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Abstract 
 
This graduation report describes the research approach, results and conclusions of the research conducted to 
examine the quantitative effects of the implementation of a workflow management system (WfMS) and how 
to extract data from these systems. The quantitative research is based upon two case-studies: an organization 
that has planned to implement a WfMS (Kunstenaars & Co) and an organization that has already implemented 
a WfMS (Thuiszorg Stad Utrecht). The research on extracting data from a WfMS is based on Staffware, 
which is used at Thuiszorg Stad Utrecht. 
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Executive Summary 
 
The last ten years workflow management systems are implemented within organisations more and more often. 
Since there are no hard figures known about the effects of the implementation of such a system on the 
underlying business process, Eindhoven University of Technology and Deloitte & Touche Management & 
ICT Consultants decided to start a project to measure the real effects of the implementation of a WfMS. The 
above led to the following research goal: 
 

Show the effects of the implementation of a WfMS for the processes under consideration based on 
quantitative data.  

 
Specifying this research purpose leads to the following research questions: 
 

1. What are the effects of the implementation of a WfMS for the throughput time of a case? 
2. What are the effects of the implementation of a WfMS for the production time of a case? 
3. What are the effects of the implementation of a WfMS for the waiting time of a case? 
4. What are the effects of the implementation of a WfMS for the occupation rate of the resources that 

are involved? 
 
For answering the research questions the method illustrated in the figure below will be used: 
 
 
 
 
 

After 
WfMS* 

  2b-
measurement 

 

After WfMS  2a-
measurement 

 

Before 
WfMS* 

  1b-
measurement 

 
 
Simulation 

Before 
WfMS 

 1a-
measurement 

  

Before 
WfMS 

0-
measurement 

   
Practice 

After WfMS  

 

3-
measurement 

 

* Adjusted to circumstances after implementation 
 
 

 
• During the 0-measurement the process prior to the implementation of the WfMS is analyzed. 
• During the 1a-measurement a simulation is made of the situation prior to the implementation of the 

WfMS 
• During the 2a-measurement a simulation is made of the expected situation after implementation of the 

WfMS. 
• After the WfMS has been implemented the effects are measured. This 3-measurement is related to the 

new actual process. 

Time Getting used to new 
system 

Implementation WfMS 

Graduate A Graduate B 



 

 3

• The simulation from the 2a-meting measurement is verified and if necessary adapted in a way that the 
simulation describes the circumstances of the process after implementation of the WfMS. 

• During the 1b-measurement, the 1a-measurement is adapted to the new circumstances (arrival 
process, number of resources) so the consequences of these changes can be made clear. 

 
To answer the research questions defined before, two organisations are involved in this research, namely 
Kunstenaars & Co and Thuiszorg Stad Utrecht. At Kunstenaars & Co the measurements before 
implementation of the WfMS have been done and at Thuiszorg Stad Utrecht the measurements after 
implementation have been done. 
 
At Kunstenaars & Co two processes are examined. These are the process for when an artist needs to be re-
evaluated and the process for an artist who already has a practice, but didn’t acquire enough money from this 
or another profession to make a living. Both processes examine if an artist has the right to alimony. Although 
in reality both processes use the same process model, there exist great differences in measurement results. 
This can be explained by the fact that the processes are applied to different kinds of people. The effects of 
changing both processes are almost insignificant, although the addition of a WfMS will make it a lot easier for 
the personnel to keep track of the deadlines in both processes.  
 
At Thuiszorg Stad Utrecht the process ‘reporting ill’ and the process ‘personnel mutation’ have been 
evaluated after a WfMS was introduced. For the process ‘personnel mutation’ throughput time has increased. 
This can be explained by various changes that were made to this process. For ‘personnel mutation’ the 
production time was reduced. For the process ‘reporting ill’ both the throughput time and the production time 
were reduced. This shows that the implementation of a WfMS has played a large roll and it has had a large 
added value. 
 
Two process monitors were evaluated, by examining their added values to this research. A process monitor 
retrieves information from the database connected to the WfMS, with this data it is possible to acquire insight 
into the various aspects of a process. One of these PM’s was created as part of this research project, the other 
one is a professional application. From the research done at these two PM’s it can be concluded that a PM, 
which is self created, is more desirable for examining processes  as is done in this project. A professional PM 
would be more desirable in a business environment. 
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Samenvatting 
 
Workflow management systemen (WfMSen) worden de afgelopen tien jaar op steeds grotere schaal 
geïmplementeerd binnen organisaties. Aangezien er weinig tot geen harde cijfers bekend zijn over het 
rendement van de invoering van deze systemen op het onderliggende bedrijfsproces is de Technische 
Universiteit Eindhoven in samenwerking met Deloitte & Touche Management & ICT Consultants in 2001 een 
onderzoek gestart naar het werkelijke rendement van de invoering van een WfMS. Op grond hiervan is de 
volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd: 
 
Doe op basis van kwantitatieve gegevens een uitspraak over het rendement van de invoering van een WfMS 
voor de onderzochte bedrijfsprocessen. 
 
Nadere specificatie van deze onderzoeksstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de gevolgen van de invoering van een WfMS voor de doorlooptijd van een casus? 
2. Wat zijn de gevolgen van de invoering van een WfMS voor de bewerkingstijd van een casus? 
3. Wat zijn de gevolgen van de invoering van een WfMS voor de wachttijd van een casus? 
4. Wat zijn de gevolgen van de invoering van een WfMS voor het capaciteitsbeslag op de betrokken 

resources? 
 
Aan de hand van de methode weergegeven in onderstaand figuur wordt een antwoord gegeven op de 
hierboven gedefinieerde onderzoeksvragen: 
 
 
 
 
 

Na WfMS*   2b-meting  
Na WfMS  2a-meting  
Voor WfMS*   1b-meting 

 
 
Simulatie 

Voor WfMS  1a-meting   
Voor WfMS 0-meting    

Praktijk Na WfMS  

 

3-meting  

* Aangepast aan omstandigheden na implementatie WfMS 
 
 
 

• Bij de 0-meting wordt het proces voor implementatie van het WfMS geanalyseerd. 
• Bij de 1a-meting wordt een simulatie gemaakt van de situatie voor implementatie van het WfMS 
• Bij de 2a-meting wordt een simulatie gemaakt die betrekking heeft op het verwachte nieuwe proces.  
• Na invoering van WfMS worden de effecten in de praktijk gemeten. Deze 3-meting heeft dus 

betrekking op het reële nieuwe proces. 
• Het voorspelmodel uit de 2a-meting wordt geverifieerd en zonodig aangepast, zodat het model de 

situatie na invoering van het WfMS exact beschrijft. 
• De 1a-meting wordt aangepast tot de 1b-meting om te kunnen abstraheren van de eventuele gevolgen 

van de veranderde omstandigheden (ander aankomstproces, ander resourceverdeling) tijdens de 
“implementatie-periode”.  

 
 

Tijd Gewenning 
 aan systeem 

Implementatie WfMS 

Afstudeerder A Afstudeerder B 
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Om de eerder gedefinieerde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn twee verschillende organisaties in het 
afstudeertraject betrokken, namelijk Kunstenaars & Co en Thuiszorg Stad Utrecht. Bij Kunstenaars & CO 
wordt gestart met de 0-meting en bij Thuiszorg Stad Utrecht wordt de meting na implementatie van het 
WfMS gedaan. 
 
Bij Kunstenaars & Co worden twee processen onderzocht, namelijk het proces ‘zij-instromers’  en het proces 
‘hertoets’ . Beide processen gebruiken in werkelijkheid hetzelfde proces model, maar doordat ze op 
verschillende types mensen van toepassing zijn, verschillen de uitkomsten van de metingen. Toch zullen de 
veranderingen na invoering van een WfMS niet groot zijn. Wel zal het makkelijker voor het personeel worden 
om de verschillende deadlines bij te houden. 
  
Bij Thuiszorg Stad Utrecht is onder andere voor het ziekmeldingsproces en het proces personeelsmutatie een 
WfMS ingevoerd (Staffware). Na invoering van het WfMS valt op dat de doorlooptijd van het proces 
personeelsmutatie gestegen is. Dit kan verklaard worden door een aantal significante veranderingen in dit 
proces. Aan de andere kant is de bewerkingstijd van personeelsmutatie gedaald. Voor ziekmelding zijn zowel 
doorlooptijd als bewerkingstijd gedaald. Voor dit laatste proces blijkt dat invoering van een WfMS een grote 
toegevoegde waarde heeft gehad.. 
 
Twee proces monitoren zijn bekeken wat betreft de toevoeging die ze kunnen leveren aan dit onderzoek. Een 
performance monitor kan via de database van een WfMS inzicht geven op de verschillende aspecten van een 
proces. Een van deze applicaties is op basis van dit onderzoek geschreven, de andere is een professionele 
applicatie, Staffware Process Monitor. Uit dit onderzoek is gebleken dat een zelf geschreven proces monitor 
geschikter is voor dit onderzoek. Een professionele proces monitor, is echter meer geschikt voor het gebruik 
bij bedrijven. 
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Voorwoord 
 
Voor U ligt een verslag dat onderdeel uitmaakt van een onderzoek naar het rendement van de invoering van 
een workflow management systemen. Dit onderzoek wordt gezamenlijk door de Technische Universiteit 
Eindhoven en Deloitte & Touche Management & ICT Consultants gehouden. Hoewel dit verslag niet het 
eerste en zeker ook niet het laatste verslag zal zijn wat over dit onderwerp geschreven wordt, betekend dit 
voor mij de afronding van mijn studie technische informatica. 
 
Hoewel ik nog nooit eerder met workflow technologie had gewerkt is in de periode van mijn afstuderen, mijn 
interesse hiervoor zeer gegroeid. Na het lezen van een aantal boeken en daarnaast het in actie zien van zo een 
systeem, ben ik geïnteresseerd geraakt in de werking van de workflow technologie. 
 
Ten slotte wil ik in dit voorwoord een aantal mensen bedanken die mij met raad en daad hebben bijgestaan, 
maar mij ook zeker gemotiveerd hebben, naast de begeleiding die zij aan me hebben gegeven. Als eerste mijn 
begeleiders Natalia Sidorova, Monique Jansen-Vullers en zeker ook Hajo Reijers, die al sinds het begin van 
mijn afstuderen een grote hulp is geweest. Daarnaast wil ik Kees Voorhoeve bedanken als mijn 
contactpersoon vanuit Deloitte & Touche. Verder wil ik de medewerkers van Kunstenaars & Co en van de 
Thuiszorg Stad Utrecht bedanken en in het bijzonder Huub Zeeman en Maarten Malingre, die naast de 
gegevens die ik zelf onderzocht heb, ook nog met eigen ideeën kwamen en er altijd waren om hun systemen 
open en bloot voor me te leggen. Tenslotte wil ik Eric Verbeek nog bedanken, voor de hulp bij het verkrijgen 
van de nodige software en de kennis hierover te leveren. 
 
Robbert Beesems, 
November 2005 
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1 Inleiding 
In dit rapport wordt het onderzoek naar het rendement van workflow management systemen beschreven. 
Voordat echter op het daadwerkelijke onderzoek ingegaan wordt, wordt in dit hoofdstuk een inleiding 
gegeven op het gebied van workflow management oftewel werkstroombeheersing. Ten eerste wordt kort 
besproken wat onder een workflow management systeem verstaan wordt. Daarna komt de geschiedenis van 
workflow management aan bod om een idee te geven hoe de huidige situatie ontstaan is. 

1.1 Workflow Management Systemen 
 
In dit onderzoek wordt onder een workflow management systeem (WfMS) het volgende verstaan: 
 
Een workflow management systeem is een software-pakket voor het realiseren van een workflow systeem. Het 
gaat hierbij om een algemeen toepasbaar pakket, dat wil zeggen: een workflow systeem is niet toegesneden op 
een specifieke bedrijfssituatie. Door het configureren van een dergelijk systeem, ontstaat een systeem ter 
ondersteuning van specifieke werkstromen. In tegenstelling tot een workflow systeem is een workflow 
management systeem dus een generieke applicatie [Van der Aalst & Van Hee, 1999]. 
 
Na de implementatie bestaat de ondersteuning uit de verantwoordelijkheid voor de regie en beheersing van 
deze processen [Van der Aalst, 2002]. De marktsectoren die het meest pro-actief zijn in het aannemen en 
gebruiken van WfMSen zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur [Casonato, 1998]. 
 

Fabricage

Diensten

Verzekeraars

Banken

Lokale overheid

Centrale 
overheid

Telecom

Gezondheids-
zorg

 

Figuur 1: Workflow installaties per sector in 1998 

 
Momenteel zijn er vele workflow management systemen. Enkele voorbeelden zijn Staffware, COSA en 
ActionWorkflow.  
 
Op basis van literatuur over WfMSen worden veelgenoemde voor- en nadelen van WfMSen in kaart gebracht 
([O’ Brien, 2000]; [Salimfard & Wright, 2001]; [Schael & Zeller, 1993]; [Schael, 1997]; [Yan e.a., 2001]). 
De voordelen zijn: 

• Reductie doorlooptijden 
• Grote reducties in papierwerk 
• Verbeterde klantenservice 
• Beter inzicht in processen, door automatisch gegenereerde management informatie 
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Er worden echter ook enkele nadelen genoemd: 
• Rigiditeit 
• Geen ondersteuning voor informele communicatie 
• Beperkte menselijke coördinatie 
• Beperkte ondersteuning batchtaken 

 

1.2 Ontstaan van het WfMS 
 
Het organiseren van het werk binnen bedrijven, maar ook tussen bedrijven wordt steeds ingewikkelder en 
daarom zijn (geautomatiseerde) informatiesystemen ontwikkeld die de besturing van processen en hun 
onderlinge afstemming ondersteunen. Op basis van [Van der Aalst & Van Hee, 1997] wordt het ontstaan van 
het workflow management systeem beschreven. Iedere periode is een globale aanduiding van jaren, die 
flexibel geïnterpreteerd dient te worden. De lijn in de geschiedenis is dat steeds meer generieke taken uit de 
programma’ s afgezonderd worden in aparte management systemen. In onderstaand figuur wordt dit in kaart 
gebracht. 
 
 

Operating System

D BM S

U IM S

W fM S
A pplicaties

1965 1975 1985 1995 2005  

Figuur 2: Afzonderen van generieke functionaliteit 

 

Losse applicaties (1965-1975) 
In deze periode bestonden informatie systemen uit losse applicatieprogramma’ s, die elk hun eigen 
gegevensbestanden met eigen definities hadden. De applicaties werkten direct op het operating system en 
hadden geen user-interface of een geheel eigen user-interface. Er was geen enkele uitwisseling van gegevens 
tussen verschillende applicatieprogramma’ s. Zo kon het gebeuren dat een personeelslid in het salarisbestand 
een andere naam had dan in het personeelsbestand. Men kon de meerwaarde van het combineren van 
gegevensbestanden nog niet realiseren. 
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Database management: ‘Duw de dataorganisatie uit de applicaties’  (1975-1985) 
In deze periode kwamen de database management systemen (DBMS) op, aanvankelijk als hiërarchische en 
netwerk databases, later als relationele databases. Een database is een permanent beschikbare, geïntegreerde 
verzameling van gegevensbestanden die door vele applicaties gebruikt kunnen worden. Het gebruik van 
databases heeft naast het voordeel dat men gegevens die door verschillende applicaties beheerd worden, kan 
combineren, ook het voordeel dat men datastructuren slechts eenmalig hoeft te definiëren, dat de data-
organisatie aan een database management systeem kan worden overgelaten en dat eenzelfde gegeven slechts 
eenmaal hoeft worden opgeslagen. Een DBMS is generieke software waarmee men databases kan definiëren 
en gebruiken. Deze periode kan men dus kenmerken als de periode waarin begonnen is de data-organisatie 
van de applicatieprogramma’ s te scheiden. 
 
User interface management: ‘Duw de userinterface uit de applicaties’  (1985-1995) 
In deze periode kwam de volgende bottleneck in systeemontwikkeling te voorschijn. Omdat steeds meer 
interactieve programmatuur ontwikkeld werd, werd veel tijd besteed aan het ontwerpen van user-interfaces. 
Aanvankelijk werd dit door de ontwerpers scherm voor scherm, veld voor veld uitgerekend. Dit bleek een 
groot deel van de ontwikkeltijd te kosten en bovendien had elke ontwerper zijn eigen stijl, waardoor elk 
systeem op een andere manier bediend moest worden. Tegenwoordig zijn er user interface management 
systemen (UIMS) die beide problemen oplossen. Deze periode kan gekenmerkt worden als de periode waarin 
de user interface van de applicatieprogramma’ s gescheiden wordt. 
 
Workflow management: ‘Duw de bedrijfsprocessen uit de applicaties’  (1995-2005) 
Nu de data-organisatie en user-interfacing grotendeels uit de applicaties verdwenen zijn, blijkt dat een groot 
deel van de programmatuur betrekking heeft op de bedrijfsprocedures bij het behandelen van casussen. Het is 
dus aantrekkelijk dit onderdeel te isoleren en daar een aparte oplossing voor te vinden. Niet alleen kan dit de 
ontwikkeling van informatiesystemen versnellen, het heeft bovendien als voordeel dat de bedrijfsprocedures 
gemakkelijk te onderhouden zijn. Nu komt het nog regelmatig voor dat men een administratieve procedure 
wil veranderen, maar dat dit vergaande consequenties heeft voor de programmatuur en dat men daarom afziet 
van de verandering. Workflow systemen moeten deze problemen gaan oplossen. Een workflow systeem 
beheert de werkstromen en regelt de routering van casusgegevens tussen de menselijke resources onderling en 
met de applicatieprogramma’ s. Men kan deze periode definiëren als de periode waarin de processen van de 
applicaties gescheiden worden. 
Workflow management is op verschillende manieren toepasbaar binnen een organisatie. We onderscheiden de 
volgende vier soorten: 

• Bestaand workflow management  
• WFM-component in grotere systemen 
• Custom made workflow management systemen 
• Hand coded routering 

 
In bovenstaande ontwikkeling zien we dat de ontvlechting van functies van applicatieprogramma’ s de weg is 
tot efficiëntieverbetering. Door bepaalde functies los te maken kunnen er generieke oplossingen (management 
systemen) voor ontwikkeld worden. Hierdoor kan men informatiesystemen componentsgewijs maken door de 
componenten te configureren en daarna te integreren. 
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2 Onderzoekskarakterisering 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar kwantitatieve aspecten van de invoering van een workflow 
management systeem (WfMS) beschreven. In de eerste sectie zal de aanleiding voor dit onderzoek gegeven 
worden. Vervolgens wordt de methode van onderzoek beschreven en tenslotte komen de onderzoeksvragen en 
de uitwerking van deze vragen in prestatie-indicatoren aan bod. 
 

2.1 Aanleiding 
 
In de afgelopen tien jaar worden workflow management systemen op steeds grotere schaal geïmplementeerd 
binnen organisaties. Aangezien er weinig tot geen harde cijfers bekend zijn over het rendement van deze 
systemen op het onderliggende bedrijfsproces, is de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in 
samenwerking met Deloitte & Touche Management & ICT Consultants in 2001 een onderzoek gestart naar 
het werkelijke rendement van de invoering van een WfMS in termen van kosten en tijd in plaats van op de 
functionaliteit van de systemen. 
 
De directe aanleiding voor dit onderzoek naar het rendement van workflow management systemen was de 
presentatie van een rapport dat gebaseerd is op een enquête [Staffware, 2000] onder meer dan honderd 
afnemers van het WfMS Staffware. Uit de enquête blijkt dat: 

• 100% van de bedrijven ziet bedrijfseconomische voordelen na de introductie van een WfMS 
• 62.5% van de bedrijven ziet een verhoogde efficiency als gevolg van het stroomlijnen van de 

bedrijfsprocessen met behulp van Staffware 
• 33% van de bedrijven ziet een verbetering van de productiviteit van medewerkers na invoering 
• 29% van de bedrijven ziet een significante reductie in kosten. 

Het onderzoek waarop het rapport is gebaseerd, is niet wetenschappelijk onderbouwd omdat er enerzijds niet 
onderzocht is wat het effect van het systeem Staffware is ten opzichte van andere effecten en anderzijds, 
doordat het onderzoek gebaseerd is op schattingen in plaats van onderbouwde cijfers. 
 
Uit het bovenstaande werd de behoefte geboren naar een empirisch onderzoek naar de toepasbaarheid en 
effectiviteit van workflow management systemen waarbij de bevindingen onderbouwd werden door analyse 
van gebruikte workflows en metingen op de werkvloer. 
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2.2 Probleemdefinitie en onderzoeksdoelstelling 
 
Uit sectie 2.1 blijkt dat er behoefte is naar concrete gegevens over wokflow management systemen. Als eerste 
is er het workflow effectiviteits onderzoek waarbij onderzocht wordt wat het rendement is van een 
toekomstige implementatie en het rendement van een reeds in gebruik zijnde implementatie. Als tweede is er 
een onderzoek naar programma’ s die management data halen uit workflow management systemen 
(performance monitor). 
 

2.2.1 Workflow Effectiviteit 
Het is duidelijk geworden dat er vooral behoefte is aan gekwantificeerde gegevens met betrekking tot het 
rendement van workflow management toepassingen. De hieronder geformuleerde probleemstelling dient dan 
ook als basis voor dit onderzoek: 
 
Er is geen gekwantificeerd inzicht in het effect van de inzet van WfMSen op de prestatie van 
bedrijfsprocessen. 
 
Doel van dit onderzoek is dus om enig inzicht te verschaffen wat betreft het effect van de inzet van WFMSen 
op de prestatie van bedrijfsprocessen. Hiertoe worden verschillende processen uit de praktijk geanalyseerd. 
Samengevat kan de volgende onderzoeksdoelstelling worden geformuleerd: 
 
Doe op basis van gekwantificeerde gegevens een uitspraak over het rendement van WfMSen voor de 
onderzochte bedrijfsprocessen. 
 
Nadere specificatie van deze probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de gevolgen van het toepassen van workflow management software voor de doorlooptijd van 
een casus? 

2. Wat zijn de gevolgen van het toepassen van workflow management software voor de bewerkingstijd 
van een casus? 

3. Wat zijn de gevolgen van het toepassen van workflow management software voor de wachttijd van 
een casus? 

4. Wat zijn de gevolgen van het toepassen van workflow management software voor de bezettingsgraad 
van de betrokken resources? 

 

Deze onderzoeksvragen hebben allen betrekking op het rendement van WfMSen. Door uitvoering van 
meerdere onderzoeken bij verschillende organisaties (onder andere door [In ’ t Veld, 2002], [Degens, 2002], 
[Ommert, 2003] en [Hoebergen, 2004]) wordt gestreefd naar een algemeen geldend antwoord op deze vragen. 
 



 

 14

2.2.2 Performance Monitoren 
Uit het voorgaande blijkt dat er informatie nodig is over de gegevens die zich bevinden in een WfMS. Een 
hulpmiddel om deze gegevens te verkrijgen is de performance monitor (PM). Met betrekking tot deze 
performance monitoren wordt er voor dit onderzoek een vraag toegevoegd. Deze wordt als volgt gedefinieerd: 
 
Kunnen de gegevens die nodig zijn voor het workfloweffectiviteits onderzoek met behulp van de momenteel 
bestaande performance monitoren verkregen worden? 
 
Nadere specificatie van deze probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de gegevens die een performance monitor kan bepalen? 
2. Kan een performance monitor uitgebreid worden, zodat deze gegevens kan bepalen die het voorheen 

niet kon bepalen? 
3. Is het beter om een eigen performance monitor te schrijven? 

 

2.3 Prestatie Indicatoren 
 
Uit de eerste vier onderzoeksvragen blijkt dat het rendement van het WfMS kan worden bepaald op basis van 
onderstaande grootheden: 

• Doorlooptijd 
• Bewerkingstijd 
• Wachttijd 
• Capaciteitsbeslag 

Ter operationalisatie van deze grootheden zijn zes prestatie-indicatoren bepaald. Dit zijn het gemiddelde van 
bovenstaande grootheden en de standaarddeviatie van de doorlooptijd en de bewerkingstijd. De 
standaarddeviatie geeft de afwijking ten opzichte van het gemiddelde aan. Een lage standaarddeviatie wil dus 
zeggen dat de meetresultaten dicht bij het gemiddelde liggen. De standaarddeviatie wordt niet bepaald van de 
wachttijd en het capaciteitsbeslag omdat deze grootheden afgeleid worden van de doorlooptijd en 
bewerkingstijd, zoals weergegeven in het model in bijlage A.1 en de beschrijvingen van deze prestatie-
indicatoren in sectie 2.3.1 en 2.3.2. Een hoge standaarddeviatie in de bewerkingstijd geeft immers aan dat het 
capaciteitsbeslag op de medewerkers sterk fluctueert in de tijd. De wijze waarop gemiddelde en 
standaarddeviatie worden berekend, wordt vermeld in bijlage A.2. In onderstaande secties worden de 
definities van de grootheden, waarvoor de prestatie-indicatoren bepaald worden, beschreven. 

2.3.1 Doorlooptijd 
De doorlooptijd van een casus in een bepaald proces wordt gedefinieerd als de totale verblijfstijd van een 
casus in het proces. De doorlooptijd van een casus wordt berekend door het verschil te nemen tussen het 
tijdstip van aankomst en het tijdstip van afronding van een casus. 

2.3.2 Bewerkingstijd 
De bewerkingstijd van een casus wordt gedefinieerd als de totale tijd dat door resources aan een casus 
gewerkt wordt. De bewerkingstijd van een casus is de som van de bewerkingstijden per doorlopen activiteit. 
De bewerkingstijd van een activiteit kan bepaald worden door het verschil te nemen tussen de begintijd en de 
eindtijd van de activiteit. 
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2.3.3 Wachttijd 
De wachttijd wordt gedefinieerd als de totale tijd dat er niet door een resource aan de casus gewerkt wordt. Er 
bestaan verschillende soorten wachttijden: 

• Loketwachttijden: Dit is een vorm van wachttijd dat er niet aan de casus gewerkt kan worden, omdat 
er geen resources beschikbaar zijn. Deze resources zijn bezig met het uitvoeren van activiteiten ter 
verwerking van andere casussen. 

• Stapelwachttijden: Stapelwachttijden ontstaan bij verwerking van batches. Er moet gewacht worden 
totdat een bepaalde batch compleet is voordat deze batch verwerkt kan worden. 

• Complementeringswachttijden: Dit is een vorm van wachttijd die ontstaat wanneer gewacht moet 
worden totdat een andere activiteit afgerond is (b.v. AND-join of wachten op trigger). Het kan 
voorkomen dat tijdens het wachten elders nog wel aan de casus gewerkt wordt (bv. bij AND-join). In 
dit geval wordt deze wachttijd niet meegenomen in de totale wachttijd. 

• Interne wachttijden: Deze vorm van wachttijd ontstaat doordat werknemers in veel gevallen ook 
activiteiten uitvoeren die niet (direct) betrekking hebben op het gemeten proces.  

• Externe wachttijden: Externe wachttijden ontstaan wanneer er gewacht moet worden op informatie 
van buiten de organisatie, bijvoorbeeld van klanten. De organisatie heeft weinig invloed op deze 
wachttijd. 

Wanneer het proces volledig sequentieel verloopt, kan de gemiddelde wachttijd per casus gedefinieerd 
worden als het verschil tussen de gemiddelde doorlooptijd en gemiddelde bewerkingstijd per casus. 
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2.3.4 Capaciteitsbeslag 
Het capaciteitsbeslag is gelijk aan het percentage van de beschikbare tijd dat een resourceklasse besteedt aan 
het uitvoeren van activiteiten ter verwerking van casussen. Voor een G/G/c-systeem kan het capaciteitsbeslag 
 berekend worden met behulp van de volgende formule: 

 

c
BE )(∗= λρ  

 
Met  de aankomstintensiteit (het gemiddeld aantal inkomende casussen per tijdseenheid), E(B) de 
(gemiddelde) bewerkingstijd en c het aantal beschikbare resources voor het proces. 
 

2.4 Methode van onderzoek 
 
Om het rendement van het WfMS te bepalen, moeten gegevens verzameld worden over het proces vóór 
implementatie en moeten gegevens verzameld worden over het proces ná implementatie van het WfMS. Men 
verwacht, dat het enige tijd kost, voordat de werkvoorraden, die ontstaan zijn doordat werknemers zich de 
werksituatie eigen hebben moeten maken, weggewerkt zijn. Daarom wordt de meting ná implementatie pas 
uitgevoerd, nadat de organisatie volledig gewend is aan het proces. 
Aangezien het hierboven beschreven “implementatietraject” vaak veel langer duurt dan een afstudeerperiode, 
worden de metingen voor implementatie en de metingen na implementatie door twee verschillende 
afstudeerders uitgevoerd. Om voor implementatie toch een voorspelling te kunnen doen naar de ontwikkeling 
van de prestaties van het beoogde proces na implementatie van het WfMS, is een simulatiemodel een heel 
bruikbaar hulpmiddel. 
Bovendien kunnen in de periode tussen beide metingen (voor en na implementatie) verschillende 
omstandigheden, zoals aankomstverdeling en de beschikbaarheid van resources, veranderd zijn. Door deze 
veranderde omstandigheden geeft de vergelijking van beide metingen geen beeld van het rendement van het 
WfMS, maar van het rendement van het WfMS in combinatie met de veranderde omstandigheden. Door 
gebruik te maken van simulaties kunnen de veranderde omstandigheden teniet gedaan worden, doordat het 
simulatiemodel van de situatie voor implementatie van het WfMS aangepast wordt aan de nieuwe 
omstandigheden. Op basis van een vergelijking tussen deze twee simulatiemetingen kan een uitspraak gedaan 
worden over het rendement van het WfMS. 
Op basis van bovenstaande overwegingen is een aanpak ontstaan ter beantwoording van de vier 
onderzoeksvragen (Van der Aalst, 2002). De verschillende metingen die gedaan worden binnen deze aanpak 
worden geïllustreerd in figuur 3. 
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Na WfMS *1   2b-meting  
Na WfMS  2a-meting  
Voor WfMS *2   1b-meting 

 
 
Simulatie 

Voor WfMS  1a-meting   
Voor WfMS 0-meting    

Praktijk Na WfMS  

 

3-meting  

*1 Exacte simulatie van proces na invoering WfMS 
*2 Aangepast aan omstandigheden na invoering WfMS 
 
 
 
Het onderzoek wordt verdeeld in een aantal stappen die sequentieel genomen dienen te worden. Deze stappen 
worden hieronder opgesomd: 
1. Scoping: Tijdens deze stap wordt de scope van het te beschouwen proces bepaald. 
2. Modelleren van het proces voor implementatie WfMS: Met behulp van het modelleringstool Protos (zie 

bijlage A.3.1) wordt het proces nauwgezet in kaart gebracht. Deze modellen worden indien mogelijk 
opgesteld op basis van de reeds aanwezige procesbeschrijvingen. 

3. 0-meting: Bij deze meting wordt het proces voor implementatie van het WfMS geanalyseerd. Hierbij 
worden de prestatie-indicatoren in de praktijk gemeten. 

4. 1a-meting: In deze meting wordt een simulatie gemaakt van de situatie voor implementatie van het 
WfMS. Het Protos-model, dat gemaakt is in stap 2, wordt gebruikt om de bestaande situatie te simuleren 
in ExSpect (zie bijlage A.3.2). De 0-meting dient als verificatie van de 1a-meting. Eventuele afwijkingen 
dienen verklaard te worden of leiden tot aanpassingen van het Protos-model. 

5. Modelleren van het nieuwe bedrijfsproces: In deze stap wordt een model gemaakt van het verwachte 
proces na implementatie van het WfMS. 

6. 2a-meting: Deze meting wordt uitgevoerd door het bij stap 5 opgestelde procesmodel te simuleren in 
ExSpect. Deze simulatie heeft dus betrekking op het verwachte nieuwe proces, het proces na 
implementatie van het WfMS. Het ontworpen model doet uitspraken over de te verwachten veranderingen 
na implementatie van het WfMS op basis van de inrichting van het proces zoals de organisatie het voor 
ogen heeft. Er worden verantwoorde en onderbouwde aannames gemaakt over gegevens die niet 
beschikbaar zijn. 

Na deze 6 stappen vindt de implementatie van het WfMS plaats: Het WfMS wordt door de organisatie 
geïnstalleerd en geconfigureerd om het proces te ondersteunen. De implementatie zelf is geen onderdeel van 
dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op de situatie die ontstaat na invoering van het systeem. Dit gedeelte 
van het onderzoek wordt verricht door een andere afstudeerder. 
7. 3-meting: Na invoering van WfMS worden de effecten in de praktijk gemeten. Deze meting heeft dus 

betrekking op het reële nieuwe proces. 
8. 2b-meting: Het voorspelmodel uit de 2a-meting wordt geverifieerd en zonodig aangepast, zodat het model 

de situatie na invoering van het WfMS exact beschrijft. Deze meting is een simulatie van een Protos-
model in ExSpect. Eventuele afwijkingen met de resultaten uit de 3-meting dienen te worden verklaard of 
leiden tot aanpassingen van het Protos-model. 

9. 1b-meting: De 1a-meting wordt aangepast tot de 1b-meting om te kunnen abstraheren van de eventuele 
gevolgen van de veranderde omstandigheden (ander aankomstproces, ander resourceverdeling) tijdens de 
“implementatie-periode”.  

Figuur 3: Volgorde metingen 

Tijd Gewenning 
 aan systeem 

Implementatie WfMS 

Afstudeerder A Afstudeerder B 
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10. Evaluatie: In deze laatste stap worden de resultaten van de 1b- en 2b-meting met elkaar vergeleken en kan 
een uitspraak gedaan worden van het werkelijke rendement van het geïmplementeerde WfMS voor het 
onderzochte proces. 

 
Zoals hierboven weergegeven wordt het uiteindelijke rendement van het workflow management systeem 
bepaald op basis van resultaten van de simulaties van het proces vóór invoering van het WfMS en het proces 
ná invoering van het WfMS. Om deze simulaties te kunnen bouwen zijn aanvullende gegevens benodigd uit 
de werkelijkheid. In figuur 4 wordt dit grafisch weergegeven. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Uit figuur 4 kan afgelezen worden dat naast de prestatie-indicatoren nog een aantal gegevens uit de werkelijke 
situatie gemeten moeten worden. De belangrijkste zijn: 

• Procesmodel 
• Gemiddelde routering door dit procesmodel 
• Kansverdeling aankomstproces 
• Kansverdeling bewerkingstijd per activiteit  
• Aantal resources 

Deze gegevens dienen als input voor de simulatie aan de hand waarvan het simulatieprogramma de juiste 
waarden voor de verschillende prestatie-indicatoren berekent. 
 

doorlooptijd 
bewerkingstijd 
wachttijd 
capaciteitsbeslag 

 

Werkelijk-
heid 

procesmodel 
routering door proces 
aankomstverdeling 
bewerkingstijd van een activiteit 
aantal resources 

 

Simulatie 

doorlooptijd 
bewerkingstijd 
wachttijd 
capaciteitsbeslag 

Figuur 4: Gegevens benodigd voor simulatie 



 

 19

Uit het voorafgaande blijkt dat verschillende metingen van invloed op elkaar zijn. Dit is weergeven in figuur 
5. Tevens geeft dit figuur nogmaals een overzicht van de volgorde van de metingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uit figuur 5 afgelezen kan worden, zijn er bij elke meting vier parameters benodigd om de verschillende 
prestatie-indicatoren te kunnen bepalen. Deze parameters hebben te maken met de omstandigheden, 
waaronder de metingen plaatsvinden. We onderscheiden de volgende parameters: 

• Het procesmodel en routering door dit proces (p) 
• De verdeling van de wachttijden en de bewerkingstijd van de activiteiten (t) 
• Aankomstverdeling (a) 
• Beschikbaarheid resources (r) 

Alleen de 0-meting en de 3-meting zijn metingen die daadwerkelijk in de praktijk plaats vinden. De andere 
metingen zijn simulaties die gebruik maken van de omstandigheden waaronder de werkelijke metingen 
hebben plaats gevonden. In bovenstaand figuur staat het cijfer 0 (p0, t0, a0, r0) voor de omstandigheden 
tijdens de 0-meting en de 1 voor de omstandigheden tijdens de 3-meting. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
bij de 2a-meting een voorspelling gemaakt wordt van de nieuwe omstandigheden. Dit wordt aangegeven met 
het “+” symbool. 

Figuur 5: Onderzoeksmethode 

x 

x 
x 

Werkelijkheid 

Voor invoering WfMS Na invoering WfMS 

Simulatie 

0-meting 
(p0,t0,a0,r0) 

1a-meting 
(p0,t0,a0,r0) 

2a-meting 
(p1+,t1+,a0,r0) 

3-meting 
(p1,t1,a1,r1) 

2b-meting 
(p1,t1,a1,r1) 

1b-meting 
(p1,t1,a1,r1) 

y : x wordt vergeleken met y 

V3 

V1 

V2 

y : x is voorganger van y 

y : x dient als validatie van y 
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Om te controleren of de simulatiemodellen die gebaseerd zijn op de 0- en 3-meting correct zijn, worden de 
resultaten van deze simulaties gevalideerd met de resultaten van de prestatie-indicatoren van de werkelijke 
situatie. Wanneer de waarden overeenkomen, mag geconcludeerd worden dat de simulatie correct is.  
 
Het belangrijkste en interessantste onderdeel van dit onderzoek is de vergelijking van de situaties voor en na 
implementatie van het WfMS. Op basis van deze vergelijking verkrijgt men inzicht in het rendement van het 
workflow management systeem. Tijdens het onderzoek kunnen op drie verschillende tijdstippen deze 
vergelijkingen gedaan worden (zie figuur 5). Deze verschillende vergelijkingen worden hieronder toegelicht: 
1. 1a- en 2a-meting: Deze vergelijking geeft een voorspelling van het rendement van de invoering van het 

WfMS. Op het moment van deze vergelijking heeft de werkelijke implementatie van het WfMS nog niet 
plaatsgevonden. 

2. 0- en 3-meting: Dit is een vergelijking van de beide werkelijke situaties. Deze vergelijking is vooral voor 
de desbetreffende organisatie interessant. Zij kunnen aan de hand van kwantitatieve gegevens zien in 
welke mate de prestatie-indicatoren veranderd zijn en wat het effect is geweest van de invoering van het 
WfMS. Ook eventuele effecten van bijvoorbeeld procesherontwerp en reorganisatie kunnen op deze 
manier zichtbaar gemaakt worden. 

3. 1b- en 2b-meting: Deze vergelijking geeft door te abstraheren van de veranderde omstandigheden weer 
wat het effect van de invoering van het workflow management systeem is. Op basis van deze vergelijking 
kan dus bepaald worden wat het werkelijke rendement is van de invoering van het WfMS. 
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3 Betrokkenen 
Voordat er dieper wordt ingegaan op het onderzoek, worden de organisaties die betrokken zijn bij het tot 
stand komen van dit onderzoek nader beschouwd. 

3.1 Deloitte & Touche 
Het workflow effectiviteit gedeelte van dit onderzoek is uitgevoerd onder de vlag van Deloitte & Touche 
waarbij hun consultants naast het inbrengen van hun kennis, ook een deel van de begeleiding hebben 
verzorgd. 
 
Deloitte & Touche is met 6500 medewerkers verspreid over 45 steden één van de grootste organisaties in 
Nederland op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. Over 2003 /2004 is een jaaromzet 
behaald van 709.905 miljoen euro.  
 
Internationaal maakt de organisatie deel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, met vestigingen in 148 landen 
en 115.000 medewerkers. Over het boekjaar 2003 / 2004 werd een omzet behaald van 16,4 miljard US Dollar. 
 
Deloitte & Touche, Management & ICT Consultants, bundelt de kennis en de expertise uit de vijf gebieden 
waarop de advisering zich concentreert: strategie en beleid, business control, operations management, ICT-
advies en softwareontwikkeling. In wisselwerking met eigen inbreng aan visie, kennis, ervaring en creativiteit 
helpt Deloitte & Touche bij strategische heroriëntatie en bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. 
 
Binnen dit onderzoek brengt Deloitte & Touche haar kennis binnen vanuit de adviesgroep ICT Strategie en 
Architectuur. Deze adviesgroep werkt aan procesverbetering voor kennisintensieve organisaties met behulp 
van innovatieve Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). De adviesgroep geeft strategisch advies, 
ontwerpt en begeleidt de bouw van systemen, selecteert hulpmiddelen en verzorgt de implementatie van ICT-
onderdelen met ondersteuning van softwarehulpmiddelen. De volgende aandachtsvelden kunnen hier 
onderscheiden worden:  

• Document Management voor het elektronisch opslaan en ontsluiten van documenten als onderdeel 
van een dossier 

• Workflowmanagement voor de logistiek van kenniswerkers die gezamenlijk aan een dossier werken 
• Kennismanagement voor de ontsluiting van beschikbare en benodigde informatie voor kenniswerkers 
• Managementinformatie voor sturing en beheersing van processen 

 
Tot de klanten behoren onder andere: 

• financiële dienstverleners en banken 
• multinationals 
• rijksoverheid en gemeentes 
• overheidsinstellingen 
• uitkeringsinstanties 
• EC 
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3.2 Thuiszorg Stad Utrecht 
 
Thuiszorg Stad Utrecht heeft geparticipeerd in het workflow effectiviteit gedeelte van dit onderzoek. 
 
De stichting Thuiszorg Stad Utrecht verzorgt in de regio Utrecht de thuiszorg in opdracht van diverse 
zorgverzekeraars. De belangrijkste vormen van thuiszorg zijn: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging 
en verpleging. Andere onderdelen van de zorgverlening zijn de jeugdgezondheidszorg, voorlichting en 
diëtetiek, die vooral een preventief karakter hebben. 
De diensten van de thuiszorg worden grotendeels betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). 
 
Vanuit het hoofdkantoor in Utrecht wordt een organisatie van 1450 medewerkers aangestuurd verdeeld over 7 
locaties in de stad.  
 

3.3 Kunstenaars&Co 
 
Kunstenaars&Co heeft geparticipeerd in het workflow effectiviteit gedeelte van dit onderzoek. 
 
Kunstenaars, Cultuur en Ondernemerschap (Kunstenaars&Co) ondersteunt beroepsmatig werkende 
kunstenaars in het op- of uitbouwen van een professionele beroepspraktijk. Om dit goed te kunnen doen, 
onderzoekt zij aan welke kennis en vaardigheden kunstenaars behoefte hebben zodat de producten en diensten 
van Kunstenaars&CO goed op de behoefte aansluiten. Zo kan een kunstenaar in samenspraak met een 
coach een werkplan opstellen. Vervolgens kan Kunstenaars&CO steun bieden in het realiseren van zo een 
plan. Daar kan bijvoorbeeld bijhoren dat een kunstenaar zich laat trainen in zijn of haar 
ondernemersvaardigheden. 
 
Vanuit hun kantoor in Amsterdam werken er 69 medewerkers aan beroepsmatigheids onderzoeken voor meer 
dan 3000 kunstenaars in 2004. 
 

3.4 Technische Universiteit Eindhoven  
 
Van de TU Eindhoven heeft de capaciteitsgroep Informatie Systemen (IS) van de faculteit Technologie 
Management (TM) een waardevolle bijdrage geleverd met kennis op het gebied van workflowmanagement en 
begeleiding van dit onderzoek. 
 
De capaciteitsgroep telt ongeveer 30 medewerkers welke zich bezig houden met onderzoek en onderwijs aan 
de studenten van de faculteit en daarbuiten. 
 
De capaciteitsgroep IS richt bestaat uit drie onderzoeksgroepen Business Process Management, ICT 
Architectures en Software management. Hierbij richt de subgroep Business Process Management zich op het 
modelleren en analyseren van bedrijfsprocessen. Binnen deze subgroep wordt er onder andere onderzoek 
gedaan naar Process Mining en Workflow patterns. 
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4 Workflow effectiviteit 
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de effecten een WfMS op de verschillende prestatie indicatoren van 
een bedrijf. Bij de Thuiszorg stad Utrecht is een 3-, een 2b- en een 1b-meting gedaan. Bij Kunstenaars & Co 
is een 0-, een 1a- en een 2a- meting gedaan. 
 

4.1 Thuiszorg Stad Utrecht 
 
De stichting Thuiszorg Stad Utrecht (TSU) verzorgt in de regio Utrecht de thuiszorg in opdracht van diverse 
zorgverzekeraars. De stichting doet dit vanuit 7 vestigingen verspreid door de regio. Momenteel zijn de 
processen binnen TSU allemaal geïmplementeerd met het workflow management systeem van Staffware. 
Sinds maart 2004 gebruikt men een nieuwe versie, maar dit onderzoek is gebaseerd op de versie die daarvoor 
werd gebruikt. 
 
Er zal in dit hoofdstuk gekeken worden naar de processen die tevens aan de orde zijn gekomen bij de 
desbetreffende 0-meting, 1a-meting en 2b-meting van een andere afstudeerder [Ommert, 2003], dit zijn de 
processen personeelsmutatie en ziektebehandeling. 
 

4.2 Meetmethode prestatie indicatoren 
 
Staffware maakt gebruik van de database Oracle, in verschillende tabellen worden gegevens opgeslagen over 
de status van een case en zijn historie. Op basis van deze tabellen zijn er een aantal tools geschreven die 
gegevens uit deze database kunnen extraheren en bewerken(zie sectie 5.3). Uit de tabellen kunnen de 
volgende gegevens worden gehaald 

• Het aankomsttijdstip van een casus. 
• Het tijdstip waarop de casus het proces verlaat. 
• De taken die een casus doorlopen heeft. 
• Het tijdstip waarop een casus aankomt bij een bepaalde taak. 
• Het tijdstip waarop een casus een bepaalde taak verlaat. 
• De medewerker die een bepaalde taak heeft uitgevoerd. 

 
In de volgende secties wordt voor elke prestatie-indicator en andere te meten grootheden uitgelegd welke 
werkwijze gehanteerd is om deze te berekenen. De resultaten zijn gebaseerd op alle casussen die afgerond zijn 
van 18 maart 2003 tot en met 16 februari 2004. Het workflow management systeem houdt in een tabel bij 
wanneer een bepaalde case begint aan een taak in een proces en wanneer deze case de taak verlaat. Er wordt 
echter niet bijgehouden wanneer of hoe lang er aan een bepaalde taak binnen de case wordt gewerkt. Om deze 
rede heeft er een script dit gelogd, dit wordt verder besproken in sectie 5.3.3. Het script heeft gelopen tussen 
12 december 2003 en 16 februari 2004. 
  

4.2.1 Doorlooptijd 
De doorlooptijd van een casus is gedefinieerd als het verschil tussen tijdstip van aankomst en tijdstip van 
afronding van een casus. Aangezien deze tijdstippen in Oracle geregistreerd worden, is het eenvoudig de 
doorlooptijd van een casus te berekenen. De doorlooptijd wordt gemeten in werkdagen, een werkdag is 7,2 
uur en een werkweek is 5 dagen. 
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4.2.2 Bewerkingstijd 
De bewerkingstijd van een casus is gedefinieerd als de totale tijd dat door resources aan de casus gewerkt 
wordt. De log bevat geen gegevens over wanneer een werknemer aan een taak start. De log registreert slechts 
het tijdstip waarop een casus van de ene naar de andere activiteit gestuurd wordt, maar niet het tijdstip waarop 
de casus door een resource opgepakt wordt. Het is dus niet mogelijk om op basis van de gegevens uit de log 
de gemiddelde bewerkingstijd van een casus of activiteit direct te meten. Dit betekent dat deze prestatie-
indicator handmatig gemeten dient te worden of indien mogelijk berekend. In secties 5.3.3 en 5.3.4 wordt 
uitgelegd hoe deze twee opties zijn gebruikt. De totale bewerkingstijd van een casus is gelijk aan de som van 
de bewerkingstijd per uitgevoerde activiteit. In de log wordt per casus geregistreerd welke activiteiten deze 
uitgevoerd heeft. Door op deze manier van een groot aantal casussen de bewerkingstijd te berekenen, kan de 
gemiddelde bewerkingstijd van een casus bepaald worden. 
 

4.2.3 Wachttijd 
De wachttijd voor een casus is gedefinieerd als de totale tijd dat er niet aan de casus wordt gewerkt. De 
wachttijd per taak is eenvoudig te bepalen aan de hand van de bewerkingstijd en de doorlooptijd van een taak. 
Voor de wachttijd van het gehele proces moeten er echter een aantal berekeningen plaats vinden, omdat 
sommige onderdelen parallel aan elkaar lopen. 
 

4.2.4 Capaciteitsbeslag 
Het capaciteitsbeslag is het percentage van de tijd dat een resourceklasse besteedt aan het uitvoeren van 
activiteiten ter verwerking van casussen. Het capaciteitsbeslag wordt berekend aan de hand van de 
gemiddelde bewerkingstijd van een casus voor een resourceklasse, het gemiddeld aantal te behandelen 
casussen en het aantal beschikbare resources. 
 

4.2.5 Routering 
De routering van een casus is de route die deze casus door het proces gelopen heeft, dat wil zeggen welke 
activiteiten en in welke volgorde de casus deze uitgevoerd heeft. Aan de hand van de definitie file waarin 
binnen Staffware een proces beschreven wordt kan geëxtraheerd worden welke taken op elkaar volgen. Zie 
sectie 5.3.6 voor de tool dat dit doet. Met behulp van deze informatie kan bekeken worden welke route een 
case door het proces heeft genomen. Dit wil met andere woorden zeggen, welke taken zijn uitgevoerd voor 
deze case en welke niet. 
 

4.2.6 Aankomstproces 
Het aankomstproces is de verdeling waarmee casussen aankomen bij een proces. In de Oracle tabel wordt 
geregistreerd wanneer een bepaald proces is gestart. Aan de hand van deze gegevens kan met behulp van 
SPSS bepaald worden wat de aankomstverdeling is. 
 

4.2.7 Resources 
De verschillende resources kunnen uit de Oracle tabel gehaald worden: als een bepaalde taak start wordt deze 
eerst naar de resourcegroep toegestuurd waarna een iemand uit deze groep aan de taak start. Het aantal 
resources is echter bepaald door op de betreffende afdeling vragen te stellen over hoeveel tijd per week een 
resource gemiddeld kwijt is aan het proces en hoeveel resources er aanwezig zijn. 
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4.3 Situatie na invoering WfMS personeelsmutatie 
 
In deze sectie wordt het proces personeelsmutatie na invoering van het WfMS (Staffware) beschreven. Zoals 
weergeven in hoofdstuk 2 betreft dit de 3-meting en de 2a-meting. Voor het oorspronkelijke proces wordt 
verwezen naar [Ommert, 2003].  
 

4.3.1 Benodigde aannames  
Om tot de resultaten te komen was het noodzakelijk enkele aannames te maken. Deze aannames worden 
hieronder opgesomd.  

• Een van de stappen uit het originele proces is letterlijk overgenomen bij de invoering van het WfMs. 
Tijdens deze stap wordt aan het eind van het proces gecontroleerd of alles klaar is door de starter van 
de case. Dit komt er op neer dat er gekeken wordt of de personeelsadministratie en de 
salarisadministratie beide hun stukken samen gevoegd hebben. Dit zou in feite ook door het WfMs 
kunnen gebeuren. Deze stap duurt zeker wat betreft wachttijd erg lang omdat mensen de stap als niet 
belangrijk zien en zelfs vaak zelfs niet uitvoeren. Er is aangenomen dat deze stap irrelevant is voor 
het proces, omdat deze een vertekend beeld geeft van het daadwerkelijke proces en is dus niet 
meegenomen in de verschillende metingen. 

• Omdat een divisiemanager maar zeer zelden een case controleert, was er niet genoeg tijd om hier 
genoeg gegevens over te verzamelen, om toch een juist beeld te krijgen zijn de bijbehorende 
bewerkingstijden berekend (zie sectie 5.3.4). 

 

4.3.2 Resources 
De volgende resources nemen deel aan het proces personeelsmutatie: 

• Teamleiders (0,23) 
• Divisiemanagers (0,02) 
• Salarisadministratie (0,45) 
• Personeelsadministratie (2,6) 
• Personeelsadviseurs (0,1) 

Echter is er bij de 0, de 1a en de 2a metingen niet zozeer naar het proces personeelsmutatie gekeken, maar 
eerder naar wat er gebeurt op de afdeling personeelsadministratie zelf. Dat wil zeggen het gedeelte van het 
proces personeelsmutatie, dat zich daar ook daadwerkelijk op die afdeling afspeelt. Hierdoor zal er ook in de 
volgende paragrafen alleen naar de resource personeelsadministratie gekeken worden wat betreft berekening 
van capaciteitsbeslag. 
 

4.3.3 Procesmodel 
Het proces start zodra een teamleider een aanvraag krijgt tot wijziging van de gegevens van een personeelslid. 
Deze worden direct ingevoerd en mocht het gaan om een ziekmelding dan wordt er naar de afdeling 
ziekteadministratie automatisch een mail gestuurd. Sommige van de mutaties moeten worden gecontroleerd 
door een divisiemanager. In dit geval krijgt deze ook eerst een mail om hem eraan te herinneren dat hij dit ook 
daadwerkelijk moet doen. Hierna moet een personeelsadviseur zijn toestemming geven voor de betreffende 
mutatie. Keurt de divisiemanager of de personeelsadviseur de mutatie niet goed dan gaat deze terug naar de 
teamleider. Wordt de mutatie echter goedgekeurd dan wordt hij bekeken door de salarisadministratie, mocht 
deze nog iets fout vinden in de mutatie wordt de casus teruggestuurd naar de personeelsadviseur. Na het fiat 
van de salarisadministratie verwerkt deze de mutatie en tegelijkertijd wordt de case naar de 
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personeelsadministratie gestuurd die een brief naar het personeelslid sturen ter bevestiging. Als de brief retour 
is wordt deze verwerkt. Als personeelsadministratie en salarisadministratie beide klaar zijn eindigt het proces. 
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4.3.4 Meetresultaten 
In onderstaande tabel worden de resultaten van de 3-meting en 2b-meting gegeven. Bovendien worden in 
deze tabel ook de resultaten van de voorspelling van de situatie na implementatie van Staffware (2a-meting) 
gegeven.  
 

 2a-meting 3-meting 2b-meting 
Aantal cases 597 846 13634 

Gemiddelde doorlooptijd 
(werkdagen) 5,12 16,88 16,95 

90% LB 4,97  16,21 
90% UB 5,27  17,68 
99% LB 4,86  15,75 
99% UB 5,39  18,14 

Standaarddeviatie 
doorlooptijd(werkdagen) 2,75 52,16 48,45 

    
Gemiddelde 

bewerkingstijd(minuten) 20,97 5,66 5,71 

90% LB 20,36  5,61 
90% UB 21,58  5,82 
99% LB 19,88  5,54 
99% UB 22,06  5,89 

Standaarddeviatie 
bewerkingstijd(minuten) 9,92 93,04 9,26 

    
Wachttijd 

(werkdagen) 5,07 16,87 16,94 

Capaciteitsbeslag 20% 4% 1% 

 
 

4.3.5 Verklaring resultaten 
Uit de bovenstaande tabel kan men aflezen dat er duidelijk verschillen bestaan tussen de verschillende 
metingen. De resultaten van de 3-meting en 2b-meting komen goed met elkaar overeen. Dit blijkt doordat de 
gemiddelde doorloop- en bewerkings-tijden in de 3-meting binnen de betrouwbaarheidsintervallen van de 2b-
meting vallen. De simulatie (2b-meting) en dus ook de verdelingen die gebruikt zijn tijdens deze simulatie 
zijn een benadering van de werkelijkheid (3-meting). Hierdoor kunnen de kleine verschillen tussen de 3- en 
2b-meting verklaard worden.  
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Tussen de 2a-meting en de 2b-meting bestaan grotere verschillen. De 2a-meting diende als voorspelling hoe 
het proces zich zou gedragen na invoering van een WfMS. In de praktijk bleek het gedrag van het proces 
anders te zijn dan van tevoren voorspeld werd. De opvallendste verschillen worden hieronder opgesomd: 

• De gemiddelde doorlooptijd is niet afgenomen als voorspeld in de 2a-meting (bij de 0-meting was 
deze 9,42 werkdagen). Deze is echter veel langer geworden. Aangezien de standaarddeviatie bij de 
2b-meting veel groter is dan bij de 2a-meting, betekent dit dat er in het proces na invoering van het 
WfMS meer mutaties zijn met een uitzonderlijk lange doorlooptijd. Deze toename kan als volgt 
verklaard worden: 

- In de 3-meting zijn er veel meer cases bekeken dan bij de 0-meting. Hierdoor is de 3-meting 
veel secuurder geworden. Vooral valt op dat het controleren door een divisiemanager 
(Divisiemanager check), geregeld meer dan een maand op zich laat wachten.  

- Voor de invoering van het WfMS werd de case eerst naar de personeelsadministratie 
gestuurd, die op hun beurt de case weer doorstuurden naar iedereen die deze case moest 
verwerken, pas op het einde werden de gegevens in het systeem ingevoerd. Nu worden de 
gegevens eerst in het systeem ingevoerd, waarna het door naar de betreffende afdelingen 
gestuurd wordt. Pas op het einde komt deze weer terug bij de personeels administratie. 
Hierdoor kon er vroeger, als het niet nodig was om de case verder naar andere afdelingen te 
sturen een aantal taken achterwegen gelaten worden. Hierdoor wordt het werk in de situatie 
na invoering van het WfMS minder, maar de doorlooptijd groter. 

• De gemiddelde bewerkingstijd is echter juist meer afgenomen dan voorspeld. Dit komt vooral doordat 
de taken eenvoudiger zijn geworden. Er hoeven geen papieren formulieren meer te worden gebruikt 
en vaak kunnen grote delen van een formulier ingevuld worden door een keuze te maken uit een 
aantal gegeven opties.  

Het capaciteitsbeslag is erg laag, dit kan echter verklaard worden door de informele werkstroom [Ommert, 
2003]. Onder de informele werkstroom valt op de afdeling personeelsadministratie onder andere: 

• externe taken 
o kwaliteitsgroep 
o onderhoud stand correspondentie 

• pensioenadministratie 
• telefoon beantwoorden 
• postverwerking 

o controleren 
o verdelen 
o reageren 

• secretarieel werk voor de personeelsadviseurs 
• overzichten maken en bijhouden 
• registratie in het kader van de wet SAMEN (bevordering arbeidsparticipatie allochtonen) 
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4.4 Vergelijking personeelsmutatie voor en na invoering WfMS 
 
In deze sectie worden de belangrijkste verschillen in het proces voor implementatie en na implementatie 
beschreven. Het procesmodel van de situatie voor invoering van het WfMS wordt gegeven in bijlage B.1.5. 
De belangrijkste verschillen worden hieronder weergegeven: 

• Het aantal behandelaars bij het proces personeelsmutatie is gedaald van 3 resources naar 2,6 
resources. 

• Het gemiddelde aantal cases per dag is gedaald van 12,08 naar 7,31. 
• Alle mutaties worden in de nieuwe situatie digitaal rondgestuurd, het is dus niet meer nodig dat 

mutaties per post naar andere afdelingen moet worden gestuurd. 
• De salarisadministratie en de personeelsadministratie kunnen in een aantal van de taken van de 

nieuwe situatie parallel aan elkaar werken, in de situatie voor invoering van Staffware was dit echter 
niet mogelijk. 

• Het aantal aanvragen van mutaties is gedaald na de invoering van Staffware, dit brengt met zich mee, 
dat er op een aantal plaatsen minder mensen nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende 
taken. 

4.4.1 1b-meting 
De 1b-meting is een simulatie van de situatie vóór invoering van het WfMS, alleen met de huidige 
omstandigheden (aankomstverdeling, resourceverdeling). Dit betekent dat de 1a-meting [Ommert, 2003], 
wordt aangepast tot de 1b-meting om bij de bepaling van het rendement van de invoering van het WfMS te 
kunnen abstraheren van de veranderde omstandigheden tijdens de “implementatieperiode”. 
Om tot de 1b-meting te komen, zijn de volgende aanpassingen aan de 1a-meting benodigd: 

• Er is voor gekozen om een langere subrun tijd aan te houden, zodat er minder cases de grens tussen 
twee subruns overschrijden, hierdoor worden de gemeten waarden betrouwbaarder. Hierdoor worden 
procesmodeleigenschappen zoals gebruikt in de 2b-meting in Protos overgenomen naar de 1b-meting. 

• De aankomstverdeling van de cases is veranderd. Aangezien deze variabele opgenomen is in de 
excone, moet in de 1b-meting gebruik gemaakt worden van dezelfde excone als bij de 2b-meting. 

• Het aantal resources is veranderd. In Protos zullen dezelfde resources ingevoerd moeten worden als 
tijdens de 2b-meting. Sinds de variabele voor de verschillende resources, ten behoeve van parttimers, 
ook opgenomen zijn in de excone zal deze in zijn geheel gebruikt worden voor de 1b-meting.  
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4.4.2 Resultaten 
In deze sectie worden de resultaten van de 1b-meting weergegeven. Ook de resultaten van de 2b-meting 
worden weergegeven om een beeld te geven in welke mate de prestatie-indicatoren veranderd zijn na de 
invoering van het WfMS. 
 

 1b-meting 2b-meting Verschil(waar van 
toepassing) 

Aantal cases 14265 13634  
Gemiddelde doorlooptijd 

(werkdagen) 6,87 16,95 +146,7 % 

90% LB 6,82 16,21  
90% UB 6,92 17,68  
99% LB 6,79 15,75  
99% UB 6,95 18,14  

Standaarddeviatie 
doorlooptijd(werkdagen) 2,91 48,45  

    
Gemiddelde 

bewerkingstijd(minuten) 24,95 5,71 -77,1% 

90% LB 24,77 5,61  
90% UB 25,13 5,82  
99% LB 24,66 5,54  
99% UB 25,24 5,89  

Standaarddeviatie 
bewerkingstijd(minuten) 13,15 9,26  

    
Wachttijd 

(werkdagen) 6,81 16,94 +148,7% 

Capaciteitsbeslag 16% 1%  
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Doorlooptijd 
De gemiddelde doorlooptijd is aanzienlijk gestegen (146.7%). Deze stijging van de doorlooptijd wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat het proces anders in elkaar zit dan voor de invoering van het WfMS. Zo 
kon bij de 1a-meting een case nog zonder controles naar het einde gestuurd worden. 
  
Bewerkingstijd 
De gemiddelde bewerkingstijd van een casus is echter aanzienlijk afgenomen (77,1%). De invoering van een 
WfMS heeft ervoor gezorgd dat taken korter zijn geworden, overzichtelijker zijn en makkelijker uit zijn te 
voeren. Dit blijkt bijvoorbeeld aan de manier waarop formulieren tegenwoordig gedeeltelijk ingevuld kunnen 
worden met keuzevelden waar een optie in geselecteerd kan worden. 
 
Wachttijd 
Uit de voorgaande twee punten kan men afleiden dat de wachttijd dus toegenomen moet zijn. Dit is ook het 
geval(148.7%)  
 
Capaciteitsbeslag 
Het capaciteitsbeslag is afhankelijk van de aankomstverdeling, aantal resources en bewerkingstijd per 
resource. Doordat de eerste twee variabelen gelijk gebleven zijn tijdens de 1b- en de 2b-meting, valt 
eenvoudig te verklaren dat een daling van de gemiddelde bewerkingstijd ook een daling van het 
capaciteitsbeslag veroorzaakt. Hier moet echter bij verteld worden dat er naast de 1b-meting die hier gedaan 
is, ook nog een andere 1b-meting is gedaan, waarbij niet alleen de resources zijn ingevuld die ook in de 1a-
meting zijn gebruikt, maar echter alle mogelijke resources. Hieruit bleek, dat de divisiemanagers in de oude 
situatie zwaar overbelast zouden worden en dat de oude situatie onmogelijk kan werken met gebruik van de 
huidige resources en aankomstverdeling. Er zijn momenteel minder cases die naar de divisiemanager worden 
gestuurd waardoor er minder resources nodig zijn in de huidige situatie. Er zijn ook minder 
personeelsmutaties dan er voor de invoering van het WfMS waren, het aantal resources is gedaald en de 
bewerkingstijd per case. De resources zijn in verhouding veel minder gedaald dan de bewerkingstijd en het 
aantal personeelsmutaties, hierdoor daalt het capaciteitsbeslag fors 
 

4.4.3 Conclusie 
De invoering van het WfMS heeft een duidelijke afname van de gemiddelde bewerkingstijd veroorzaakt, 
terwijl de doorlooptijd juist is toegenomen. Dit is voor het aantal mensen dat voor het proces ingezet dient te 
worden winst. Deze winst wordt vooral geboekt doordat taken eenvoudiger zijn geworden. Er kan 
geconcludeerd worden dat als hetzelfde aantal mensen ingezet zou worden in de situatie voordat het WfMS 
werd ingevoerd, het werk zich zou ophopen. De doorlooptijd van het proces is echter fors gestegen, dit komt 
voornamelijk doordat het proces opnieuw gedefinieerd is. Bij bespreking met de TSU waren zij het eens met 
deze metingen en conclusies. 
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4.5 Situatie na invoering WfMS Ziektebehandeling 
 
In deze sectie wordt het proces ziektebehandeling na invoering van het WfMS (Staffware) beschreven. Zoals 
weergeven in hoofdstuk 2 betreft dit de 3-meting en de 2a-meting. Voor het oorspronkelijke proces wordt 
verwezen naar [Ommert, 2003]. 
 

4.5.1 Resources 
De volgende resources nemen deel aan het proces personeelsmutatie: 

• Ziekteadministratie (0,46) 
 

4.5.2 Procesmodel 
Met het TSU proces ziektebehandelen worden op de personeelsafdeling o.a. ziektes (kort- en langdurig), 
zwangerschappen en geboortes bijgehouden. Het proces start zodra er een melding wordt gedaan van een 
ziekmelding. In de eerste instantie kan er door de arbo een extra controle uitgevoerd worden, deze gaat 
parallel met de rest van het ziekmelding proces. Deze controle wordt echter zelden uitgevoerd. Hierna wordt 
gekeken of het gaat om een zwangerschap of om iets anders en wordt de verlofaanvraag verwerkt. Het proces 
dat bij de TSU gebruikt wordt is echter groter, hierbij is in hetzelfde proces de ziekmelding en de 
herstelmelding gefuseerd tot een proces. Om in de 1b-meting een goede vergelijking te kunnen doen, is het 
herstelmelding gedeelte weggelaten.  
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Figuur 7: Procesmodel ziekmelding 
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4.5.3 Meetresultaten 
In onderstaande tabel worden de resultaten van de 3-meting en 2b-meting gegeven. Bovendien worden in 
deze tabel ook de resultaten van de voorspelling van de situatie na implementatie van Staffware (2a-meting) 
gegeven.  
 

 2a-meting 3-meting 2b-meting 
Aantal cases 4352 5731 24000 

Gemiddelde doorlooptijd 
(werkdagen) 1,36 1,64 1,95 

90% LB 1,30  1,75 
90% UB 1,42  2,16 
99% LB 1,26  1,63 
99% UB 1,47  2,28 

Standaarddeviatie 
doorlooptijd(werkdagen) 2,35 16,75 16,07 

    
Gemiddelde 

bewerkingstijd(minuten) 10,72 7,21 7,23 

90% LB 10,51  7,06 
90% UB 10,93  7,39 
99% LB 10,35  6,96 
99% UB 11,10  7,50 

Standaarddeviatie 
bewerkingstijd(minuten) 3,34  14,86 

    
Wachttijd 

(werkdagen) 1,34 1,62 1,92 

Capaciteitsbeslag 54% 28,5% 27,9% 

 

4.5.4 Verklaring resultaten 
In de bovenstaande tabel kan men aflezen dat de resultaten van de 3-meting en de 2b-meting goed met elkaar 
overeen komen. Dit blijkt doordat de gemiddelde waarden gemeten in de 3-meting binnen de 
betrouwbaarheidsintervallen van de 2b-meting vallen. De wachttijd van de 2b-meting neemt toe, omdat de 
doorlooptijd ook toeneemt. Als men de 2a- en de 2b-meting vergelijkt valt op dat de gemiddelde doorlooptijd 
is toegenomen. De doorlooptijd is ook als deze wordt vergeleken met de 1a-meting, hier was deze 1,91 
werkdag. Dit komt voornamelijk van de wachttijd die volgt bij het aanvragen van een ziektewet verklaring 
(Zwverkl0), cases die deze route nemen kunnen maanden duren in vergelijking met de andere cases die vaak 
maar enkele uren duren. Toch is de gemiddelde bewerkingstijd en het capaciteitsbeslag nog minder dan 
voorspelt is in de 2a-meting. De oorzaak van dit wordt uitgelegd in de 1b-meting, waarbij de meting waarbij 
de oorspronkelijke en de huidige situatie beter met elkaar vergeleken kunnen worden.  
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4.6 Vergelijking personeelsmutatie voor en na invoering WfMS 
 
In deze sectie worden de belangrijkste verschillen in het proces voor implementatie en na implementatie 
beschreven. Het procesmodel van de situatie voor invoering van het WfMS wordt gegeven in bijlage B.2.5. 
De belangrijkste verschillen worden hieronder weergegeven: 

• Het aantal behandelaars bij het proces ziekmelding is gedaald van 1 resource naar 0,46 resource. 
• Het gemiddelde aantal cases per dag is gedaald van 21,0 naar 13,46. 
• Het proces voor invoering van het WfMS en na invoering van het WfMS is totaal anders opgezet, 

zoals te zien is in bijlage B.2.1. en B.2.5. 
• In het proces dat bij de TSU draait, is na implementatie van het WfMS zowel ziekmelding als 

herstelmelding verwerkt. 

4.6.1 1b-meting 
De 1b-meting is een simulatie van de situatie vóór invoering van het WfMS, alleen met de huidige 
omstandigheden (aankomstverdeling, resourceverdeling). Dit betekent dat de 1a-meting [Ommert, 2003], 
wordt aangepast tot de 1b-meting om bij de bepaling van het rendement van de invoering van het WfMS te 
kunnen abstraheren van de veranderde omstandigheden tijdens de “implementatieperiode”. 
Om tot de 1b-meting te komen, zijn de volgende aanpassingen aan de 1a-meting benodigd: 

• Er is voor gekozen om een langere subrun tijd aan te houden, zodat er minder cases de grens tussen 
twee subruns overschrijden, hierdoor worden de gemeten waarden betrouwbaarder. Hierdoor worden 
procesmodeleigenschappen zoals gebruikt in de 2b-meting in Protos overgenomen naar de 1b-meting. 

• De aankomstverdeling van de cases is veranderd. Aangezien deze variabele opgenomen is in de 
excone, moet in de 1b-meting gebruik gemaakt worden van dezelfde excone als bij de 2b-meting. 

• Het aantal resources is veranderd. In Protos zullen dezelfde resources ingevoerd moeten worden als 
tijdens de 2b-meting. Sinds de variabele voor de verschillende resources, ten behoeve van parttimers, 
ook opgenomen zijn in de excone zal deze in zijn geheel gebruikt worden voor de 1b-meting.  
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4.6.2 Resultaten 
In deze sectie worden de resultaten van de 1b-meting weergegeven. Ook de resultaten van de 2b-meting 
worden weergegeven om een beeld te geven in welke mate de prestatie-indicatoren veranderd zijn na de 
invoering van het WfMS. 
 

 1b-meting 2b-meting Verschil(waar van 
toepassing) 

Aantal cases 66971 24000  
Gemiddelde doorlooptijd 

(werkdagen) 3,88 1,95 -49,74% 

90% LB 3,67 1,75  
90% UB 4,08 2,16  
99% LB 3,55 1,63  
99% UB 4,21 2,28  

Standaarddeviatie 
doorlooptijd(werkdagen) 2,53 16,07  

    
Gemiddelde 

bewerkingstijd(minuten) 13,79 7,23 -47,57% 

90% LB 13,71 7,06  
90% UB 13,86 7,39  
99% LB 13,66 6,96  
99% UB 13,90 7,50  

Standaarddeviatie 
bewerkingstijd(minuten) 5,20 14,86  

    
Wachttijd 

(werkdagen) 3,83 1,92 -49,87% 

Capaciteitsbeslag 86,4% 27,9%  

 
 
Doorlooptijd 
De gemiddelde doorlooptijd is aanzienlijk gedaald (49,74%). Deze stijging van doorlooptijd, wordt 
veroorzaakt door een aantal factoren. 

• Er zijn minder ziekmeldingen dan er voorheen waren, maar ook het aantal resources is gedaald. In 
verhouding is het aantal resources echter harder gedaald dan het aantal ziekmeldingen. Dus zouden 
medewerkers in de situatie voor invoering van het WfMS meer werk hebben, waardoor werk langer 
blijft liggen en de doorlooptijd dus toeneemt 

• Taken, zoals ‘kopie maken’  en diverse andere taken die betrekking hebben op papieren documenten, 
komen in het nieuwe proces te vervallen. Dit levert een reductie in bewerkingstijd maar ook de 
wachttijd wordt hiermee lager. 

 
Bewerkingstijd 
De gemiddelde bewerkingstijd is aanzienlijk afgenomen (47,75%). De invoering van een WfMS heeft ervoor 
gezorgd dat taken korter zijn geworden, overzichtelijker zijn en makkelijker uit zijn te voeren.  
 
Wachttijd 
Uit de voorgaande twee punten kan men afleiden dat de wachttijd dus ook gedaald moet zijn. Dit is ook het 
geval(49,87%)  
 



 

 37

Capaciteitsbeslag 
Het capaciteitsbeslag is afhankelijk van de aankomstverdeling, aantal resources en bewerkingstijd per 
resource. Doordat de aankomstverdeling en het aantal resources gelijk zijn in de 1b- en de 2b- meting, valt 
eenvoudig te verklaren dat een daling van de gemiddelde bewerkingstijd ook een daling van het 
capaciteitsbeslag veroorzaakt. 
 

4.6.3 Conclusie 
De invoering van het WfMS heeft een afname van zowel de gemiddelde bewerkingstijd, de gemiddelde 
doorlooptijd, de gemiddelde wachttijd en het capaciteitsbeslag veroorzaakt. Naast de ziekmeldingsprocedure 
is nu ook de herstelmeldingsprocedure opgenomen in het proces dat bij de TSU gebruikt wordt. Als deze twee 
gecombineerd worden veranderen de in dit rapport genoemde tijden. In dat proces valt vooral opdat bij een 
herstelmelding van zwangerschap gewacht op een geboortekaartje, hierdoor stijgt de gemiddelde doorlooptijd 
erg veel. Als men zich alleen op de ziekmeldingsprocedure richt dan is de invoering van een WfMS echter 
een goede beslissing geweest, waarmee er op dit proces veel tijdswinst en besparing van resources is geboekt. 
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4.7 Kunstenaars & Co 
 
Kunstenaars & Co, gevestigd te Amsterdam, biedt verschillende diensten en producten die gericht zijn op het 
vergroten van de professionele kwaliteit van kunstenaars. Voor kunstenaars die gebruik maken van de Wet 
Inkomensvoorzieningen (WIK) worden de kosten voor deze diensten en producten betaald uit flankerend 
beleid bij de WIK. De WIK is bedoeld voor beroepsmatig werkende kunstenaars. Een kunstenaar kan 
gedurende 48 maanden gebruik maken van de WIK verspreid over maximaal tien jaar. Kunstenaars & Co is 
momenteel bezig zijn processen om te zetten naar een WfMS. 
 
De meeste processen die uitgevoerd worden binnen het bedrijf lijken sterk op elkaar, vaak is het enige 
verschil dat er andere formulieren worden gebruikt. In de volgende secties zullen we naar twee processen 
kijken, respectievelijk de hertoets en de entreetoets zij-instromers. De processen worden bekeken op het 
moment voor de invoering van het WfMS (FLOWer) en op deze processen zullen de 0-meting, 1a-meting en 
de 2a-meting gedaan worden. 
 

4.8 Meetmethode prestatie indicatoren 
 
Bij kunstenaars & Co worden in verschillende tabellen gegevens opgeslagen over de status van een case en 
zijn historie. In deze tabellen worden een aantal gegevens bijgehouden waaruit een deel van de prestatie 
indicatoren bepaald kunnen worden. 
 
Tabel intakes 

• Case nummer. 
• Het betreffende proces. 
• De datum en tijd wanneer een bepaalde taak is afgerond. 
• De betreffende taak. 
• De betreffende resource die aan de taak uitgevoerd heeft. 

 
Tabel poststuk 

• Case nummer. 
• Datum. 
• Binnenkomende of uitgaande post. 
• Soort post. 

 
Tabel met werkgegevens 

• Hoe lang heeft een resource in een bepaalde maand aan een proces besteed. 
 
In de volgende secties wordt voor elke prestatie-indicator en andere te meten grootheden uitgelegd welke 
werkwijze gehanteerd is om deze te berekenen. De resultaten zijn gebaseerd op alle casussen die afgerond zijn 
van 1 februari 2003 tot en met 3 februari 2004.  
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4.8.1 Doorlooptijd 
De doorlooptijd van een casus is gedefinieerd als het verschil tussen tijdstip van aankomst en tijdstip van 
afronding van een casus. Dit is dus het tijdstip dat er een aanvraag vanuit de gemeente is gekomen tot aan de 
tijd dat de laatste stap van het proces is uitgevoerd. Er zijn hiervoor 50 casussen per proces uitgekozen. 
Omdat zowel de tabel poststuk als de tabel intakes handmatig wordt ingevuld blijkt dat er regelmatig stappen 
vergeten worden te noteren. De doorlooptijd wordt gemeten in werkdagen. 

4.8.2 Bewerkingstijd 
De bewerkingstijd van een casus is gedefinieerd als de totale tijd dat door resources aan de casus gewerkt 
wordt. Om de bewerkingstijd per taak te bepalen is er een onderzoek gehouden onder drie medewerkers 
waarbij hen gevraagd werd hoe lang ze gemiddeld over een taak deden. Beter was geweest om per casus een 
brief mee te sturen waarop medewerkers konden noteren hoe lang ze over een taak deden met betrekking tot 
die case, hier werd echter van hoger hand geen toestemming voor gegeven.  

4.8.3 Wachttijd 
De wachttijd voor een casus is gedefinieerd als de totale tijd dat er niet aan de casus wordt gewerkt. De 
wachttijd per taak is bepaald aan de hand van de bewerkingstijd en de doorlooptijd van een taak. Omdat de 
processen sequentieel zijn is de wachttijd van het proces gelijk aan de som van de wachttijd van de taken. 

4.8.4 Capaciteitsbeslag 
Het capaciteitsbeslag is het percentage van de tijd dat een resourceklasse besteedt aan het uitvoeren van 
activiteiten ter verwerking van casussen. Het capaciteitsbeslag wordt berekend aan de hand van een excel 
sheet waarin medewerkers bijhouden hoe lang ze per week aan een bepaald proces hebben gewerkt.  

4.8.5 Routering 
De routering van een casus is de route die deze casus door het proces gelopen heeft, dat wil zeggen welke 
activiteiten en in welke volgorde de casus deze uitgevoerd heeft. Aan de hand van de post en de verschillende 
taken die zijn uitgevoerd kan bepaald worden hoe de kansverdeling is van de verschillende routes.  

4.8.6 Aankomstproces 
Het aankomstproces is de verdeling waarmee casussen aankomen bij een proces. Dit kan uit de tabel poststuk 
bepaald worden. 
 

4.8.7 Resources 
De verschillende resources zijn door middel van een interview achterhaald. Beide processen hebben 3 soorten 
resources namelijk: 

• Secretariaat 
• BMO-ondersteunend 
• Advies 
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4.9 Kunstenaars & Co Hertoets 
 
Jaarlijks wordt onderzocht of iemand nog als beroepsmatig kunstenaar kan worden aangemerkt in verband 
met zijn of haar uitkering. Deze toets, ook wel de hertoets genoemd, wordt in de volgende secties onderzocht 
voor de 0-, 1a- en 2a-meting. 

4.9.1 Procesmodel 
Het proces start, zodra er een aanvraag van de gemeente komt om een zekere kunstenaar te controleren. Voor 
deze kunstenaar wordt een beroepsmatigheids formulier (BMF) naar de kunstenaar toegestuurd, welke deze 
binnen een aantal dagen weer terug moet sturen. Als het terugsturen van het BMF te lang duurt, wordt de 
kunstenaar een herinnering toegestuurd, duurt dit echter nog veel langer, dan wordt de case stop gezet en 
krijgt de kunstenaar een negatief advies. In het geval dat alles goed is gegaan, worden de gegevens ingevoerd, 
waarna er gekeken wordt of het dossier over de kunstenaar compleet is. In het geval dat dit niet zo is word de 
kunstenaar verzocht om de missende informatie alsnog te verstrekken. Als dit te lang duurt volgt dezelfde 
procedure als bij het opsturen van het BMF formulier. Als het dossier compleet is wordt deze afgeleverd bij 
de teamleider advies, welke deze onder zijn medewerkers verdeeld. Nu is het dossier klaar om beoordeeld te 
worden, tijdens het beoordelen is er ook soms extra informatie nodig, waarna de kunstenaar hierom verzocht 
word. Als de beoordeling afgerond is, wordt er een advies uitgebracht welke naar de gemeente wordt 
opgestuurd. 
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Figuur 8: Procesmodel hertoets 
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4.9.2 Aannames 
In de werkelijkheid is een case veelvuldig buiten het bedrijf aanwezig, hierdoor lopen de wachttijden erg op. 
Er bij dit proces voor gekozen dit niet mee te tellen bij de doorlooptijd, zodat er inzicht kan worden verkregen 
over hoe het proces zich binnen het bedrijf gedraagt.  
 

4.9.3 Meetresultaten 
De instellingen voor 1a-meting, de simulatie van de 0-meting, zijn opgenomen in bijlage B.3.2. In 
onderstaande tabel staan de resultaten van beide metingen.  
 

Kunstenaars & Co Hertoets  
0-meting 1a-meting 

Aantal cases 50 9439 
Gem. bewerkingstijd (min) 140.32 140,75 
90% LB  140,33 
90% UB  141,46 
99% LB  139,60 
99% UB  141,91 
Stdev bewerkingstijd (min)  38,93 
  
Gem. doorlooptijd (dag) 5,20 5,13 
90% LB  5,07 
90% UB  5,19 
99% LB  5,03 
99% UB  5,23 
Stdev doorlooptijd (dag)  1,36 
  
Wachttijd (dag) 4.86 4,80 
Bezettingsgraad:   
Secretariaat 30,79% 27,58% 
BMO ondersteunend 38,71% 43,46% 
Teamleider Advies 7,24% 7,11% 
Advies 82,51% 80,41% 

 
De gemiddelde bewerkingstijd van de 1a-meting is met een afwijking van 0,43 minuut 0,31% lager dan de 0-
meting. De gemiddelde bewerkingstijd, ligt tevens binnen de betrouwbaarheidsintervallen en komt dus zeer 
goed overeen.  
 
De gemiddelde doorlooptijd van de 1a-meting is met 0,07 dag 1,35% lager dan in de 0-meting. Ook dit komt 
zeer goed overeen.  
 
Ook de bezettingsgraden van de 0-meting en de 1a-meting komen zeer goed overeen. 
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4.9.4 Procesbeschrijving 2a-meting 
In figuur 9 is het model voor de 2a-meting te zien. In vergelijking met het proces voor invoering van het 
WfMS zullen rappelbrieven en brieven die op een cancel volgen automatisch uitgeprint kunnen worden. Ook 
het verdelen van de dossiers onder de medewerkers kan door het WfMS automatisch gebeuren. Hiernaast is 
de interne post niet meer nodig, echter gebeurd er veel binnen Kunstenaars & Co met de externe post, deze zal 
dus niet kunnen verdwijnen. 
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Figuur 9: Procesmodel hertoets 
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4.9.5 Resultaten en vergelijking 2a-meting 
De instellingen voor de 2a-meting zijn opgenomen in bijlage B.5.3.4 In de volgende tabel zij de resultaten van 
de 2a-meting toegevoegd aan de tabel uit sectie 4.9.3. 
 

Kunstenaars & Co Hertoets  
0-meting 1a-meting 2a-meting 

Aantal cases 50 9439 9453 
Gem. bewerkingstijd (min) 140.32 140,75 137,68 
90% LB  140,33 136,97 
90% UB  141,46 138,38 
99% LB  139,60 136,53 
99% UB  141,91 138,83 
Stdev bewerkingstijd (min)  38,93 38,55 
  
Gem. doorlooptijd (dag) 5,20 5,13 4,07 
90% LB  5,07 3,99 
90% UB  5,19 4,15 
99% LB  5,03 3,93 
99% UB  5,23 4,21 
Stdev doorlooptijd (dag)  1,36 1,20 
  
Wachttijd (dag) 4.86 4,80 3.75 
Bezettingsgraad:    
Secretariaat 30,79% 27,58% 27,27% 
BMO ondersteunend 38,71% 43,46% 42,90% 
Advies 82,51% 80,41% 80,61% 

 
 
De gemiddelde bewerkingstijd van de 1a-meting daalt nauwelijks en de bezettingsgraden veranderen maar in 
geringe maten. De enige grote verandering is de doorlooptijd die met 20,7% (1,05 dag) daalt, dit komt 
voornamelijk omdat een aantal stappen nu automatisch gedaan kunnen worden in plaats van met de handen 
omdat een deel van de interne post niet meer nodig is. Dit alles zal echter geen grote veranderingen met zich 
meebrengen. Dit laatste valt te verklaren, omdat in de werkelijke situatie, de externe post niet uitgeschakeld 
kan worden in het proces en iedere keer dat er van een kunstenaar extra informatie wordt gevraagd, ligt het 
werk aan deze case gedurende een tot drie weken volkomen stil. 
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4.10 Kunstenaars & Co Entreetoets zij-instromers 
 
Bij het proces zij-instromers worden kunstenaars gecontroleerd die al een beroepspraktijk hebben (die in het 
kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste 1089 euro met kunstenaarswerkzaamheden hebben 
verdiend) en welke nu aanspraak maken op de WIK. Zij zijn kunstenaars die door een terugval in inkomsten 
bijstandsgerechtigd worden. In de volgende secties wordt deze toets onderzocht voor de 0-, 1a- en 2a-meting. 

4.10.1 Procesmodel 
Het proces start, zodra er een aanvraag van de gemeente komt om een zekere kunstenaar te controleren. Voor 
deze kunstenaar wordt een beroepsmatigheids formulier(BMF) naar de kunstenaar toegestuurd, welke deze 
binnen een aantal dagen weer terug moet sturen. Als het terugsturen van het BMF te lang duurt, wordt de 
kunstenaar een herinnering toegestuurd, duurt dit echter nog veel langer, dan wordt de case stop gezet en 
krijgt de kunstenaar een negatief advies. In het geval dat alles goed is gegaan, worden de gegevens ingevoerd, 
waarna er gekeken wordt of het dossier over de kunstenaar compleet is. In het geval dat dit niet zo is word de 
kunstenaar verzocht om de missende informatie alsnog te verstrekken. Als dit te lang duurt volgt dezelfde 
procedure als bij het opsturen van het BMF formulier. Als het dossier compleet is wordt deze afgeleverd bij 
de teamleider advies, welke deze onder zijn medewerkers verdeeld. Nu is het dossier klaar om beoordeeld te 
worden, tijdens het beoordelen is er ook soms extra informatie nodig, waarna de kunstenaar hierom verzocht 
word. Als de beoordeling afgerond is, wordt er een advies uitgebracht welke naar de gemeente wordt 
opgestuurd. 
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4.10.2 Meetresultaten 
De instellingen voor 1a-meting, de simulatie van de 0-meting, zijn opgenomen in bijlage 5.4.2. In de volgende 
tabel staan de resultaten van beide metingen.  
 

Kunstenaars&Co zij-instromers  
0-meting 1a-meting 

Aantal cases 50 3083 
Gem. bewerkingstijd (min) 99,53 99,13 
90% LB  98,39 
90% UB  99,87 
99% LB  97,93 
99% UB  100,33 
Stdev bewerkingstijd (min)  23,41 
  
Gem. doorlooptijd (dag) 76,48 75,06 
90% LB  74,16 
90% UB  75,96 
99% LB  73,61 
99% UB  76,51 
Stdev doorlooptijd (dag)  25,23 
  
Wachttijd (dag)   74,83 
Bezettingsgraad:  
Secretariaat 11,18% 11,32% 
BMO ondersteunend 58,83% 59,36% 
Teamleider Advies 1,57% 1,31% 
Advies 11,74% 7,28% 

 
De gemiddelde bewerkingstijd en doorlooptijd van de 1a-meting komen goed met elkaar overeen, wat betreft 
de bezettingsgraden vallen echter advies en teamleider advies op. 
 
Teamleider advies valt erg op, omdat zijn bezettingsgraad erg laag ligt. Dit komt doordat de teamleider in de 
ochtend een stapel met alle adviezen die uitgebracht moeten worden, dus van verschillende processen) op zijn 
bureau krijgt en deze over zijn team verdeelt. 
 
In de 1a-meting is de bezettingsgraad van advies gedaald met 37,98%. Dit komt doordat er tijdens het proces 
al verschillende casussen via een cancel naar het eindpunt zijn gegaan. 

4.10.3 Procesbeschrijving 2a-meting 
In figuur 11 is het model voor de 2a-meting te zien. In vergelijking met het proces voor invoering van het 
WfMS zullen rappelbrieven en brieven die op een cancel volgen automatisch uitgeprint kunnen worden. Ook 
het verdelen van de dossiers onder de medewerkers kan door het WfMS automatisch gebeuren. Hiernaast is 
de interne post niet meer nodig, echter gebeurd er veel binnen Kunstenaars & Co met de externe post, deze zal 
dus niet kunnen verdwijnen. 
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Figuur 11: Procesmodel zij-instromers 
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4.10.4 Resultaten en vergelijking 2a-meting 
De instellingen voor de 2a-meting zijn opgenomen in bijlage 5.4.4. In de volgende tabel zijn de resultaten van 
de 2a-meting toegevoegd aan de tabel in sectie 4.10.2. 
 

Kunstenaars&Co zij-instromers  
0-meting 1a-meting 2a-meting 

Aantal cases 50 3083 3174 
Gem. bewerkingstijd (min) 99,53 99,13 92,95 
90% LB  98,39 92,42 
90% UB  99,87 93,48 
99% LB  97,93 92,08 
99% UB  100,33 93,81 
Stdev bewerkingstijd (min)  23,41 20,05 
  
Gem. doorlooptijd (dag) 76,48 75,06 77,23 
90% LB  74,16 75,59 
90% UB  75,96 77,81 
99% LB  73,61 76,27 
99% UB  76,51 78,18 
Stdev doorlooptijd (dag)  25,23 25,56 
  
Wachttijd (dag)  74,83 77,01 
Bezettingsgraad:    
Secretariaat 11,18% 11,32% 12,08% 
BMO ondersteunend 58,83% 59,36% 45,80% 
Advies 11,74% 7,28% 7,36% 

 
 
De gemiddelde bewerkingstijd van de 1a-meting daalt met 6,18 minuten, dit komt doordat een deel van de 
taken nu automatisch uitgevoerd kan worden. Aan de andere kant stijgt de gemiddelde doorlooptijd. Deze 
stijging van 2,89% is niet hoog en zowel in de 0-, de 1a- en de 2a-meting liggen deze waarden erg dicht bij 
elkaar. Omdat de externe post niet uitgeschakeld kan worden in het proces en iedere keer dat er van een 
kunstenaar extra informatie wordt gevraagd, ligt het werk aan deze case gedurende een tot drie weken 
volkomen stil. 
 

4.11 Conclusie Kunstenaar & Co 
 
De invoering van een WfMS zal wat betreft doorlooptijd, bewerkingstijd en bezettingsgraad niet veel 
toevoegen voor Kunstenaars & Co, omdat de processen vaak in behandeling zijn buiten het bedrijf. Wel zal 
het makkelijker worden om te controleren wanneer deadlines verlopen. Het betekent dus niet dat het WfMS 
geen toegevoegde waarde zal hebben binnen dit bedrijf. 
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5 Performance Monitor 
Om effectief te kunnen werken, bekijken en evalueren bedrijven hun interne en externe processen. Om dit 
effectiever te kunnen doen, zijn er verschillende tools (Aris Process Performance Manager, HP – Business 
Process Intelligence en ILOG JViews Visualization Products), die aan de hand van opgeslagen data van een 
WfMS, berekenen hoe een proces verloopt. Dit komt er op neer dat zo een tool bepaalt hoe lang een taak 
duurt en of dit niet langer duurt dan een van tevoren gestelde norm. Daarnaast kan er bekeken worden welke 
taken er door te weinig mensen uitgevoerd worden, doordat er werkophoping is of dat er sprake is van de 
omgekeerde situatie. Met andere woorden, deze tools kunnen een proces doorlichten. In dit hoofdstuk wordt 
besproken wat voor dit onderzoek belangrijke informatie is die we met behulp van zo een performance 
monitor willen verkrijgen. Twee van zulke tools zullen worden beschreven, namelijk SPM (Staffware Process 
Monitor) oftewel ARIS PPM(Process Performance Manager) en een zelf geschreven performance monitor. 
Uiteindelijk zullen de voor- en nadelen van beide tools worden beschreven om hieruit een conclusie te kunnen 
trekken. 
 

5.1 Eisen aan de performance monitor 
 
Om uiteindelijk een goede vergelijking te kunnen maken tussen de twee performance monitoren(PM), moet er 
van tevoren gekeken worden naar wat de eisen zijn die aan een dergelijke PM gesteld worden met betrekking 
tot dit en volgende onderzoeken. Waarom juist deze eisen nodig zijn, wordt verder uitgediept in Appendix 
C.1. 
 
Om een correcte simulatie te kunnen maken, dient men een aantal gegevens beschikbaar te hebben. Voor 
ieder afzonderlijk proces zijn de volgende gegevens nodig in de 3-meting: 

1. Gemiddelde doorlooptijd 
2. Gemiddelde bewerkingstijd 
3. Gemiddelde wachttijd 
4. Aankomsttijdverdeling 
5. Resourceklassen 
6. Aantal medewerkers dat in een resourceklasse zit 
7. Bezettingsgraad 

Daarnaast is er ook nog informatie nodig over wat er binnen een taak gebeurt, dit komt neer op de volgende 
grootheden: 

1. Verdeling en parameters van de bewerkingstijd 
2. Door welke resourceklasse wordt de taak uitgevoerd 
3. Routekansen naar een volgende taak 

In een simulatie kunnen ook wachttijden gesimuleerd worden, dit gebeurd met behulp van een trigger. Voor 
een trigger geldt dat de verdeling en parameters van de betreffende wachttijd nodig zijn. 
 
Een performance monitor zou deze gegevens dus moeten kunnen berekenen of aan de hand van de gegevens 
die de PM berekent zouden deze grootheden afgeleid moeten kunnen worden. Verder zijn er nog een aantal 
eisen die aan de PM opgelegd worden die niet zo zeer te maken hebben met de grootheden die we willen 
berekenen, maar eerder met flexibiliteit en adaptatie. Kort samen gevat zijn deze eisen: 

1. De PM staat los van het gebruikte WfMS. 
2. Nieuwe grootheden kunnen toegevoegd worden. 
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5.2 Staffware Process Monitor/ Aris PPM 
 
De Staffware Process Monitor (SPM) is een product dat Staffware samen heeft ontwikkeld met het bedrijf 
IDS Sheer. Hierbij is als basis voor SPM, gebruik gemaakt van de performance monitor die IDS Sheer heeft 
ontwikkeld, genaamd Aris Process Performance Monitor (Aris PPM). SPM is bedoelt als een tool om de 
effectiviteit te meten van bedrijfsprocessen en deze aan de hand van de verkregen informatie te verbeteren. 

5.2.1  Algemeen overzicht 
Aris PPM is een client-server applicatie die volledig ontwikkeld is in Java. Het front-end gedeelte bevat de 
functionaliteit die nodig is om te navigeren en te analyseren. De berekeningen worden uitgevoerd op de 
server. In het front-end gedeelte kunnen de verschillende performance indicatoren die aanwezig zijn door 
middel van verschillende views (tabellen, processen, etc.) bekeken worden. Het bron systeem is via een 
adapter met de Aris PPM server verbonden. Het is echter ook mogelijk om data uit het bronsysteem eenmalig 
te exporteren en hierna te analyseren. Voor elk van deze bron systemen is er een adapter nodig Het nut van 
deze adapter is om gegevens in het bron systeem, om te zetten in een van de XML formaten waarmee Aris 
PPM werkt. Dit wordt geïllustreerd in figuur 12. 
 

 
 
 
 
 
Aris PPM heeft standaard al prestatie-indicatoren gedefinieerd, een gebruiker kan echter nieuwe prestatie-
indicatoren toevoegen aan de al bestaande. Zodra er weer data geïmporteerd wordt van de server, worden de 
nieuwe indicatoren ook berekend. 

Figuur 12: Opbouw Aris PPM 



 

 52

In feite is Staffware Performance Monitor (SPM) een gespecialiseerde versie van Aris PPM, echter dan 
specifiek voor Staffware. Er zijn twee manieren om data te verkrijgen uit de onderliggende database met 
behulp van de XML interfaces.  

• Graph formaat 
• Event formaat 

Beide adapters maken een XML bestand dat offline gebruikt kan worden. 
 
Het graph formaat (zie ook onderstaande figuur) beschrijft een compleet geïdentificeerd proces van het bron 
systeem. Dit houdt niet alleen in dat het de data bevat uit het proces maar ook hoe de verschillende taken aan 
elkaar gekoppeld zijn. Hiervoor wordt een EPC (event-driven process chain) gebruikt.  
 

ARIS PPM – ARIS Process Performance Manager www.ids-scheer.com/PPM *

A file contains a list of graphs<!ELEMENT graphlist (graph+)>

<!ELEMENT graph (attribute*, node+, edge*)>
<!ATTLIST graph id ID #REQUIRED xml:lang NMTOKEN ’de’>

A graph may have attributes and 
connections, but must have at least one 
node.
A graph is identified by an ID

<!ELEMENT node (attribute*)>
<!ATTLIST node id NMTOKEN #REQUIRED

type (
OT_DEFAULT |

OT_FUNC |
OT_EVT |
OT_ORG |
OT_BELEG |
OT_RULEAND |
OT_RULEOR | 
OT_RULEXOR
) #REQUIRED>

A node may have attributes and must 
belong to one of the specified types.

<!ELEMENT edge (attribute*)>
<!ATTLIST edge type (

CXN_FOLLOWS |
CXN_UNDIRECTED

) #REQUIRED 
source NMTOKEN #REQUIRED
target NMTOKEN #REQUIRED>

A connection may have attributes, must 
be one of the specified types and must 
have a source and destination node.

<!ELEMENT attribute (#PCDATA)>
<!ATTLIST attribute type NMTOKEN #REQUIRED >

An attribute has one type.

 
 
 
 
Het event formaat is geschikt voor alle proces types die gelogd worden met een timestamp. Deze manier is 
vooral geschikt voor systemen waarbij alleen maar de status van een systeem wordt gelogd en document 
flows waar geen statusveranderingen worden bijgehouden. In dit formaat wordt niet de vorm van het proces 
vastgelegd maar eerder losse gebeurtenissen. 
 

Figuur 13: DTD Aris PPM 
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5.2.2 Ingebouwde mogelijkheden 
Aris PPM wordt standaard geleverd met een uitgebreide set aan features, het belangrijkste voor een bedrijf zal 
hierbij zijn dat ze hun key performance indicatoren kunnen bekijken. Deze zullen verschillen per bedrijf, maar 
bijvoorbeeld de doorlooptijd van een proces zal belangrijk zijn voor bijna alle bedrijven. Aris PPM kent drie 
soorten key performance indicatoren: 

• Tijd-gerelateerd 
• Kosten-gerelateerd 
• Kwaliteits-gerelateerd. 

 
Bij dit onderzoek zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de tijd-gerelateerde indicatoren, voor Aris zijn dit 
doorloop tijden, throughput tijden en frequenties. Hiernaast kan Aris PPM ook nog kosten gerelateerde 
indicatoren berekenen zoals de kosten van een proces en kwaliteit-gerelateerde indicatoren zoals deadline 
betrouwbaarheid, error ratio en het aantal taken wat doorlopen wordt. 
 
Dit alles kan bekeken worden op verschillende grafische manieren, zoals duidelijk wordt uit figuur 13. Het 
hoofddoel van Aris PPM is dan ook om een gedetailleerde omgeving te maken, zodat problemen kunnen 
worden opgespoord en verholpen en zodat processen verbeterd kunnen worden. Ook is het mogelijk om Aris 
PPM een proces continu te laten monitoren. Als het proces onder een vastgesteld target valt, geeft Aris PPM 
een sein dat er iets fout zit. 
 

 
 
 
 
Naast dit is het ook mogelijk om een APC te laten maken (Aggragated Process Chain) hierbij worden de 
verschillende cases van een proces bekeken en wordt hieruit het proces opnieuw opgebouwd, aan de hand van 
de data bepaald Aris PPM wat de routingkansen zijn. 

Figuur 14: Aris PPM cockpit 
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5.2.3 Uitbreidbare mogelijkheden 
Er zijn mogelijkheden om Aris PPM zelf uit te breiden, deze zijn echter vrij beperkt. Zo is het mogelijk om 
met behulp van de bestaande key performance indicatoren een nieuwe key performance indicator te maken. 
Dit gebeurt door een aantal bestaande KPI’ s te nemen en aan ieder van deze elementen een gewicht te hangen, 
deze combinatie wordt dan een nieuwe KPI. Dit alles is gedaan zodat bedrijven een samenhang kunnen 
maken tussen hun tijd, kosten en kwaliteits verhouding. Deze driehoek is voor bedrijven zeer belangrijk, 
omdat een ideale verhouding tussen tijd, kosten en kwaliteit het beste product zal leveren in de ogen van een 
bedrijf. 
 
Om echter geheel nieuwe KPI’ s te laten maken is er meer werk nodig. Meestal wordt Aris PPM op maat 
gemaakt naar de wensen van een bedrijf. Om echter bij het Staffware WfMS een overzicht van de wachttijden 
en bewerkingstijden te kunnen krijgen zou het WfMs aangepast moeten worden en de adapter, maar ook Aris 
PPM zelf. Dit komt doordat het Staffware WfMS logt wanneer een taak begint, wanneer een taak eindigt maar 
niet wanneer iemand aan een taak begint te werken. Dit is echter cruciale informatie voor dit onderzoek.  
 
Er zijn naast het standaard pakket dat Aris PPM levert ook een aantal add-ons te koop, een van deze add-ons 
is de proces mining add-on. Deze houdt echter niet in wat men er van zou verwachten, namelijk dat er extra 
KPI’ s uit het WfMS worden gehaald, de add-on zoekt echter automatisch naar problemen in een proces in 
plaats van de handmatige wijze waarom dit normaal gebeurt. Hierna rapporteert de add-on waar het probleem 
zit. 
 

5.3 Eigen Performance Monitor 
 
Er bestaan al verschillende pakketten waarmee een WfMS doorgelicht worden. Het is echter ook zo dat deze 
software pakketten niet specifiek toegespitst zijn op het workflow onderzoek. Daarnaast is het ook nog zo dat 
elk pakket zijn eigen methode gebruikt om de juiste gegevens te verkrijgen, maar ook zijn eigen formaat van 
gegevensopslag. In een poging om een performance monitor meer aan de specifieke eisen van dit onderzoek 
te laten voldoen en om de dataopslag te standaardiseren is er gekozen om ook een eigen performance monitor 
te maken.  

5.3.1 Algemeen overzicht 
De gehele performance monitor bestaat uit vijf afzonderlijke tools die ieder apart geïmplementeerd zijn. Een 
deel van deze tools is specifiek geschreven voor het Staffware WfMS, een ander deel is feitelijk bij elk WfMS 
te gebruiken. Het was mogelijk geweest om alle tools in een programma te implementeren, hiervoor is echter 
niet gekozen om gehoor te geven aan de eis dat de performance monitor los staat van het gebruikte WfMS. 
Het exporteren van gegevens vanuit het Staffware WfMS is bijvoorbeeld niet iets wat generiek 
geïmplementeerd kan worden, zodoende zal deze tool herschreven moeten worden, zodra men de PM toe wil 
passen op een ander WfMS. 
 
De tweede keuze die gemaakt is gaat over het Operating System waar de tools op moeten werken, hiervoor is 
gekozen voor Microsoft Windows. Dit heeft als voordelen dat meer mensen bekend zijn met Windows dan 
met de verschillende UNIX varianten, deze trend zie je ook bij bedrijven vaak terug. Zelfs als de database van 
een WfMS op een UNIX systeem loopt is deze nog toegankelijk voor een Windows systeem, vaak wordt 
Oracle bijvoorbeeld gebruikt. Ook de TSU gebruikt Oracle als database voor zijn WfMS, alle workstations 
draaien windows. 
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De laatste keuze waarop ingegaan moet worden, voordat de tools bekeken worden, is de programmeertaal 
waarin de verschillende tools gemaakt zijn. Er is gekozen voor Delphi, omdat dit op de TU/e veel gebruikt 
wordt als voorbeeldtaal (eigenlijk Pascal), dit maakt het makkelijker voor afstudeerders na mij om de tools te 
lezen en hierna aan te passen als dit nodig is. Uitzondering hierop is het script, dat gebruikt is om de 
starttijden van werk te loggen. Hiervoor is Visual Basic gebruikt. Dit omdat de uitwerking van de 
verschillende taken van processen bij de TSU in deze taal gemaakt zijn. Het was dus de eenvoudigste keuze 
om dit op deze manier toe te voegen aan de WfMS omgeving.  
 
De proces monitor bestaat uit verschillende onderdelen. Het aantal onderdelen kan van bedrijf tot bedrijf 
verschillen. Voor de TSU echter zijn dit de volgende: 

• Een exporter die de data uit de tabel SWPRO_AUDIT_TRAIL omzet naar het common mining 
format. Deze exporter zet data over de start en het einde van een taak (van de verschillende 
processen) om in een XML file. 

• Een exporter die data over de structuur van een proces omzet naar een XML file. 
• Een script dat informatie naar een tekst file exporteert over wanneer iemand begonnen is aan een taak 

te werken. 
• Een programma dat de geëxporteerde tekst file en de common mining format file combineert tot een 

nieuwe common mining format file. Dit programma kan tevens een aantal van de missende 
startwaarden berekenen. 

• Een programma dat de bovenstaande informatie gebruikt om performance indicatoren te berekenen. 
 
Om een overzicht te krijgen over hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken, is de volgende 
figuur gemaakt. 
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Figuur 15: Opbouw eigen PM 
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In de volgende secties wordt elke component apart besproken, er wordt dieper op ingegaan welke input een 
component heeft en welke output, wat er met die data gebeurt en welke beslissingen er zijn genomen die 
belangrijk zijn voor die component. 
 

5.3.2 Proces data naar XML 
Elk WfMS heeft zijn eigen opbouw en gebruikt zijn eigen database structuren. Vanuit de genoemde eisen is 
het duidelijk geworden dat in een ideale situatie de eigen performance monitor op ieder systeem werkt. Er is 
voor gekozen om dit alleen met het Staffware WfMS te doen, zodat er met de uitgebreide data die beschikbaar 
is bij de TSU eenvoudig te testen was. Om voor dit onderzoek en toekomstige onderzoeken toch een poging 
in die richting te doen is de Staffware database vertaald naar een ander, beter toepasbaar formaat. Dit houd in 
dat er voor een ander systeem een nieuwe tool voor het vertalen van de proces data naar dit formaat 
geschreven moet worden. Deze vertaalslag houdt in dat de constructie die het workflow systeem gebruikt, 
wordt omgezet naar een standaard XML formaat. Als we de PM nu met een nieuw systeem willen gaan 
gebruiken, hoeft er alleen een nieuwe adapter, een programma dat de database omzet naar het hier gebruikte 
formaat, geschreven te worden, de PM blijft hetzelfde. Omdat we een standaard XML formaat gekozen 
hebben kunnen andere tools, die ook gebaseerd zijn op dit XML formaat, de uitgevoerde XML file ook 
gebruiken. Dit formaat moet echter aan een aantal criteria voldoen, daarom gebruiken we een schema file die 
het XML formaat controleert. Er wordt gebruik gemaakt van het common mining format (figuur 16). Dit 
formaat is momenteel nog geen standaard formaat voor data mining, maar het heeft wel de potentie om dit te 
worden. Het formaat zelf is ook nog niet helemaal uit geëvalueerd, maar veranderingen kunnen vrij eenvoudig 
in de tools worden doorgevoerd. 
 
Een log gebaseerd op het CMF zal de volgende vorm hebben 
 

 
 
 
 
 

Figuur 16: Common Mining Format 
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Er moet met behulp van deze tool een mapping gemaakt worden van de Oracle database die Staffware 
gebruikt, naar het CMF dat in dit onderzoek gebruikt wordt. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van twee 
tabellen: 
SWPRO_AUDIT_TRAIL, deze bevat de velden Casenum, audit_date, stepname, user_name, proc_id en 
type_id, daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van de tabel SWPRO_PROC_INDEX welke de velden Proc_id 
en proc_name bevat. De laatste tabel hebben we alleen nodig om het proc_id om te zetten naar een 
begrijpbare naam. 
 
Deze tabellen moeten omgezet worden naar het CMF. Dit kunnen we bereiken met behulp van een parse 
programma. Hieronder een kleine tabel hoe de namen in Staffware overeenkomen met de namen in het CMF: 
 
CMF naam Staffware naam 
Source welk workflow systeem 
Process  proc_name 
ProcessInstance  Casenum 
WorkflowObjectModelID at_id 
EventType Type_id 
TimeStamp Audit_date 
Originator User_name 
  
 
We gebruiken alleen cases die volledig voltooid zijn, immers kunnen er uit half afgewerkte cases nog geen 
conclusies worden getrokken. Cases die nog niet afgerond zijn, worden niet naar het CMF geconverteerd. 
 

5.3.3 Script 
Staffware houd bij wanneer een case aankomt bij een taak en wanneer de case de taak verlaat. De tijd dat de 
case een taak verlaat is de tijd dat een medewerker klaar is met het uitvoeren van de taak. Het houdt dus niet 
bij wanneer iemand aan een bepaalde case begint te werken. Deze informatie is echter wel nodig voor het 
berekenen van wachttijden en bewerkingstijden. Om dit probleem op te lossen is er gebruik gemaakt van 
Visual Basic. Staffware bij de TSU maakt gebruikt van Visual Basic om, als iemand een taak opneemt uit zijn 
werkbak, een bijbehorende procedure aan te roepen. Dit komt er meestal op neer dat er, via Visual Basic, een 
formulier geopend wordt waarop een aantal gegevens ingevuld moet worden. Staffware kan ook zonder 
Visual Basic werken, in dat geval moet er per taak een script gemaakt worden dat de starttijd van het werk 
logt. Het is mogelijk om een aantal extra regels toe te voegen aan deze procedure, hierdoor wordt er, iedere 
keer dat een werknemer een taak oppakt uit zijn werkbakje, een log regel naar een tekstbestand geschreven. 
Dit script moet voor ieder proces dat bekeken gaat worden toegevoegd worden. In de log regel wordt 
bijgehouden wat de tijd was dat het item geopend werd, wat de taak was die gedaan ging worden en bij welke 
case deze taak hoorde. 
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5.3.4 Combineren/ Berekenen Data 
Dit programma doet in feite twee dingen, als eerste kan het de tekst log die het script heeft gemaakt, 
toevoegen aan een CMF log. Als tweede kan het ook deze tijden berekenen en toevoegen aan een CMF log. 
Dit komt goed van pas als er geen tijd is om een script lang te laten lopen of de data die zich in de tekst log 
bevindt niet afdoende is. Het berekenen van zo’ n missende tijd gaat als volgt in zijn werk. Stel dat er twee 
taken zijn, taak A en taak B. 

 
 
 
 
 
 
Taak A en taak B zijn beide taken die uitgevoerd zijn door dezelfde persoon, de taken hoeven niet uit 
hetzelfde proces te komen, immers een persoon kan aan verschillende taken werken. Deze persoon kan echter 
nooit aan twee taken tegelijk werken. In figuur 17 staan deze taken grafisch weergegeven. Hierbij staan de 
cijfers voor bepaalde tijden namelijk 

1) De tijd wanneer de/een case aankwam bij taak A. 
2) De tijd wanneer de/een case taak A verliet. Dit is dus ook de tijd dat de persoon die hieraan gewerkt 

heeft klaar was. 
3) De tijd wanneer de/een case aankwam bij taak B. 
4) De tijd wanneer de/een case taak B verliet.  

Als we ervan uitgaan dat de werknemer nadat hij klaar was met het werken aan taak A, meteen verder ging 
met het werken aan taak B dan zal de tijd wanneer hij begon te werken aan taak B op tijdstip 2 zijn. Wel moet 
gezegd worden dat de aanname dat een werknemer meteen begint met de volgende taak, niet altijd correct 
hoeft te zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een pauze tussen twee taken vallen of de persoon kan een sigaret gaan 
roken. Hoeveel tijd er tussen tijdsstip 2 zit en de tijd dat de persoon daadwerkelijk begon zou in een ander 
onderzoek nader bekeken moeten worden. Wel zijn er een aantal filters over deze tijden heen geplaatst om de 
verkregen gegevens toch betrouwbaarder te maken: 

1. Een werkdag is 8 uur lang. 
2. Van 12 tot 13 is er pauze.  

Dit houdt in dat als de tijd van tijdsstip 2 langer is dan filter 1 of als tijdsstip 2 tussen de tijden valt van filter 2 
deze tijden niet worden meegerekend. Als een medewerker een kop koffie gaat halen, dus een kleine pauze 
neemt in de tijd van de baas, kan men zich afvragen of deze tijd bij het proces hoort of juist niet. De 
medewerker is niet aan het werken maar aan de andere kant is het wel de tijd waarin hij hoort te werken.  
 

Figuur 17: Berekenen van bewerkingstijden 
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5.3.5 Proces Definitie naar XML 
In een CMF log staat niet hoe taken op elkaar volgen, van elke taak staat er echter een tijd in dat de taak 
gestart is en een tijd wanneer de taak gestopt is. Voor het berekenen van de routingkansen is het echter 
belangrijk dat we wel weten hoe taken op elkaar volgen. Stel er zijn drie taken, genaamd A B en C en 
tijdsstippen 1, 2 en 3. 

 
 
 
Stel taak A begint op tijdsstip 1 en eindigt op tijdsstip 2. taak B is een automatische stap, dit houdt in dat het 
een taak is die door de computer wordt uitgevoerd en vrijwel altijd een doorlooptijd van nul heeft, welke 
begint en eindigt op tijdsstip 2. Taak C begint op tijdsstip 2 en eindigt op tijdsstip 3. Er zijn nu twee 
mogelijkheden hoe de taken elkaar opvolgen namelijk: 

 
 
Hieruit blijkt dat alleen de tijden die in de CMF log staan niet afdoende zijn om het proces te reconstrueren. 
Ook kan het zo zijn dat bepaalde taken niet worden uitgevoerd in de meettijd. Voor een simulatie is een 
correcte representatie van het proces echter wel wenselijk. Dit programma vertaalt de data uit de proces 
definitie file naar een XML formaat. 
 
Voor het berekenen van de routingkansen, moet er data zijn over de structuur van een proces. We willen dus 
weten welke taken er mogelijk zijn na een bepaalde taak in het proces. Om dit te bepalen, wordt de proces 
definitie file gebruikt (.xfr). In deze file staat beschreven hoe een proces eruit ziet, wat elke taak inhoudt en 
welke visual basic code hiermee verbonden is. Het programma dat de conversie maakt tussen de xfr file en het 
formaat dat door de procesmonitor gebruikt wordt bestaat uit verschillende stappen, die nu beschreven gaan 
worden. 
 

Figuur 18: Drie taken 

Figuur 19: Mogelijke opbouw in proces met de drie taken 
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Stap1: relevante informatie uit de xfr file halen 
In iedere xfr file staat een stuk definitie dat beschrijf hoe elk object er uit ziet in het proces. Hieronder een 
stukje van die beschrijving, voor de goede orde en voor wat uitleg zijn de regels genummerd: 
1 STEP 6 0 464 64 4 
2   IFELSE 7 7 560 112 CHK_STUURTERUG <> "JA" 
3    COMPLEX 8 7 448 160 ORJOIN5 
4    END 
5    ROUTER 9 3 624 224  
6     ROUTER 10 7 1984 256  
7      ROUTER 11 5 2000 1264  
8      COMPLEX 12 3 48 192 ROURER19 
9      END 
10     END 
11     END 
12   END 
13  END 
14  IFELSE 13 7 544 64 CHK_ARBONED = "JA" 
15   STEP 14 7 608 64 ARBOBR 
16   END 
17  END 
18 END 
 

In de eerste regel staat beschreven dat dit de definitie is van de taak(STEP) met naam 4. Uit de rest van deze 
definitie kan gehaald worden dat deze taak verbonden is met: 
Structuur Naam Regel 
COMPLEX ORJOIN5 3 
COMPLEX ROUTER19 8 
STEP ARBORB 15 
 
Deze informatie wordt voor ieder object in de proces definitie opgeslagen en wel op de volgende manier: 
 

 
 
 
 
Alleen structuren van het type STEP, worden door Staffware in de swpro_audit_trail tabel gelogd, daarom 
moeten andere structuren verwijderd worden. Dit gebeurd in de volgende stap. 
 
Stap2: Structuren verwijderen die onbruikbaar zijn. 
Er moet bepaald worden welke taken (STEP) er op elkaar volgen, als een bepaalde step die opgeslagen is dus 
een structuur bevat die niet gelijk is aan step, dan zoeken we naar de definitie van dit object. In deze definitie 
staat welke objecten volgen op de niet bruikbare structuur. Deze objecten worden toegevoegd aan de step, 
terwijl de niet bruikbare structuur in deze step wordt verwijderd. Dit gaat door totdat een bepaalde step alleen 
nog maar opgevolgd wordt door structuren van het type step. In het vorige plaatje zou dus de ORJOIN5 
vervangen worden door de objecten die volgen op ORJOIN5 welke dan op zichzelf weer nagekeken worden 
of deze allen van de structuur step zijn. 

Naam: 4 
Structuur: STEP 

Volgend Object 

Vorig Object 

Naam: ORJOIN5 
Structuur: 
COMPLEX 

Naam: 
ROUTER19 
Structuur: 
COMPLEX 

Naam: ARBORB 
Structuur: STEP NIL 

Figuur 20: Data opslag 
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Stap3: Een XML file maken die leesbaar is voor de procesmonitor 
Nu dat op elk object van het type step alleen nog objecten volgen van het type step, kunnen deze opgeslagen 
worden in een XML file. Deze XML file ziet er als volgend uit: 

 
 
 
 
 
 
In figuur 21 staat beschreven dat een proces log bestaat uit een proces. Een proces heeft meerdere taken. Op 
een bepaalde taak, volgen een of meer andere taken. Deze XML file beschrijft dus welke taken er volgen op 
een bepaalde taak (voor elke taak in een bepaald proces). Er is nu een file beschikbaar waarmee we later, in 
combinatie met de common mining format file, de routingkansen kunnen bepalen. 

5.3.6 Performance Monitor 
De Performance Monitor is het gedeelte van de tool waarin de bij elkaar gehaalde data verwerkt wordt om de 
grootheden te bepalen die nodig zijn voor de simulatie. Momenteel berekent de PM de volgende grootheden: 

• Gemiddelde doorlooptijden/wachttijden/bewerkingstijden. 
• Standaard deviatie van de doorlooptijden/wachttijden/bewerkingstijden. 

Als er, naast de CMF log, ook een log toegevoegd wordt met het naar XML omgezette proces kan de PM de 
routingkansen van een taak naar een andere taak berekenen. Als belangrijkste, voor dit onderzoek, kan de 
performance monitor een export bestand maken van de doorlooptijden, van de wachttijden of van de 
bewerkingstijden. Deze kunnen naderhand ingelezen worden in SPSS of StatGraphics. De keuze om te 
exporteren naar een excel document is dat zowel SPSS als StatGraphics dit formaat ondersteunen. Aan de 
hand van de gegevens in het excel sheet kan dan vervolgens bepaald worden welke verdeling het beste past 
bij de verschillende tijden en wat de parameters voor deze verdeling zijn. 
 

5.3.7 Vergelijking en aanbevelingen  
Er moet een afweging gemaakt worden om te bepalen of het beter is om de zelf ontworpen performance 
monitor te gebruiken of om Aris PPM te gebruiken. Om hier een goed inzicht in te krijgen, moet er worden 
teruggekeken naar de eisen die voorheen genoemd zijn en voor en nadelen die er zijn aan het gebruik van Aris 
PPM versus een eigen gemaakte PM. 
 
Om te bepalen welke optie er genomen moet worden wegen we eerst de voordelen van Aris PPM tegen de 
nadelen af om deze tool te gebruiken 
 
Voordelen van Aris PPM: 

• Er zijn al verschillende WfMs waarmee Aris samenwerkt. 
• Aris PPM is al een compleet pakket, er zitten al een aantal prestatie–indicatoren in, er hoeven alleen 

nog maar uitbreidingen gemaakt te worden. 
Nadelen van Aris PPM: 

Figuur 21:Opslag proces structuur 
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• Aris PPM gebruikt geen standaard DTD/Schema voor zijn input. Er moet dus een conversie tool 
geschreven worden om de invoer van Aris PPM compatible te maken met de invoer van andere 
analyse tools (bijvoorbeeld EMiT). 

• Voor elk WfMs is er een andere instelling nodig van Aris PPM, dit omdat elk WfMs andere gegevens 
levert en dus de performance-indicatoren op een andere manier berekend moeten worden (bv. bij 
Staffware mist de tijd wanneer iemand aan een taak begint, hierdoor moeten er andere instellingen 
gemaakt worden dan voor een WfMS dat deze gegevens wel levert). Dit brengt met zich mee dat als 
er een extra prestatie-indicator nodig is, dat deze waarschijnlijk voor verschillende WfMSen op een 
andere manier geïmplementeerd moet worden.  

• Een eigen DTD/schema kan eenvoudig uitgebreid worden, data die het performance analyse tool niet 
gebruikt kan worden weggelaten. Bij Aris PPM zit men vast aan de standaard DTD, hieraan kan niets 
veranderd worden. 

 
Hoewel het graph formaat dat Aris PPM gebruikt niet standaard is, is het formaat beter dan het CMF. Dit 
komt omdat, naast de gegevens die het CMF bevat het graph formaat ook nog de structuur van een proces is 
vastgelegd. Echter kan Aris PPM uit zichzelf, maar weinig van de grootheden berekenen die nodig zijn om 
een correcte 3- en 2b- meting te maken. Hiervoor zouden mensen van Aris PPM zelf aanpassingen moeten 
maken aan de applicatie. Daarnaast zou ook Staffware WfMS zelf aangepast moeten worden, zodat het extra 
data verschaft en deze data opgeslagen wordt in het graph formaat. 
 
Aris PPM is uitermate geschikt voor bedrijven, omdat het inzicht geeft in waar er problemen in een proces 
zijn en daarmee dus verbetering mogelijk is voor dat bedrijf. Een bedrijf wil echter andere of minder 
specifieke grootheden weten dan er nodig zijn voor dit onderzoek. De grafische layout van Aris PPM, maakt 
het voor een bedrijf zeer eenvoudig om deze problemen te vinden en te begrijpen. Voor dit onderzoek zijn 
echter hardere getallen nodig, zoals is beschreven in sectie 5.1, en meer grootheden dan Aris PPM levert.  
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6 Conclusie 
Op basis van de resultaten, gepresenteerd in dit rapport, kan geconcludeerd worden dat de invoering van een 
WfMS voor Thuiszorg Stad Utrecht een positief effect heeft op het capaciteitsbeslagen de bewerkingstijd. Bij 
het proces ziekmelden is tevens de doorlooptijd gedaald. Voor het proces peroneelsmutatie geldt echter dat de 
doorlooptijd ligt gestegen is. Dit komt omdat dit proces opnieuw gedefinieerd is en er daardoor een pad mist, 
dat in de oorspronkelijke situatie vrijwel meteen naar het einde van het proces ging 
 
Hoewel de doorlooptijd van een case bij personeelsmutatie duidelijk is toegenomen na de invoering van het 
WfMS is dit niet nadelig. Een case ligt na invoering van een WfMS soms langer te wachten tot er aan gewerkt 
wordt. Dit komt bij personeelsmutatie, omdat de divisiemanagers het erg druk hebben met het nakijken van 
een case hoewel ze niet allemaal nagekeken hoeven worden.  
 
Wat betreft het effect van de invoering van een WfMS op de bewerkingstijd is het bij beide processen erg 
duidelijk dat de nieuwe bewerkingstijd veel lager is dan in de oude situatie voor invoering van het WfMS. 
 
Bij Kunstenaars & Co valt te verwachten dat de invoering van een WfMS weinig gevolgen zal hebben voor 
de doorlooptijd, dit komt vooral omdat het grootste deel van het proces zich buiten het bedrijf afspeelt en het 
bedrijf hier dan ook geen invloed op uit kan oefenen. Wel kan gezegd worden dat bijvoorbeeld het bijhouden 
van deadlines gemakkelijker kan worden. Dit brengt met zich mee dat de voordelen van een WfMS niet alleen 
uit te drukken is in meetbare factoren maar ook in gebruikersgemak. 
 
In een WfMS worden gegevens in een database opgeslagen. Dit houdt in dat er gegevens van alle casussen  
worden bijgehouden, wat betreft de taken die een bepaalde case doorlopen heeft en op welke tijdstippen deze 
taken begonnen dan wel voltooid waren. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk een groot deel van 
de data die nodig is voor een 3- en 2b-meting via deze weg te achterhalen. Een applicatie die dit doet heet een 
performance of proces manager. Twee zulke PM’ s zijn bekeken, een professionele en een zelf gemaakte. 
 
Een zelf gemaakte PM heeft als voordeel dat de bron code beschikbaar is en dat deze dus te allen tijde 
aangepast kan worden. Ook kan een zelf gemaakte PM precies de gegevens berekenen die nodig zijn voor dit 
onderzoek. Aan de andere kant zal deze PM minder geschikt zijn voor het gebruik door bedrijven. Losse 
getallen zeggen de meeste mensen niets, maar voor dit onderzoek zijn juist de harde getallen belangrijk. 
 
Als professionele PM is SPM, een versie van ARIS PPM die speciaal geschikt is voor Staffware, bekeken. 
SPM maakt gebruik van verschillende visuele componenten om de leiding van een bedrijf inzicht te geven in 
de problemen rond een proces. Doordat er visuele componenten worden gebruikt is deze applicatie meer 
geschikt voor bedrijven dan voor dit onderzoek.  
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Nawoord c.q. reflectie 
In dit nawoord wordt gereflecteerd op de aanpak van dit onderzoek. Zowel de metingen in de werkelijkheid 
als de simulaties hebben veel tijd in beslag genomen. Het WfMS bij Thuiszorg stad Utrecht hield perfect bij 
wanneer een case bij een taak aankwam en wanneer een case een taak verliet, maar niet wanneer een 
werknemer aan een taak begon te werken. Dit is cruciale informatie voor het maken van een simulatie, hieruit 
kan namelijk de wachttijd en de bewerkingstijd gehaald worden. Maar ook voor managers die inzicht willen 
krijgen in een systeem lijken juist deze gegevens belangrijk om te hebben. 
 
In een eerste opzet om dit probleem te verhelpen werd er getracht gebruik te maken van wachttijd theorie, 
maar na veel rekenen en testen liep deze optie op niets uit. Hierna is de optie om deze gegevens alsnog door 
het systeem te laten loggen en de optie om uit de historie van een werknemer, de bewerkingstijden van een 
taak te bereken gebruikt. 
 
Bij Kunstenaars&Co waren er heel andere problemen, aan de start van het onderzoek werd verteld dat alle 
nodige gegevens zich al in het systeem bevonden, maar dit bleek achteraf niet te kloppen. Wederom waren de 
doorlooptijden er wel, maar de wachttijden en bewerkingstijden bleken niet uit de gekregen gegevens te halen 
zijn. Een voorstel om formulieren per case mee te sturen, waarop deze gegevens wel genoteerd zouden 
worden, werd afgewezen door de leiding van het bedrijf. Uiteindelijk heeft een enquête onder een zeer select 
gedeelte het personeel uitkomst moeten bieden. 
 
Tijdens de simulaties kwamen er wederom problemen. De doorlooptijd van een aantal van de bekeken 
processen was zo lang dat dit het noodzakelijk maakte om lange subruns te simuleren en daarmee ook veel 
cases door het proces te laten lopen. Expect gaat hier echter niet goed mee om en wordt erg traag, waardoor 
de simulaties vaak langer duurden dan een week. Na een aanpassing van een simulatie kon begon dit verhaal 
dan weer opnieuw. Ook had Expect de neiging om te crashen als er teveel cases tegelijk in het proces 
aanwezig waren. 
 
De Performance Monitor was een erg handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de verschillende doorloop-, 
bewerkings- en wachttijden van Thuiszorg Stad Utrecht. Voor andere afstudeerders kan dit ook zeker een 
grote en tijdsbesparende hulp zijn. Vraag hierbij is of de performance Monitor in zijn huidige staat gebruikt 
gaat worden, of dat andere afstudeerders een mogelijkheid zien voor uitbreiding en verbetering.  
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Afkortingen 
DBMS   Database Management Systeem 
IS   Informatie Systemen 
KPI   Key Performance Indicator 
Kunstenaars & Co  Kunstenaars, Cultuur en Ondernemerschap 
TSU   Thuiszorg Stad Utrecht 
TU/e   Performance Monitor 
UIMS   User Interface Management Systeem 
WfMS   Workflow Management Systeem 
WIK   Wet inkomens voorzieningen 
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