tweede review ‘quickscan annual account (second 
review)’, leidt niet tot correcties in de jaarrekening. 
 
 
1.15.  
De controle door de CAS ‘audit first version of annual account by CAS’ leidt altijd tot correcties in het jaarverslag. 
 
 
 
1.16.  



Appendix simulatie - Details simulatie  
 

D-99 

De quickscan door de CAS leidt niet direct tot correcties in het jaarverslag, deze worden meegenomen in de 
opmerkingen van de externe accountant. 
 
1.17.  
De controle door de Externe accountant leidt altijd tot correcties in het jaarverslag. 
 
1.18.  
De activiteit ‘quickscan changes by unit manager’ na de aanpassingen naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Externe Accountant, leidt niet tot aanpassingen in het jaarverslag. In werkelijkheid kan de quickscan wel tot 
aanpassingen leiden, maar deze vallen binnen de doorlooptijd van de activiteit. 
 
1.19.  
Voordat de finale versie van het jaarverslag gemaakt wordt, dient de algemene inleiding geüpdate te worden. Vanaf 1 
maart is de geüpdate versie van de algemene inleiding beschikbaar. 
 
1.20.  
De tweede controle door de CAS ‘review annual report by CAS’ kan leiden tot aanpassingen in het jaarverslag. De tijd 
die nodig is voor de correcties is meegenomen in de doorlooptijd van deze activiteit. 
 
1.21.  
De tweede controle door de Externe Accountant ‘review annual report by E.A.’ kan leiden tot aanpassingen in het 
jaarverslag. De tijd die nodig is voor de correcties is meegenomen in de doorlooptijd van deze activiteit. 
 
1.22.  
De activiteit ‘combine and send annual report’, waarin fondsen gecombineerd worden tot een paraplu, wordt niet 
meegenomen in de simulatie. Reden hiervoor is dat voor deze activiteit afhankelijkheden tussen casussen nodig is en 
dat is technisch niet mogelijk in de simulatie. 
 
1.23.  
Voor de bewerkingstijd en de routeringen wordt onderscheid gemaakt in de moeilijkheidsgraad van een fonds, 
aangeduid door het aantal sterren. De verdeling in moeilijkheidsgraad komt uit een door A&R aangeleverde lijst. In 
deze lijst is de klasse van eenvoudige fondsen aangeduid met 1 ster en de klasse met moeilijke fondsen met 5 sterren. 
De overige routeringen simulatiemodel huidige situatie worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 

activiteit richting 
kans 1-3 
sterren 

kans 4-5 
sterren 

quickscan annual account annual account not accepted 20% 50%
  annual account accepted 80% 50%
review first verison by A&R no changes needed in source files 

Excel 
90% 90%

  changes needed in source files Excel 10% 10%
quality check senior A&R remarks CAS not changed correctly 5% 5%
  MFN ready to make changes 95% 95%

 
1.24.  
Het aantal fondsen dat gecontroleerd is door de tweede reviewer (second auditor) is bepaald aan de hand van een 
aangeleverde lijst. In de volgende tabel is de lijst samengevat en ingedeeld naar het aantal sterren: 

 

sterren
aantal fondsen 
second auditor

totaal aantal 
fondsen percentage per ster

1 1 69 0,01
2 18 62 0,29
3 16 44 0,36
4 6 11 0,55
5 9 11 0,82

totaal: 50 197  
 

Omdat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen specifieke fondsen in de simulatie en de jaarverslagen die 
gecontroleerd worden door de second auditor niet aaneensluitend zijn, wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een 
kans per ster om de keuze voor controle na te bootsen. 
 
1.25.  
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De FBI-status van een fonds wordt bepaald aan de hand van een aangeleverde lijst. In de volgende tabel is deze lijst 
samengevat: 
 

sterren aantal fondsen aantal fondsen met FBI-status
1 69 31
2 62 59
3 44 1
4 11 0
5 11 0

totaal: 197 91  
 
Dus 91 van de 197 fondsen hebben een FBI-status en daarom moet voor die fondsen een fiscaal resultaat berekend 
worden. 
 
1.26.  
Of een fonds gereviewed wordt door de CAS is bepaald aan de hand van de planning van de CAS. In onderstaande tabel 
wordt dit samengevat.  
 

sterren status
aantal met 

status
aantal CAS 

fondsen percentage
1 zonder FBI 38 5 13%

met FBI 31 14 45%
2 62 33 53%
3 zonder FBI 43 31 72%

met FBI 1 1 100%
4 11 11 100%
5 11 11 100%

totaal: 197 106  
 

D.2.5 Aannames simulatieproces herontwerp 
In deze paragraaf worden aannames over het simulatieproces van het herontwerp beschreven. 
 
1.27.  
De activiteiten die de voorbereiding op het proces betreffen, worden niet opgenomen in het simulatieproces. Deze 
activiteiten zijn: 

• De update van de tool 
• De update van de checklist van het dossier 
• Het inladen van de informatie in de database 

Deze activiteiten worden eenmalig uitgevoerd en leveren geen vertraging op tijdens het proces. 
  
1.28.  
Onderstaande subprocessen worden niet meegenomen in de simulatie, aangezien deze activiteiten geen vertraging 
opleveren in het proces:  

1. Determine manager’s shares 
2. Nauwe banden  
3. Create and validate FER overview 
4. Het maken van het profiel 

De activiteiten worden namelijk of eenmalig uitgevoerd in het proces, of er zijn afspraken over de aanlevering in een 
SLA vastgelegd. 
 
 
 
1.29.  
Onderstaande subprocessen worden niet meegenomen in de simulatie, voor deze activiteiten wordt een tijdstip 
aangenomen waarop de informatie beschikbaar is: 

• Create general introduction: beschikbaar vanaf 7 januari (bevestigd door MFN) 
• Create manager’s fund report: beschikbaar vanaf 20 januari (bevestigd door MFN) 
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In de simulatie wordt de datum 20 januari in het proces meegenomen als datum waarop zowel de general introduction 
en het manager’s fund report beschikbaar zijn. 
 
1.30.  
Onder de activiteit ‘create annual account’ valt het maken van de jaarrekening en het maken van het bijbehorende 
dossier. 
 
1.31.  
Als er correcties op een gecontroleerd fondsjaarverslag moeten worden gemaakt, dan heeft dit een hogere prioriteit dan 
het maken van een jaarverslag. Dat betekent dus dat men de correcties op een jaarverslag eerst uitvoert alvorens een 
nieuw jaarverslag wordt gemaakt.  
In werkelijkheid kan het maken van een jaarverslag onderbroken worden om correcties door te voeren. In de simulatie 
kunnen geen activiteiten onderbroken worden. Dit heeft echter geen gevolgen voor de simulatie, omdat een functionaris 
niet gekoppeld is aan een bepaald verslag (zie 1.1). De bewerking op een jaarverslag duurt namelijk maximaal 5 dagen 
en met 12 accountants zal gemiddeld minimaal elke halve dag een accountant vrijkomen die eerst correcties uitvoert. 
 
1.32.  
Activiteiten die later in het proces zitten, hebben een hogere prioriteit dan activiteiten aan het begin van het proces. In 
het herontwerp is er dus wel verschil in prioriteit tussen bijvoorbeeld de correcties van de verschillende controles in het 
proces. 
 
1.33.  
Het overleg tussen de Accountant, Senior A&R en KBT-er heeft een hogere prioriteit dan de andere activiteiten van de 
functionarissen. 
 
1.34.  
De quickscan door de Senior accountant, na de correcties van de tweede review, leidt niet tot correcties in het 
jaarverslag. 
 
1.35.  
De quickscan door de Senior accountant, na de correcties van de externe review, leidt niet tot correcties in het 
jaarverslag. 
 
1.36.  
De quickscan door de KBT-er, na de correcties van de externe review, leidt niet tot correcties in het jaarverslag. 
 
1.37.  
De tweede review door de Externe Accountant nadat de correcties gemaakt zijn, leidt niet tot correcties in het 
jaarverslag. 
 
1.38.  
De activiteit ‘combine and send annual report’, waarin fondsen gecombineerd worden tot een paraplu, wordt niet 
meegenomen in de simulatie. Reden hiervoor is dat voor deze activiteit afhankelijkheden tussen casussen nodig is en 
dat is technisch niet mogelijk in de simulatie. 
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1.39.  
Voor de bewerkingstijd en de routeringen wordt onderscheid gemaakt in de moeilijkheidsgraad van een fonds, 
aangeduid door het aantal sterren. De verdeling in moeilijkheidsgraad komt uit een door A&R aangeleverde lijst. De 
overige routeringen simulatiemodel van het herontwerp worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 

activiteit richting 
kans 1-2 
sterren 

kans 3-5 
sterren 

first review annual account corrections needed in annual 
account 

80% 0%

  no corrections needed in annual 
account 

20% 100%

quickscan annual account annual account not accepted 0% 10%
  annual account accepted 100% 90%
second review annual report corrections needed in annual report 30% 100%
  no corrections needed in annual 

report 
70% 0%

quickscan 2nd review by KB 
team 

remarks not correctly changed 5% 5%

  annual report approved by KB-team 95% 95%
validate annual report 
externally 

remarks of E.A. 95% 100%

  no remarks of E.A. 5% 0%
 
1.40.  
Of een fonds de FBI-status heeft wordt bepaald aan de hand van een aangeleverde lijst. Deze lijst is hetzelfde als in de 
huidige situatie. 
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D.2.6 Bewerkingstijden en doorlooptijden 
In het simulatieproces van de huidige situatie en het herontwerp hebben we verschillende activiteiten kunnen 
onderscheiden. Voor iedere activiteit zal op basis van schattingen van experts een indicatie worden gegeven van de 
minimale, maximale en de meest waarschijnlijke bewerkingstijd. Voor activiteiten die uitgevoerd worden door andere 
partijen dan de afdeling A&R, wordt voor zover mogelijk de doorlooptijd gebruikt die in de planning gemeten is. De 
fondsen kunnen worden gespecificeerd naar aanleiding van moeilijkheid van een fonds, per moeilijkheidsgraad kan de 
bewerkingstijd van de verschillende activiteiten nauwkeuriger worden geschat. 
Per activiteit wordt aangegeven waarop de schatting van de bewerkingstijd of doorlooptijd gebaseerd is. 

D.2.6.1 Bewerkingstijden en doorlooptijden huidige situatie 
De bewerkingstijden en doorlooptijden die gebruikt zijn voor de simulatie van de huidige situatie worden in de 
volgende tabel weergegeven. 
 

bewerkingstijd
activiteit uitvoerder min max waarschijnlijkste

create annual account accountant A&R 1 ster 1 dag 2 dagen 1,5 dagen
2 sterren 1 dag 3 dagen 2 dagen
3 sterren 1 dag 4 dagen 2,5 dagen
4 sterren 2 dagen 5 dagen 3 dagen
5 sterren 3 dagen 7 dagen 4 dagen

Gebaseerd op ervaringen A&R.

first review annual account unit manager A&R 1 ster 2 uur 4 uur 2,5 uur
2 sterren 2 uur 5 uur 3 uur
3 sterren 3 uur 6 uur 4 uur
4 sterren 4 uur 8 uur 5 uur
5 sterren 5 uur 10 uur 7 uur

Gebaseerd op ervaringen A&R.

make corrections in annual account accountant A&R 1 ster 5 min 1 uur 0,5 uur
2 sterren 5 min 1 uur 0,5 uur
3 sterren 15 min 1,5 uur 1 uur
4 sterren 0,5 uur 4 uur 1,5 uur
5 sterren 1 uur 8 uur 3 uur

Gebaseerd op ervaringen A&R.

quick scan annual account unit manager A&R 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 25 min
3 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
4 sterren 0,5 uur 1,5 uur 1 uur
5 sterren 1 uur 1,5 uur 1,25 uur

Gebaseerd op ervaringen A&R.

second review annual account second auditor A&R 1 ster 2 uur 4 uur 2,5 uur
2 sterren 2 uur 5 uur 3 uur
3 sterren 3 uur 6 uur 4 uur
4 sterren 4 uur 8 uur 5 uur
5 sterren 5 uur 10 uur 7 uur

make corrections in annual account (second review) accountant A&R 1 ster 5 min 1 uur 0,5 uur
2 sterren 5 min 1 uur 0,5 uur
3 sterren 15 min 1,5 uur 1 uur
4 sterren 0,5 uur 4 uur 1,5 uur
5 sterren 0,5 uur 8 uur 3 uur

Gebaseerd op ervaringen A&R.

quickscan annual account (second review) second auditor A&R 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 15 min
3 sterren 5 min 0,5 uur 20 min
4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,75 uur

Gebaseerd op ervaringen A&R.

Gebaseerd op ervaringen A&R.
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bewerkingstijd
activiteit uitvoerder min max waarschijnlijkste

determine fiscal result Fiscale zaken doorlooptijd 2 dagen 7 dagen 3 dagen
Gebaseerd op ervaringen A&R.

inform MFN about finished annual account unit manager A&R algemeen 15 min 15 min 15 min
Gebaseerd op ervaringen A&R.

compose first version MFN doorlooptijd gemiddelde 2 dagen en 21 uur erlang verdeeld
standaard dev 3 dagen 16 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank, ING bank en Basisfondsen

review first version by A&R unit manager A&R algemeen 0,5 uur 1,5 uur 0,75 uur
Gebaseerd op ervaringen A&R.

make changes to source files accountant A&R algemeen 0 dagen 8 uur gelijk verdeeld
Gebaseerd op ervaringen A&R. ('binnen een dag')

review and update annual report MFN MFN doorlooptijd gemiddelde 1 dag 1 uur erlang verdeeld
standaard dev 3 dagen 23 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank, ING bank en Basisfondsen.

audit first version of annual report by CAS CAS doorlooptijd gemiddelde 7 dagen 4 uur erlang verdeeld
standaard dev 3 dagen 21 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank en Basisfondsen.

make changes to annual account by A&R accountant A&R algemeen 15 min 8 uur 3 uur
Gebaseerd op ervaringen A&R.

quality check senior A&R unit manager A&R algemeen 15 min 15 min 15 min
Gebaseerd op ervaringen A&R.

update annual report by MFN MFN doorlooptijd gemiddelde 1 dag 13 uur erlang verdeeld
standaard dev 2 dagen 18 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank en Basisfondsen.

quickscan CAS CAS doorlooptijd gemiddelde 2 dagen 15 uur erlang verdeeld
standaard dev 3 dagen 11 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank en Basisfondsen.

validate annual report externally E.A. doorlooptijd gemiddelde 11 dagen 12 uur erlang verdeeld
standaard dev 6 dagen 16 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank, ING bank en Basisfondsen.

make changes to annual report by A&R accountant A&R algemeen 15 min 8 uur 3 uur
Gebaseerd op ervaringen A&R.

quickscan changes by unit manager unit manager A&R algemeen 15 min 15 min 15 min
Gebaseerd op ervaringen A&R.

compose final version by MFN MFN doorlooptijd 0 dagen 1 dag gelijk verdeeld
Gegevens gebaseerd op ervaringen MFN.

review annual report by CAS CAS doorlooptijd 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Gegevens gebaseerd op ervaringen MFN.

review annual report by E.A. E.A. doorlooptijd gemiddelde 6 dagen erlang verdeeld
standaard dev 4 dagen 8 uur

Gebaseerd op metingen van Postbank, ING bank en Basisfondsen.
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D.2.6.2 Bewerkingstijden en doorlooptijden herontwerp 
De bewerkingstijden en doorlooptijden die gebruikt zijn voor de simulatie van het herontwerp worden in de volgende 
tabel weergegeven. 
 

bewerkingstijd
activiteit uitvoerder min max waarschijnlijkste

create annual account accountant A&R 1 ster 1 dag 2 dagen 1,5 dagen
2 sterren 1 dag 3 dagen 2 dagen
3 sterren 1 dag 4 dagen 2,5 dagen
4 sterren 2 dagen 5 dagen 3 dagen
5 sterren 3 dagen 7 dagen 4 dagen

first review annual report senior accountant A&R 1 ster 2 uur 4 uur 2,5 uur
2 sterren 2 uur 5 uur 3 uur
3 sterren 3 uur 6 uur 4 uur
4 sterren 4 uur 8 uur 5 uur
5 sterren 5 uur 10 uur 7 uur

make corrections in annual account accountant A&R 1 ster 5 min 1 uur 0,5 uur
2 sterren 5 min 1 uur 0,5 uur
3 sterren 15 min 1,5 uur 1 uur
4 sterren 0,5 uur 4 uur 1,5 uur
5 sterren 1 uur 8 uur 3 uur

quickscan annual account senior accountant A&R 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 25 min
3 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
4 sterren 0,5 uur 1,5 uur 1 uur
5 sterren 1 uur 1,5 uur 1,25 uur

determine fiscal result Fiscale zaken 2 dagen 2 dagen 2 dagen

second review annual report KB team 1 ster 2 uur 4 uur 2,5 uur
2 sterren 2 uur 5 uur 3 uur
3 sterren 3 uur 6 uur 4 uur
4 sterren 4 uur 8 uur 5 uur
5 sterren 5 uur 10 uur 7 uur

Door het vastleggen van afspraken in een SLA ontstaan hier een vaste doorlooptijd.

Is gebaseerd op  ervaring met de huidige situatie, de review van Hans Keizer. Het reviewen gaat sneller, maar men heeft meer informatie te controleren 
omdat jaarverslag gecontroleerd wordt in plaats van alleen de jaarrekening. Daardoor blijft de bewerkingstijd gelijk.

Deze bewerkingstijden zijn gebaseerd op de huidige situatie. Aansluitingen met systemen (toewijzingen en correcties) zijn nodig en dat kost tijd om uit te 
zoeken.

Deze bewerkingstijden zijn gebaseerd op de huidige situatie.

Is gebaseerd op de bewerkingstijden uit de huidige situatie, verwachting is dat dit niet verandert.

Is gebaseerd op de bewerkingstijd van quickscans in de huidige situatie.
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bewerkingstijd
activiteit uitvoerder min max waarschijnlijkste

liase 2nd review between KBT and senior A&R and acc. KB team 1 ster 10 min 0,5 uur 15 min

senior accountant A&R 2 sterren 10 min 0,5 uur 15 min
accountant A&R 3 sterren 15 min 0,5 uur 20 min

4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur

update annual report with remarks of 2nd review accountant A&R 1 ster 5 min 1 uur 0,5 uur
2 sterren 5 min 1 uur 0,5 uur
3 sterren 15 min 1,5 uur 1 uur
4 sterren 15 min 3 uur 1 uur
5 sterren 0,5 uur 6 uur 2 uur

quickscan 2nd review by senior accountant senior accountant A&R 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 15 min
3 sterren 5 min 0,5 uur 20 min
4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,75 uur

quickscan 2nd review by KB team KB team 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 15 min
3 sterren 5 min 0,5 uur 20 min
4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,75 uur

validate annual report externally External Auditor doorlooptijd gemiddelde 11 dagen 12 uur erlang verdeeld

standaard dev 6 dagen 16 uur

analyse remarks E.A. by KB-team KB team 1 ster 0,5 uur 1 uur 0,75 uur
2 sterren 0,5 uur 1 uur 0,75 uur
3 sterren 0,5 uur 1,5 uur 1 uur
4 sterren 1 uur 2 uur 1,5 uur
5 sterren 1 uur 3 uur 2 uur

liase between KBT and senior A&R and accountant KB team 1 ster 10 min 0,5 uur 15 min

senior accountant A&R 2 sterren 10 min 0,5 uur 15 min
accountant A&R 3 sterren 15 min 0,5 uur 20 min

4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur

Deze doorlooptijden zijn gebaseerd op de doorlooptijden in het huidige proces van de eerste controle door de externe accountant.

Dit is gebaseerd op de analyse door de CAS van de opmerkingen van de externe accountant.

Deze activiteit is nieuw, de bewerkingstijd is gebaseerd op ervaring uit het huidige proces.

Dit is gebaseerd op de huidige situatie onder aanname dat het voor 4 en 5 sterren fondsen  iets sneller gaat door beter overleg  vooraf. Het doorvoeren van 
correcties na de review van de second auditor.

Is gebaseerd op de bewerkingstijd van quickscans in de huidige situatie.

Is gebaseerd op de bewerkingstijd van quickscans in de huidige situatie.

Deze activiteit is nieuw, de bewerkingstijd is gebaseerd op ervaring uit het huidige proces.
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bewerkingstijd

activiteit uitvoerder min max waarschijnlijkste

update annual report with remarks of E.A. accountant A&R 1 ster 5 min 1 uur 0,5 uur
2 sterren 5 min 1 uur 0,5 uur
3 sterren 15 min 1,5 uur 1 uur
4 sterren 15 min 3 uur 1 uur
5 sterren 0,5 uur 6 uur 2 uur

quickscan updates E.A. by senior accountant senior accountant A&R 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 15 min
3 sterren 5 min 0,5 uur 20 min
4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,75 uur

quickscan updates E.A. by KBT KB team 1 ster 5 min 0,5 uur 15 min
2 sterren 5 min 0,5 uur 15 min
3 sterren 5 min 0,5 uur 20 min
4 sterren 15 min 1 uur 0,5 uur
5 sterren 15 min 1 uur 0,75 uur

review annual report by E.A. External Auditor doorlooptijd gemiddelde 6 dagen erlang verdeeld

standaard dev4 dagen 8 uur

sign off annual report External Auditor 0 min 0 min 0 min

Is gebaseerd op de bewerkingstijd van quickscans in de huidige situatie.

Deze doorlooptijd is ondervangen in de doorlooptijden van de voorgaande activiteit van de externe accountant.

Is gebaseerd op de bewerkingstijd van quickscans in de huidige situatie.

Deze activiteit is gebaseerd op de huidige situatie, gezien de onzekerheid over de opmerkingen van de accountants.

Deze doorlooptijden zijn gebaseerd op de doorlooptijden in het huidige proces van de eerste controle door de externe accountant.

 

D.2.7 Bezetting simulatie  
In deze paragraaf wordt de bezetting van de functionarissen nader toegelicht. De cijfers zijn een gemiddelde per dag 
gebaseerd op de beschikbaarheid van de accountants en het normpercentage voor ziekte. 
 

D.2.7.1 Bezetting simulatie huidige situatie 
Accountant 

eerste 4 weken februari / maart overige weken
aantal resources 14 14 12
beschikbaar per dag 4 uur en 18 minuten 5 uur en 24 minuten 5 uur en 24 minuten
dagen maandag-vrijdag maandag-vrijdag maandag-vrijdag
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-15.18 10.00-12.00 en 13.00-16.24 10.00-12.00 en 13.00-16.24
 
 
Unit Managers 

alle weken
aantal resources 2
beschikbaar per dag 4 uur en 7 minuten
dagen maandag-vrijdag
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-15.07  
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PC-ers 
 

eerste 3 weken februari / maart overige weken
aantal resources 4 4 3
beschikbaar per dag 0 uur 3 uur en 26 minuten 3 uur en 26 minuten
dagen maandag-vrijdag maandag-vrijdag maandag-vrijdag
tijdsspannen - 10.00-12.00 en 13.00-14.26 10.00-12.00 en 13.00-14.26
 
 
Second reviewer 
 
  alle weken 
aantal resources 1 
beschikbaar per dag 5 uur en 44 minuten 
dagen maandag-vrijdag 
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-16.44 
 

D.2.7.2 Bezetting simulatie herontwerp 
 
Accountant 

eerste 4 weken februari / maart overige weken
aantal resources 12 12 10
beschikbaar per dag 4 uur en 18 minuten 5 uur en 24 minuten 5 uur en 24 minuten
dagen maandag-vrijdag maandag-vrijdag maandag-vrijdag
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-15.18 10.00-12.00 en 13.00-16.24 10.00-12.00 en 13.00-16.24
 
 
Senior A&R 

eerste 4 weken februari / maart overige weken
aantal resources 4 4 3
beschikbaar per dag 5 uur en 26 minuten 5 uur en 41 minuten 5 uur en 41 minuten
dagen maandag-vrijdag maandag-vrijdag maandag-vrijdag
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-16.26 10.00-12.00 en 13.00-16.41 10.00-12.00 en 13.00-16.41
 
 
KBT-er 

eerste 4 weken februari / maart overige weken
aantal resources 4 4 3
beschikbaar per dag 5 uur en 44 minuten 5 uur en 44 minuten 5 uur en 44 minuten
dagen maandag-vrijdag maandag-vrijdag maandag-vrijdag
tijdsspannen 10.00-12.00 en 13.00-16.44 10.00-12.00 en 13.00-16.44 10.00-12.00 en 13.00-16.44
 

D.2.8 Aankomstproces 
Onder het aankomstproces wordt verstaan de manier waarop het simulatieproces gestart wordt en de volgorde waarin de 
casussen in het proces worden uitgevoerd. Voor de simulatie van het huidige proces en het herontwerp is hetzelfde 
aankomstproces gebruikt en het wordt in deze paragraaf schreven. 
 
De datum waarop begonnen kan worden met het maken van jaarverslagen is: woensdag 4 januari 2006 
 
In de simulatie wordt uitgegaan van een stapel fondsen die verwerkt dienen te worden door het proces. Deze stapel 
wordt volgens het First In First Out (FIFO) principe behandeld, dat wil dus zeggen dat de functionaris geen keuze kan 
maken welk fonds hij gaat behandelen. 
 
In deze stapel wordt onderscheid gemaakt aan de hand van de moeilijkheid van het fonds, gerepresenteerd in het aantal 
sterren. De verdeling van de fondsen in het aantal sterren is als volgt: 
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aantal 
sterren 

aantal 
fondsen 

percentage

1 69 34%
2 62 32%
3 44 23%
4 11 6%
5 11 6%

      
totaal 197 100%

 
Voor het jaarverslagenproces dienen allereerst de basisfondsen gemaakt te worden, daarna pas de dakfondsen. In de 
simulatie wordt op de volgende manier voldaan aan deze eis:  
De fondsen met 4 en 5 sterren zijn allemaal basisfondsen en 80% van de 3 sterren fondsen zijn dat ook. Bij het 
verwerken van de stapel worden dus eerst de 5 sterren fondsen gepakt, vervolgens de 4 sterren fondsen, dan de 3 sterren 
fondsen en tot slot de rest. 
 
Het aankomstproces van fondsen met en zonder een FBI-status is willekeurig, dat wil dus zeggen dat niet alle fondsen 
met FBI-status achter elkaar op de stapel liggen. 
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D.3 Verdelingen doorlooptijd huidige situatie 
De verdelingen van de doorlooptijd worden bepaald met behulp van Statgraphics. In deze paragraaf worden twee 
voorbeelden gegeven van resultaten van deze analyse. 
 
Meting doorlooptijd 1e review E&Y 
De doorlooptijd wordt gemeten tussen de events: 

• annual report approved by CAS en annual report not to be reviewed by CAS 
• annual report reviewed by external auditor 

De density trace van de doorlooptijd en de verschillende verdelingen ziet er als volgt uit: 

Density Trace for EA1+1

EA1+1
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Output Statgraphics:  
Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater than or equal to 0.10, we can not reject the idea that 
EA1+1 comes from a Erlang distribution with 90% or higher confidence. 
Aangenomen wordt dus dat de verdeling van doorlooptijd voldoet aan de erlangverdeling.  
 
Meting doorlooptijd MFN 
De doorlooptijd wordt gemeten tussen de events: 

• mfn ready to compose fist version 
• first version composed by MFN 

De density trace van de doorlooptijd en de verschillende verdelingen ziet er als volgt uit: 

Density Trace for MFN+1

MFN+1
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Statgraphics geeft aan dat de meting niet voldoet aan een van de beschikbare verdelingen. Omdat de density trace het 
meest lijkt op de erlangverdeling, wordt toch aangenomen dat de verdeling van doorlooptijd voldoet aan de 
erlangverdeling. 
 

D.4 Betrouwbaarheidsintervallen 
In deze appendix worden de betrouwbaarheidsintervallen van de simulatieresultaten gepresenteerd. Indien 
betrouwbaarheidsintervallen niet overlappen, kan geconcludeerd worden dat er een significante verandering heeft 
plaatsgevonden. 
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Vergelijking simulatie huidige situatie en herontwerp 
 
De oplevering van alle fondsen in de simulatie van de huidige situatie en het herontwerp. 

2-7

2-6
7-6

28-4
25-04-06

5-05-06

15-05-06

25-05-06

4-06-06

14-06-06

24-06-06

4-07-06

14-07-06

AS
 IS

TO
 B

E

99,8%

 
 
Met een 99,8 betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat de doorlooptijd van het herontwerp significant lager is 
dan het gesimuleerde huidige proces. 
De doorlooptijden van het gesimuleerde huidige proces waren korter dan de gemeten doorlooptijden van het huidige 
proces, zie Hoofdstuk 6.2. Het gemiddelde van de werkelijke doorlooptijd zal dus nog hoger zijn, waardoor de 
intervallen nog verder uit elkaar gaan liggen. Geconcludeerd kan dus worden dat het herontwerp ook significant sneller 
gaat dan het werkelijke proces. 
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Variant: 8 dagen doorlooptijd Externe accountant 
 
Oplevering alle fondsen 

19-5

6-5

21-5

8-5

23-5

9-5

25-5

12-5

2-6

20-5

12-5

29-4
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9-5

26-4
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n
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E
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n

TO
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E
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E
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n
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E
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n

80% 90% 95% 98% 99,8%

 
 
Met 90% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat er een verkorting van de doorlooptijd bij de externe 
accountant leidt tot een significante verkorting van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces. 
 
De eerste 112 fondsen 

5-4
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E
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n

80% 90% 95% 98% 99,8%

 
Met 90% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat er een verkorting van de doorlooptijd bij de externe 
accountant leidt tot een significante verkorting van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces voor de oplevering van 
de eerste 112 fondsen. 
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Variant: 15 dagen doorlooptijd Externe Accountant 
 
Oplevering alle fondsen 

19-5

30-5

21-5

1-6

23-5

3-6

25-5

6-6
2-6

17-6
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5
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80% 90% 95% 98% 99,8%

 
 
Met 80% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat er een verlenging van de doorlooptijd bij de externe 
accountant leidt tot een significante verlenging van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces. 
 
Oplevering van de eerste 112 fondsen 
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80% 90% 95% 98% 99,8%

 
 
Met 80% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat er een verlenging van de doorlooptijd bij de externe 
accountant leidt tot een significante verlenging van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces voor de eerste 112 
fondsen. 
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Variant: 1 accountant minder 
 
Oplevering alle fondsen 

19-5

28-5

21-5

30-5

23-5

2-6
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12-5
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E
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E
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80% 90% 95% 98% 99,8%

 
De betrouwbaarheidsintervallen overlappen, dus er kan niet geconcludeerd worden dat het scenario met 1 accountant 
minder een significant effect op de doorlooptijd heeft. 
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Met 95% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat het scenario met 1 accountant minder leidt tot een 
significante verlenging van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces voor de eerste 112 fondsen. 
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Variant: 1 senior minder 
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De betrouwbaarheidsintervallen overlappen, dus er kan niet geconcludeerd worden dat het scenario met 1 senior minder 
een significant effect op de doorlooptijd heeft. 
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Met 80% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat het scenario met 1 senior minder leidt tot een significante 
verlenging van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces voor de eerste 112 fondsen. 
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Variant: 1 kbt-er minder 
 
Oplevering alle fondsen 
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Met een 95% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat het scenario met een KBT-er minder leidt tot verlenging 
van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces. 
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Met 90% betrouwbaarheid kan geconcludeerd worden dat het scenario met 1 kbt-er minder leidt tot een significante 
verlenging van de doorlooptijd van het jaarverslagenproces voor de eerste 112 fondsen. 
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E Appendix gebruikte software 
In deze appendix wordt een korte introductie gegeven van de software pakketten gebruikt zijn in dit onderzoek en nog 
niet eerder in de appendices beschreven zijn. 

E.1 Aris 

E.1.1 Modeleerpakket Aris 
Voor het modeleren is gebruik gemaakt van het pakket Aris, een van de marktleider op het gebied van Business Process 
Reengineering tools. In Aris kunnen bedrijfsprocessen worden beschreven met behulp van EPC’s. Om een indruk te 
gegeven van de applicatie wordt in figuur E.1 een screenshot van de applicatie getoond. 
 

 
Figuur E.1: Screenshot van Aris 

 

E.1.2 Simulatiepakket Aris 
Het simulatie pakket van Aris, Aris Simulation is een geïntegreerd onderdeel van de Aris Toolset. Dit onderdeel kan 
gebruikt worden voor het dynamisch analyseren van bedrijfsprocessen. Met behulp van simulatie kan de 
uitvoerbaarheid van processen bepaald worden. Tevens kan het informatie opleveren over zwakke plekken in het proces 
of knelpunten van resources. Met behulp van simulatie kunnen verschillende alternatieven van het bedrijfsproces 
geanalyseerd worden. 
 
Tijdens het gebruik van het simulatie pakket werden verschillende beperkingen geconstateerd. Deze beperkingen 
worden hieronder kort genoemd. 

• Uitgaande van een proces met meerdere activiteiten waarbij 2 niet direct op elkaar volgende activiteiten door 
dezelfde resourceklasse wordt uitgevoerd, kan in Aris niet afgedwongen worden dat een case bij iedere 
activiteit door dezelfde resource uit de resourceklasse wordt behandeld. 

• Absolute wachttijd is niet mogelijk in de zin dat men niet kan aangeven dat een opvolgende activiteit pas de 
volgende ochtend kan beginnen. 

• Iedere subrun met een andere random seed moet apart uitgevoerd worden. Het is niet mogelijk om meerdere 
subruns in een keer uit te voeren, waardoor het uitvoeren van een groot aantal runs erg intensief wordt. 

 
Met behulp van de shift-calendar kan per resource of per resourceklasse de beschikbaarheid worden meegenomen. De 
shift-calendar maakt gebruik van: 

• Shifts: definiëren de dagelijks herhaalde werkintervallen. 
• Breaks: definiëren onderbrekingen van de shifts 
• Cycles: geven aan wanneer de onderliggende shifts uitgevoerd moeten worden 
• Een shift plan: geeft aan wanneer gedurende de hele simulatie resources beschikbaar zijn. 



Appendix gebruikte software - Het ProM framework  
 

E-118 

Hierdoor is het mogelijk om op detailniveau mee te nemen wanneer resources beschikbaar zijn. De shift-calendar heeft 
echter wel enkele beperkingen die de mogelijkheden beïnvloeden. Hieronder worden de beperkingen beschreven. 

• Elke shift in de shift-calendar wordt elke 24 uur automatisch aangeroepen. Gevolg is dat een shift dus altijd 
maximaal 24 uur beschrijft.  

• Meerdere shifts kunnen niet onder dezelfde cycle hangen. De relatie tussen een cycle en een shift is een 1 op 1 
relatie. Gevolg is dat men dus niet per dag van de week de beschikbaarheid kan meegeven.  

• In sommige gevallen wordt de shift in de shift-calendar niet goed uitgevoerd. Verklaring hiervoor kan  niet 
gegeven worden. Het volgende voorbeeld illustreert de ‘bug’. Stel dat een shift in de eerste 4 weken om 9 uur 
’s ochtends start en 8,5 uur duurt. In de opvolgende weken start de shift om 9 uur ’s ochtends met een duur van 
7 uur en 40 minuten. In dit geval blijft de tijd waarmee de avondbreak begint ook na 4 weken op 17:30 in 
plaats van op het verwachtte tijdstip van 16:40. Gevallen dat de shift om 10.00 begint en 7 uur en 40 minuten 
duurt, leidt het wel tot de juiste verandering van de break. Dit lijkt dus op een bug in de applicatie. 

 
Beperkingen in het gebruik van verdelingen in het simulatiepakket Aris: 

• De gamma verdeling werkt niet in het simulatiepakket. De parameters die volgens de handleiding meegegeven 
dienen te worden, zijn geen correcte input. 

• De log-normale verdeling leidt tot een waarde die duidelijk links van het gemiddelde ligt, terwijl de paramaters 
die meegegeven dienen te worden het gemiddelde en de standaard deviatie zijn. Deze verdeling kan dus niet 
gebruikt worden voor simulatie. 

 

E.2 Het ProM framework 
Het verifiëren van de correctheidseigenschappen van de opgestelde modellen wordt gedaan met behulp van het Process 
Mining (ProM) Framework. Met deze applicatie is het mogelijk om EPC’s uit Aris te importeren en de applicatie geeft 
een indicatie van mogelijke problemen in het proces door een controle van de soundness eigenschappen van het proces. 
Het Prom Framework geeft als resultaat van een analyse aan dat: 

• De EPC correct is, dit betekent dat het altijd mogelijk is om het proces uit te voeren zonder in een ongewenste 
toestand uit te komen. Het model is dus sound. 

• De EPC is triviaal correct, het model is dus sound. 
• De EPC correct kan zijn, maar mogelijk ongewenst gedrag vertoond, het model kan dan relaxed sound zijn. 
• De EPC model incorrect, dit betekent dat een deel van de EPC niet uitgevoerd kan worden zonder tegen 

ongewenst gedrag aan te lopen.  
Voor meer detail over het ProM framework wordt verwezen naar [Dongen05]. 
 

 
Figuur E.2: Screenshot van het ProM framework. 
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