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Abstract 
This graduation report describes the development of the enrichment of a Business Process 
Lifecycle approach by the Theory of Inventive Problem Solving, TRIZ. The focus of the 
report is on the analysis and redesign phases and TRIZ elements like the Trimming and the 
Inventive Principles tool play an important role. BPM-TRIZ principles have been formulated 
and the redesign heuristics have been used to support the use of the BPM-TRIZ principles. 
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Management Samenvatting 

In deze management samenvatting worden de hoofdlijnen van dit afstudeeronderzoek 
beschreven. De focus ligt op de opdrachtformulering, gevolgde aanpak en de uitkomsten van 
het project. 

Opdrachtf ormulering 
De geformuleerde opdracht is m samenspraak met Altran CIS en de TU/e als volgt 
gedefini eerd: 

"Onderzoek hoe TRIZ kan bijdragen aan de verbetering van administratieve 
bedrijfsprocessen. Gebruik een BP M levenscyclus hiertoe als uitgangssituatie en richt 
je op de Jasen tot en met het herontwerpen van het huidige bedrijfsproces. Maak 
gebruik van state-of-the-art literatuur en de binnen Altran CIS aanwezige expertise op 
het gebied van BP Men TRIZ en werk de voorgestelde inbedding van TRIZ in BP M uit. " 

Aanpak 
Het hierbij behorende onderzoeksmodel toont de invulling van het onderzoek en laat zien 

• waar het onderzoek op gebaseerd is, weergegeven in de bovenste twee blokken, 
die theorie en praktijk weerspiegelen en 

• waar het toe dient te leiden, weergegeven in het onderste blok dat de deliverables 
van het onderzoek weergeeft. 

Theorie/expertise op het 
gebied van 

- Business Process 
Management 

- TRIZ 
- BPM-TRIZ I P-TRIZ 
- Inspanningen om BPM te 

verbeteren 
- Vertaalslagen van TRIZ 

naar andere 
toepassingsgebieden 

Huidige aanpak BPM 
projecten 

- Algemeen 
- Binnen Altran CIS 

- Inzicht in mogelijkheden om BPM 
met TRIZ te verrijken 

- Keuze voor een aantal TRIZ 
elementen om in BPM in te 
bed den 

- Uitwerking van deze inbedding 
van TRIZ in BPM (het 
obj ectonterwerp) 

- Evaluatie van de veranderde BPM 
aanpak 

(QUEST methodiek) 

Onderzoeksmodel verrijking BPM levenscyclus met TRIZ 

- II -



TU/e Innovatieve verbetering van bedrijfsprocessen 
aLTRan 

CIS 

Hoe de Business Process Lifecycle wordt verrijkt met de innovatieve problem-solving methodiek TRIZ 

TRIZ 
TRIZ is een theorie, methodiek en toolset, die gebaseerd is op onderzoek van patenten. Op 
basis van de opgedane inzichten is een brede set van tools en technieken geformuleerd om 
problemen in een technische engineering omgeving op te kunnen lossen. Basisgedachte is dat 
een probleem op een hoger abstractieniveau vaak al in andere sectoren is opgelost en dat van 
die kennis geprofiteerd kan worden. Hiertoe helpt TRIZ om een probleem generieker te 
formuleren en op dat generieke niveau op te lossen. Om van die generieke oplossing weer 
naar de specifieke probleemsetting te komen wordt wel nog een inspanning van de gebruiker 
verwacht, maar deze wordt dan gesteund door een aantal oplossingsrichtingen, dat in andere 
sectoren succesvol is gebleken. Hierdoor wordt de gebruiker dus aangezet tot het zoeken van 
oplossingen buiten zijn eigen kennisbereik. Schematisch verloopt de TRIZ aanpak als volgt: 

TRIZ Iii.. TRIZ 
GENERIEK GENERIEKE 
PROBLEEM ,. OPLOSSING 

... .... 

"II Ii" 

SPECIFIEK SPECIFIEKE 
PROBLEEM OPLOSSING 

TRIZ aanpak (Mann, 2002) 

Onderzoek naar alternatieve toepassingen heeft aangetoond dat TRIZ ook steeds vaker buiten 
de fysieke engineering wereld wordt toegepast en daartoe voldoende handvatten biedt. Deze 
ontwikkeling is nog relatief jong, waardoor een duidelijk beeld van hoe TRIZ op 
andersoortige problemen wordt toegepast ontbreekt. 

De TRIZ tools die in dit rapport uitvoerig aan bod komen zijn de 
• Functionele Analyse, waarbij een (productie)systeem en de onderlinge samenhang van 

de componenten gemodelleerd en geanalyseerd wordt. 
• Trimming, waarbij wordt gekeken of een (productie)systeem eenvoudiger en/of 

goedkoper gemaakt kan worden. Dit geschiedt door het verwijderen van niet-nuttige 
componenten en het verplaatsen van functionaliteit, waardoor componenten weer 
verwijderd kunnen worden. 

• Scheidingsprincipes, gebruikt om een strategie te onderkennen om fysische 
contradicties op te lossen en 

Een fysische contradictie geldt wanneer men te maken heeft met de wens <lat een parameter twee 
verschillende waarden heeft . Een voorbeeld: men wil <lat het toetsenbord van een mobiele telefoon 
groot is, bijvoorbeeld uit het oogpunt van gebruiksgemak van de telefoon, maar ook <lat datzelfde 
toetsenbord klein is, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een handzame telefoon. 

• Inventieve Principes, 40 principes op een hoog abstractieniveau om problemen op te 
lossen, zonder te kiezen voor een compromis oplossing. 

BPM 
Van der Aalst et al. (2003) definieren BPM als 'het ondersteunen van bedrijfsprocessen 
gebruik makend van methoden, technieken en software om operationele processen, welke 
mensen, organisaties, applicaties, documenten en andere bronnen van informatie betreffen, te 
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ontwerpen, bepalen, controleren en analyseren'. In het kort gaat het om organisatieverbetering 
door je te focussen op mensen, processen en systemen (Van der Molen, 1996). 

Animation, 
Simulation QUEST 

Business Process Lifecycle (Zur Muehlen, 2004) en de Quest methodiek (Van der Molen, 1996) 

De Process Lifecycle van Zur Muehlen, toont de levenscyclus die een proces doorloopt. Naast 
de Business Process Lifecycle van Zur Muehlen staat de QUEST methodiek, die Altran CIS 
hanteert, afgebeeld. Dergelijke cycli geldt vaak als uitgangspunt in procesverbetering. De 
fasen zijn: 

• Een initiele analyse van de projectdoelstellingen, de omgeving van de toekomstige 
workflow applicatie en de organisatorische structuur en regels die het systeem 
omringen. Hieraan vergelijkbaar zijn de Qualify en Unravel fase in de Quest 
methodiek, met als verschil dat in de Quest methodiek in de Qualify fase nog geen 
keuze voor een specifiek proces is gemaakt. 

• Ontwerp: het (her)ontwerpen van processtructuur en -model en de rollen en 
verantwoordelijkheden van de uitvoerende medewerkers. Deze fase correspondeert 
met de Embed fase in Quest. 

• Implementatie: het ontwerpen van de infrastructuur om het proces te ondersteunen en 
het integreren hiervan met de omliggende systemen. Deze fase komt overeen met de 
Synthesis fase in Quest. 

• Enactment: wanneer de operationele bedrijfsprocessen operationeel zijn met het 
geconfigureerde systeem. De Quest methodiek kent de Turnaround fase, tijdens welke 
continue verbeteringen aan het proces worden doorgevoerd. Daarmee omvat de 
Turnaround fase zowel de Process enactment, als de Process evaluation fases van Zur 
Muehl en. 

• Monitoring: weergeven van de prestaties van het proces en het systeem dat het proces 
ondersteunt op vooraf opgestelde criteria. 

• Evaluation: het analyseren van de operationele processen, om eventuele problemen en 
andere verbeterpunten te identificeren, waaronder de toewijzing van resources aan 
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processtappen. In de Quest methodiek wordt er van uit gegaan dat deze fase 
gelijktijdig met de Process Enactment geschiedt. 

• Simulatie: het gebruik van simulaties om voor altematieve planningen en indelingen 
de prestaties te berekenen. 

Ajbakening 
Om de opdracht specifieker te maken, is de opdracht op een aantal punten afgebakend: 

• We richten ons specifiek op het innoveren van processen, productinnovatie wordt 
buiten beschouwing gelaten. 

• Er wordt uitgegaan van een evolutionaire aanpak, waarbij het bestaande proces als 
uitgangspunt wordt genomen. 

• De nadruk ligt op het verbeteren van processen, niet op de uitvoering ervan en richt 
zich op de fasen tot en met het herontwerp. 

• Bij de keuze van TRIZ tools is aan de keuze een tweetal sterk aan TRIZ verwante 
tools toegevoegd: de Root Cause Analysis en de Functional Analysis. 

Resultaten 
In het onderzoeksmodel is een viertal deliverables opgenomen, dat in dit rapport uitvoerig aan 
bod zal komen. Op basis van deze deliverables warden de resultaten van het onderzoek 
weergegeven. 

Inzicht in mogelijkheden om BPM met TRIZ te verrijken 
Zoals aangegeven heeft TRIZ zich in eerste instantie op technische engineering problemen 
gericht. De tools die generieker van aard zijn, zijn tevens het meest geschikt voor minder 
fysieke problemen. In dit onderzoek komt ook naar voren dat de meer generieke tools het 
meest geschikt zijn om op administratieve bedrijfsprocessen toe te passen. 
De aard van TRIZ, namelijk gericht op het analyseren en innoveren van (productie)systemen, 
maakt dat TRIZ vooral in de analyse- en herontwerpfase in een BPM aanpak van nut is. 
Vanuit BPM geredeneerd is met name de herontwerpfase een fase die tot op heden te weinig 
aandacht heeft gekregen (Reijers, 2003). 

Keuze voor een aantal TRIZ elementen om in BPM in te bedden 

--> Analyse 
~ 

Herontwerp -
(Unravel) (Embed) -------------· 

- -
---

- -
Functionele 

Fysieke lnventieve 

--> Proces Analyse --> beoordeling i--. Trimming _. Fu nctioneel Model i--. 
Contradicties en --> Principes, met 

Sessie (PAS) Scheidings- Redesign 
.... 

activiteiten 
principes Heuristieken 

Vernieuwde BPM-TRIZ aanpak 

In bovenstaande figuur staat de vemieuwde aanpak met daarin de Functionele Analyse, 
Trimming, Scheidingsprincipes en de lnventieve Principes toegevoegd. Daamaast spelen in 
de toepassing van de Inventieve Principes de Redesign Heuristics (Reijers, 2003) een 
belangrijke rol. Enerzijds zijn ze gebruikt om een set van 18 BPM-TRIZ principes te vormen 
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en anderzijds worden ze gebruikt bij de toepassing van die BPM-TRIZ principes, als mogelijk 
tussenstation tussen een generieke en een specifieke oplossing. 

Uitwerking van deze inbedding van TRIZ in BPM Chet objectonterwerp) 
De genoemde tools zijn uitgewerkt en aan de hand van een voorbeeldproces is de werking 
ervan getoond. 

Evaluatie van de veranderde BPM aanpak 
In eerste instantie is een aanpak voorgesteld, die in volgorde verschilde van de weergegeven 
vemieuwde aanpak. De stappen Trimming en het opstellen van het Functioneel Model waren 
omgekeerd, waardoor er een sterke mate van subjectiviteit in die fasen mogelijk was. In de 
evaluatie met twee BPM experts is deze tekortkoming aan bod gekomen en vervolgens 
aangepast. 

Aanbevelingen 
Afgesloten wordt met een aantal concrete aanbevelingen, die gebaseerd zijn op de in het 
rapport behandelde discussiepunten. Deze aanbevelingen richten zich op het verder testen en 
verbeteren van de vemieuwde aanpak: 

• Test de gepresenteerde aanpak uitvoeriger en leg de resultaten vast. 
• Zorg hiertoe voor concrete voorbeelden bij de BPM-TRIZ principes. 
• Maak de BPM-TRIZ aanpak eenvoudig beschikbaar voor potentiele gebruikers. 
• Breng de bewezen, gepresenteerde aanpak in praktijk. 
• Leg tijdens de toepassing de resultaten van toepassing van de vemieuwde aanpak bij. 

Zo is het mogelijk om de aanpak op langere termijn aan te passen aan bevindingen uit 
de praktijk. Tevens kunnen concrete voorbeelden weer aan de BPM-TRIZ principes 
worden toegevoegd. 

• Ontwikkel hiertoe een tool ter ondersteuning van de gebruiker. De gebruiker zou het 
proces via een aantal vastgelegde stappen van Functionele Analyse tot specifieke 
BPM-TRIZ principes, voorzien van Redesign Heuristieken en concrete voorbeelden, 
moeten kunnen doorlopen. 

• De gepresenteerde aanpak leidt de gebruiker naar een aantal BPM-TRIZ principes die 
de gebruiker helpt bij het genereren van conceptuele oplossingen. Zaken als het 
ordenen van de mogelijke oplossingen en kiezen welke ( combinaties van) oplossingen 
uiteindelijk te implementeren zouden verder uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld 
aan de hand van een Decision Analysis tool. 

• Onderzoek hoe andere (TRIZ) tools de BPM aanpak verder zouden kunnen versterken. 
Leg hierbij in eerste instantie de focus op Root Cause Analysis en de Trends of 
Evolution, maar kijk ook een naar andere verbetermethoden als Six Sigma en Lean 
Manufacturing. 

- VI -



TU/e Innovatieve verbetering van bedrijfsprocessen 
aLTRa n 

CIS 

Hoe de Business Process Lifecycle wordt verrijkt met de innovatieve problem-solving methodiek TRIZ 

Voorwoord 

Beste lezer, 
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Graag wil ik deze ruimte benutten om een aantal mensen te bedanken. Allereerst mijn eerste 
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wisten jullie me telkens weer op het goede spoor te zetten en te motiveren. Mijn tweede 
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1. Onderzoekskarakterisering 
Dit verslag is een weergave van de resultaten van het onderzoeksproject, dat in de periode 
oktober 2006 tot oktober 2007 is uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt het project beschreven in 
termen van belanghebbenden (paragraaf 1 ), de aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek 
(paragraaf 2), de opdrachtformulering (paragraaf 3), de gebruikte onderzoeksmethodologie 
(paragraaf 4) en de verdere opbouw van dit verslag (paragraaf 5). 

1. 1 Be/anghebbenden 
In het project zijn twee partijen te onderscheiden die gezien kunnen worden als 
opdrachtgever: Altran Consulting and Information Services (Altran CIS, tot 1 december 2006 
opererend onder de naam Gyata BPI) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zij 
kunnen tevens gezien worden als belangrijkste belanghebbenden en worden onderstaand kort 
beschreven. 

1.1.1 Altran CIS 

Altran CIS maakt deel uit van de Altran groep, een wereldwijd opererend netwerk van 
consultancy ondememingen dat zich richt op de ondersteuning van klanten in de 
innovatiecyclus. Deze diensten geleverd in de innovatiecyclus zijn onderverdeeld in de 
gebieden Technology en R&D, Organisatie en Informatiesystemen en Strategie en 
Management (figuur 1). De Altran groep wordt vertegenwoordigd door ruim 17.000 
consultants, die werkzaam zijn in 20 landen. Bijna de helft van haar omzet (€ 1.434 miljard) 
wordt gegenereerd in Frankrijk, waar de Altran groep gevestigd is (www.altran.com). 

Figuur 1. Altran expertise gebieden geplaats in de innovatiecyclus (Altran, 2006) 

Altran CIS richt zich binnen bovengenoemde expertisegebieden op het verbeteren van 
organisaties en processen. Hiertoe levert Altran CIS diensten op het gebied van Business 
Process Management (BPM), Project- en Programmamanagement en Innovatie en 
Technologie. Op deze gebieden is Altran CIS met ongeveer 75 werknemers werkzaam, zowel 
binnen de overheid als in het bedrijfsleven en de zorg (www.altran-cis.nl). Naast het 
adviseren en ondersteunen van haar klanten is Altran CIS op het gebied van BPM binnen de 
Altran groep aangewezen als Global Competence Center. Hiertoe is een ontwikkeltraject in 
werking gezet, dat de ondememing in staat dient te stellen tot het vervullen van die rol. Op het 
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gebied van Innovatie en Technologie heeft Altran CIS vrij recent een vestiging in Eindhoven 
geopend. Vanuit deze locatie, waar ook andere ondememingen behorende tot de Altran groep 
gevestigd zijn, worden diensten op het gebied van innovatiemanagement aangeboden. Hier is 
ook specifieke kennis aanwezig op het gebied van TRIZ, de Theory of Inventive Problem 
Solving. 

1.1.2 Technische Universiteit Eindhoven 

De TU/e leidt ingenieurs (op het niveau Master of Science), ontwerpers, onderzoekers en 
eerstegraads leraren in de exacte vakken op. Daamaast verzorgt de TU/e, via de TiasNimbas 
Business School, postacademische opleidingen en cursussen. Op onderzoeksgebied wil de 
TU/e zich toespitsen op die kennisgebieden, waarin zij intemationaal een betekenisvolle rol 
speelt of kan spelen (www.tue.nl). Daamaast zet de TU/e zich in om haar 
onderzoeksresultaten te vertalen in succesvolle innovaties en tot basis te laten dienen voor de 
totstandkoming van nieuwe ondememingen. Ondememerschap wordt daarom binnen de TU/e 
onder werknemers en studenten gestimuleerd. 

Dit afstudeeronderzoek speelt zich af binnen de faculteit Technology Management in de 
capaciteitsgroep Information Systems. De capaciteitsgroep is onderverdeeld in een tweetal 
onderzoeksgroepen, te weten Business Process Management en ICT Architectures en richt 
zich op het ontwerpen, analyseren en gebruiken van informatiesystemen voor het 
(her)ontwerpen enter ondersteuning van bedrijfsprocessen. 

1.2 Aanleiding 
Zoals in de beschrijving van Altran CIS naar voren is gekomen, bezit de ondememing kennis 
en ervaring op zowel het gebied van BPM, als op het gebied van de innovatieve problem 
solving methodiek TRIZ. Deze aanpak om problemen op systematische en innovatieve wijze 
op te lossen, is van origine gericht op fysieke producten en productiesystemen, maar zou 
wellicht ook geschikt zijn om problemen in administratieve bedrijfsprocessen aan te pakken. 
De signalering van deze mogelijkheid was de directe aanleiding om dit onderzoek in gang te 
zetten. Altran CIS handelde dus niet zozeer vanuit een probleem, maar vanuit de exploratie en 
uitwerking van mogelijkheden om haar aanpak in BPM project te verrijken met elementen uit 
TRIZ. 

Naast deze doelstelling zijn randvoorwaarden gesteld door zowel Altran CIS als de TU/e. 
Altran CIS was vooral op zoek naar een werkbare en solide vemieuwde aanpak op het gebied 
van BPM, die wellicht ook nog functionaliteit omtrent het delen van kennis binnen de 
organisatie bood. Binnen de TU/e geldt een aantal wetenschappelijke randvoorwaarden. Zo is 
het belangrijk dat een gedegen analyse ten grondslag ligt aan het kiezen en uitwerken van 
veranderingen en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van state-of-the-art inzichten in de 
betreffende vakgebieden. 

1.3 Opdrachtformulering en onderzoeksvragen 

1.3.1 lnitiele opdrachtformulering 
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De initiele opdracht ontstond door het signaleren van een kans binnen Altran CIS. De 
volgende opdracht werd geformuleerd: 

Ontwikkel een BPM aanpak, waarin het vakgebied BPM (Business Process 
Management) met de innovatieve problem-solving methodiek TRIZ (Theory of 
Inventive Problem Solving) wordt verrijkt. Maak hierbij gebruik van state-of-the-art 
literatuur en de binnen Altran CJS aanwezige expertise op het gebied van BP M en 
TRIZ. 

Deze zeer open formulering is na het uitvoeren van een orienterend literatuuronderzoek 
ingeperkt. Op basis van de inzichten uit het literatuuronderzoek is het onderzoeksproject 
concreter geformuleerd in een definitieve opdrachtformulering. Deze wordt in paragraaf 1.3.4 
behandeld. Naast het herformuleren van de opdracht is op basis van het orienterend onderzoek 
en inzichten opgedaan tijdens de herontwerpfase een aantal afbakeningen gedefinieerd. Deze 
afbakeningen komen na de behandeling van de literatuur in paragraaf 4.3 .1 aan bod. 

Als concrete deliverables van bet onderzoeksproject zullen de volgende zaken in dit rapport 
aan bod komen: 

• Inzicht in mogelijkheden om BPM met TRIZ te verrijken 
• Keuze voor een aantal TRIZ elementen om in BPM in te bedden 
• Uitwerking van deze inbedding van TRIZ in BPM (bet objectonterwerp) 
• Evaluatie van de veranderde BPM aanpak 

1.3.2 Onderzoeksmodel 
Op basis van een orienterende literatuurstudie is vastgesteld dat de gesignaleerde 
mogelijkheden gegrond leken en het de moeite waard was hier dieper op in te gaan. Daartoe 
konden de opgedane inzichten in een onderzoeksmodel (figuur 2) en een tiental 
onderzoeksvragen (paragraaf 1.3.3) worden gegoten. 

Theorie/expertise op het 
gebied van 

- Business Process 
Management 

- TRIZ 
- BPM-TRIZ I P-TRIZ 
- V ertaalslagen van TRIZ 

naar andere 
toepassingsgebieden 

Huidige aanpak BPM 
projecten 

- Algemeen 
- Binnen Altran CIS 

- Inzicht in mogelijkheden om BPM 
met TRIZ te verrijken 

- Keuze voor een aantal TRIZ 
elementen om in BPM in te 
bedden 

- Uitwerking van deze inbedding 
van TRIZ m BPM (het 
obj ectonterwerp) 

- Evaluatie van de veranderde BPM 
aanpak 

(QUEST methodiek) 

Figuur 2. Onderzoeksmodel BPM-TRIZ 
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In het onderzoeksmodel (figuur 2) ziet men aan de linkerzijde de theoretische perspectieven in 
dit onderzoeksproject en rechts het onderwerp van het onderzoeksproject. Dit is vaak een 
( deel van) een bedrijfsproces, een controlesysteem, een strategie of een combinatie van deze 
drie. De pijl tussen deze blokken symboliseert een continue confrontatie tussen theorie en 
praktijk, die tot een analyse en conclusies over verbetermogelijkheden leidt (Verschuren en 
Doorewaardt, . 

1.3.3 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zullen verspreid over dit rapport aan bod komen en waar behandeld 
omkaderd weergegeven worden. Op het eind worden de vragen gebruikt bij de reflectie op het 
onderzoeksproject. De onderzoeksvragen worden in onderstaande genoemd, de originele 
totstandkoming van deze vragen is in bijlage A te vinden. 

I. Welke TRIZ tools zouden toepasbaar en van nut kunnen zijn binnen BPM? 

2. Zouden deze tools ten behoeve van integratie in een BPM aanpak aangepast moeten warden en zo 
ja, hoe zouden de betreffende tools aangepast moeten warden? 

3. Welkefasen binnen BPM kunnen door TRIZ versterkt warden? 

4. Met welke TRIZ tools, die in onderzoeksvraag I en 2 aan bod zijn gekomen, en op welke wijze 
zouden dezefasen versterkt kunnen warden? 

5. Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of vervanging van een 
dee/ van de BPM aanpak op het resultaat van het betreffende dee/ van de aanpak? 

6. Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of vervanging van een 
dee/ van de BPM aanpak op het resultaat van de totale BPM aanpak? 

7. Zijn er bepaalde combinaties van TRIZ tools te onderkennen, die het BPM proces kunnen 
versterken en zo ja, welke combinaties zijn dit? 

8. Wat is het beoogde effect van het gebruik van deze combinaties van TRIZ tools op het resultaat van 
de totale BPM aanpak? 

9. In welke mate is de specifieke probleemsituatie van belang op de keuze van de te gebruiken TRIZ 
tools en hoe beinvloedt deze situatie de keuze van TRIZ tools? 

Tekstblok I. Onderzoeksvragen 

1.3.4 Definitieve opdrachtformulering 
Gebaseerd op de initiele opdrachtformulering, de orienterende literatuurstudie en de 
afbakening die in paragraaf 4.2.1 aan bod komt, kan de definitieve opdracht als volgt 
geformuleerd worden: 

Onderzoek hoe TRIZ kan bijdragen aan de verbetering van administratieve 
bedrijfsprocessen. Gebruik een BPM levenscyclus hiertoe als uitgangssituatie en richt 
je op de Jasen tot en met het herontwerpen van het huidige bedrijfsproces. Maak 
gebruik van state-ofthe-art literatuur en de binnen Altran CJS aanwezige expertise op 
het gebied van BPM en TRIZ en werk de voorgestelde inbedding van TRIZ in BPM uit. 

De te leveren producten (deliverables) blijven hetzelfde, echter nu specifiek op de afbakening 
aangepast. 
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1.4 Onderzoeksmethodologie 

Testen en 
evalueren van 

ontwerp, in 
conceptuele setting 

Plan of action: 
Ontwerp van 

systeem (SOLL) 

Opdrachtformulering 
en literatuurstudie 

Opdrachtformulering 
definitief 

Analysis and 
diagnosis: 

- beschrijving IST 
situatie 

- beschrijving 
toekomstige wens 
- analyse relevante 

ken isgebieden 

Figuur 3. Onderzoeksmethodologie, aangepaste versie van de regulatieve cyclus (Van Strien, 1997) 

CIS 

De gebruikte onderzoeksmethodologie (figuur 3) is een aangepaste versie van de regulatieve 
cyclus van Van Strien (1997). De aanpassingen zijn gericht op het meer geschikt maken van 
de aanpak voor het gebruik voor op theorie gebaseerd ontwerpen. Daartoe zijn een aantal 
fasen ten opzichte van de originele regulatieve cyclus van Van Strien inhoudelijk aangepast 
en is een iteratieslag ingevoerd. De iteratie wordt gemaakt wanneer in de testfase blijkt <lat het 
ontwerp verbeterd kan worden. 

De fasen kunnen als volgt beschreven worden: 

• Opdrachtformulering en literatuurstudie: In deze fase is, uitgaande van een initiele 
opdrachtforrnulering, een orienterende literatuurstudie uitgevoerd. Beter inzicht in de 
kennisgebieden zorgt ervoor dat de definitieve opdracht afgebakend kan worden en 
een eerste inzicht ontstaat in de haalbaarheid van de opdracht. 

• Opdrachtformulering definitief Op basis van de eerder uitgevoerde orienterende 
literatuurstudie, inzichten van betrokkenen en inzichten van de onderzoeker, is een 
definitieve opdracht vastgesteld. 

• Analyse en diagnose: In deze fase is dieper op de definitieve opdracht ingegaan en 
gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen die vanuit eerdere inzichten te verklaren 
zijn. Een literatuurstudie en de input van experts hebben hierin een belangrijke rol 
gespeeld. 
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• Plan of Action: Na de analyse- en diagnosefase is in deze fase bepaald welke 
wijzigingen aangebracht gaan worden en is uitgewerkt hoe deze wijzigingen zouden 
geschieden. Het objectontwerp, de vemieuwde methodiek, is de concrete output van 
deze fase. 

• Testen en evalueren: In de laatste fase is gekeken naar de prestatie van de vemieuwde 
methodiek op een aantal vooraf vastgestelde indicatoren. Op basis van de inzichten die 
de test heeft geleverd is de vemieuwde aanpak waar nodig nog aangepast. Vervolgens 
is het gehele project geevalueerd en is gekeken naar mogelijkheden verdere 
verbeteringen in de toekomst te onderzoeken of te implementeren. 

1.5 Verslaglegging 
Nu in bovenstaande de opdracht is geformuleerd, evenals de context van het project en de 
gevolgde aanpak, zal in deze paragraaf de verdere inrichting van het verslag toegelicht 
worden. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de gestructureerde, innovatieve problem-solving 
methodiek TRIZ. De filosofie wordt toegelicht, evenals de uitgebreide toolset en toepassingen 
van TRIZ buiten haar beoogde toepassingsgebied. In hoofdstuk 3 wordt het vakgebied BPM 
behandeld. Een korte introductie en enkele basisbeginselen zullen gegeven worden. Daamaast 
zal toegelicht worden hoe BPM binnen Altran CIS worden toegepast . 

Hoofdstuk 4 behandelt, na een afbakening, de mogelijkheden om BPM met TRIZ te verrijken, 
op basis van hoofdstuk 2 en 3. Daamaast komt de keuze voor een aantal specifieke TRIZ tools 
dat in BPM ingebed zal worden, aan bod. Hoofdstuk 5 laat zien hoe dit daadwerkelijk vorm 
krijgt en hoe de vemieuwde aanpak in zijn werk gaat. Een voorbeeld loopt hier als rode lijn 
door het hoofdstuk. In hoofdstuk 6 vindt een evaluatie van de gepresenteerde BPM-TRIZ 
aanpak plaats. Op basis van die evaluatie wordt nog een verbetering aan de aanpak 
doorgevoerd, die ook in hoofdstuk 6 wordt getoond. Tot slot worden de conclusies en 
aanbevelingen in hoofdstuk 7 behandeld. Hierbij wordt teruggekoppeld naar de in hoofdstuk 1 
gedefinieerde opdrachtformulering en onderzoeksvragen en wordt tevens vooruit gekeken 
naar de verdere onderzoeksmogelijkheden. 
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2 Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 
Na de beschrijving van de onderzoeksopdracht wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op 
TRIZ. Na een algemene beschrijving (paragraaf 1) en de beschrijving van de voomaamste 
TRIZ tools en technieken (paragraaf 2), zal in paragraaf 3 aan bod komen hoe toepassingen 
van TRIZ buiten het technische domein ontwikkeld zijn en wat dit betekent voor de 
toepasbaarheid van TRIZ op bedrijfsprocessen. Tot slot zal in paragraaf 4 gekeken worden 
naar de wijze waarop TRIZ met andere methoden, tools en technieken is gecombineerd en wat 
dit betekent voor de integreerbaarheid van TRIZ elelementen in een methodiek in het BPM 
vakgebied. 

2. 1 TRIZ algemeen 

2.1.1 Geschiedenis 
In 1946 is Genrich Altshuller, de grondlegger van TRIZ, begonnen met het onderzoeken van 
de mate van inventiviteit van innovaties. Methoden en technieken die gericht waren op het 
'out of the box' denken, zoals brainstorming, waren beschikbaar voor het innovatieproces, 
maar de uitkomsten van een dergelijke aanpak waren weinig objectief en tevens weinig 
betrouwbaar (http://www.ideationtriz.com/history.asp). Altshuller redeneerde dat technische 
informatie van nature objectief is en gebruikte daarom de resultaten van het innovatieproces, 
de daadwerkelijke innovaties en verslaglegging in de vorm van patenten voor zijn onderzoek. 

In totaal heeft Altshuller ongeveer 200.000 patenten gescand op hun mate van inventiviteit. 
De patenten werden in vijf schalen gecategoriseerd, oplopend in inventiviteit van een 
incrementele verandering van een bestaand product of systeem tot de ontdekking van iets 
volledig nieuws. In de meest inventieve paten ten ( ongeveer 20% van de onderzochte 
patenten) ontdekte hij vaste, terugkerende principes die tot het betreffende patent hadden 
geleid, ongeacht het specifieke vakgebied waarin de innovatie plaats vond. Ook ontdekte hij 
dat er patronen te herkennen waren in de evolutie van engineering ontwerpen, wederom 
onafhankelijk van het vakgebied (Teminko et al. , 1996). De principes en patronen (vaak 
trends genoemd) bevonden zich op een hoger abstractieniveau en konden 
domeinonafhankelijk (Souchkov, 2007) worden gebruikt bij het innoveren van producten en 
systemen. TRIZ, de "Teopm1 pernemu1 11306pernTeJihCK11x 3a.naq" (Teoriya Resheniya 
lzobretatelskikh Zadatch) , wat vertaald kan worden als de theorie van inventief probleem 
oplossen, was geboren. 

Begin jaren '80 ontstond in de voormalige USSR een grote groep volgelingen van Altshuller, 
werden TRIZ scholen opgericht en vonden de eerste pogingen plaats om TRIZ buiten strict 
het technische domein toe te passen. Toen Altshuller eind jaren 80 ziek werd, evolueerde 
TRIZ verder onder andere TRIZ onderzoekers en gebruikers. Zij zorgden voor een betere 
verslaglegging van de TRIZ denkbeelden, investeerden om TRIZ door middel van software 
tools te ondersteunen, vormden nieuwe TRIZ tools, bleven patenten analyseren om nieuwe 
evolutietrends te vinden en trachtten in TRIZ ontbrekende tools aan te vullen met andere tools 
en technieken. 
Inmiddels hebben TRIZ onderzoekers ruim twee miljoen patenten onderzocht en van daaruit 
een krachtige kennis basis en set tools gevormd, die nog altijd wordt bijgeschaafd en, zowel 
inhoudelijk, als op het gebied van tools, wordt aangevuld. Altshuller overleed in 1998 en het 
aantal TRIZ gebruikers wereldwijd groeit gestaag. 
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2.1.2 Wat is TRIZ? 
In paragraaf 2.1.1 wordt kort een aantal bevindingen van het onderzoek van Altshuller 
benoemd. De kembevindingen van het onderzoek, die gebruikt zijn bij het vormen van TRIZ, 
ZIJn: 

• Alie innovaties komen voort uit slechts een beperkte set inventieve pnnc1pes en 
strategieen (de 40 inventieve principes), 

• De trends van technologische evolutie zijn in hoge mate voorspelbaar, 
• De sterkste oplossingen zetten schadelijke of ongewenste elementen in een systeem 

om in nuttige bronnen, 
• De sterkste oplossingen zoeken en elimineren contlicten en compromissen ( ook wel 

contradicties genoemd) die vaak als onvermijdelijk worden ervaren. 

Het is moeilijk om een eenduidige definitie van TRIZ te geven. Mann (2002) beschrijft TRIZ 
op een viertal hierarchische niveaus. Hij geeft aan dat men TRIZ kan zien als: 

• Het systematisch onderzoeken van excellentie, 
• Een filosofie: 5 filosofische elementen, die voortkomen uit het onderzoek en die deels 

uniek zijn voor TRIZ en deels in andere creativiteitsonderzoeken aanwezig zijn. De 5 
elementen zijn 

0 ldealiteit (en het concept van systemen die evolueren naar toenemende 
perfectie en een afnemend aantal schadelijke bijeffecten), 

0 Resources (en het concept van het maximaliseren van de effectiviteit van 
zaken in en rond het systeem), 

0 Ruimteffijd/lnterface (en het belang van het kijken naar systemen in termen 
van hun context in ruimte, tijd en interface), 

° Functionaliteit (en het belang van de door het systeem geleverde functies) en 
° Contradicties (en het concept van het verwijderen van contradicties als de 

primaire driver achter de evolutie). 
• Een methode: Elke partij die TRIZ toepast heeft een eigen manier om een set TRIZ

tools toe te passen. Dit is tevens een grote zwakte van TRIZ: een echte eenduidige 
TRIZ methode bestaat er, op ARIZ na, niet. De veelheid aan tools maakt het voor veel 
gebruikers moeilijk te kiezen welke toe te passen. Bovendien is het zo dat in het 
algemeen verschillende gebruikers verschillende tools prefereren. ARIZ, het 
Algorithm of Inventive Problem Solving, is de methode bedoeld om complexe 
problemen op te lossen, maar wordt ook bekritiseerd als zijnde een complexe 
methode. Omdat de toepassing van ARIZ vaak ook weer per gebruiker varieert, is 
ARIZ als zijnde de TRIZ methode dus ook niet bijzonder sterk. 

• Een brede en veelomvattende set van tools en technieken. Deze set is zeer rijk en 
Mann stelt dat er voor vrijwel elk probleem of kans wel een tool is om de situatie aan 
te kunnen. De tools zijn in twee sets onder te verdelen, te weten tools gericht op het 
definieren en analyseren van het probleem of de situatie (zoals de function analysis en 
s-curve analysis) en tools gericht op het oplossen van een probleem (zoals physical 
contradictions, trends of technological evolution en psychological inertia tools). 
Een andere manier om TRIZ tools in te delen is de onderverdeling in tools die gebruikt 
worden bij het oplossen van een probleem en tools die bijdragen aan het vinden van 
verbetermogelijkheden van een product of systeem. 

Ingaande op de brede en veelomvattende set van tools en technieken en het ontbreken van een 
echte projectaanpak behandelt Moehrle (2005) een onderzoek, waaruit blijkt dat de meeste 
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gebruikers slechts een bepaalde set van tools gebruiken. Geen enkele gebruiker maakt gebruik 
van alle tools, iets wat trizniks, ervaren TRIZ gebruikers, zullen beamen. In Mann (2002) 
wordt aangegeven dat er vaak een bepaalde mate van overlap tussen en zelfs in de tools zit en 
dat het gebruik van verschillende tools tot een zelfde oplossing kan leiden. 

TRIZ 
GENERIEK 
PROBLEEM 

SPECIFIEK 
PROBLEEM 

Figuur 4. Generieke TRIZ proces 

TRIZ 
GENERIEKE 
OPLOSSING 

SPECIFIEKE 
OPLOSSING 

De basisaanpak van TRIZ is gebaseerd op het op een hoger abstractieniveau tillen van 
specifieke, technische problemen (figuur 4). Via een aantal TRIZ tools (dat in paragraaf 2.2 
aan bod komt) wordt een generieke oplossing gecreeerd, die vervolgens weer vertaald kan 
worden naar een specifieke oplossing. Voor de vertaalslag van een generieke naar een 
specifieke oplossing is wel nog de creativiteit van de ontwerper benodigd. Deze is dan 
inmiddels wel op een gestructureerde wijze 'de goede richting op gestuurd', waardoor de 
aloude 'trial en error' aanpak om van een specifiek probleem naar een specifieke oplossing te 
komen overbodig is. Met andere woorden: TRIZ leidt je via een omweg sneller naar de juiste 
oplossing. 

2.1.3 Sterkten/Zwakten TRIZ 
Rietjens (2005) heeft een uitgebreide sterkte-zwakte analyse van TRIZ gemaakt, met het oog 
op het integreren van TRIZ in de Systematische Ontwerpmethodiek. Onderstaand een 
samenvatting van de sterkten en zwakten van TRIZ. Voor de beschrijving van de genoemde 
tools wordt de lezer verwezen naar paragraaf 2.2. 

Sterkten 
• TRIZ richt zich sterk op het goed forrnuleren van het juiste probleem. Aan een 

probleem kunnen vele mogelijke deelproblemen en nog meer oorzaken ten grondslag 
liggen. TRIZ helpt de problem-solver het probleem dat de meeste invloed op het 
eindresultaat of met relatief weinig inspanningen opgelost kan worden te vinden. 

• Daamaast zijn de Evolutietrends, het aanpakken van contradicties en het optimaal 
benutten van aanwezige resources van groot belang en erg nuttig voor het idealer 
maken van een product of systeem. 

• De TRIZ tools dwingen de gebruiker buiten zijn eigen kennisbereik te kijken. Deze 
zogenaamde psychologische inertie wordt uit de weg gegaan door het gebruik van 
tools als de Substance-field analyse, de 9 windows, het ldeale Eindresultaat en de 
contradictiematrix. 

• TRIZ is een zeer rijke methodiek door de aanwezige kennis in tools als de lnventieve 
Principes, de Scheidingsprincipes, de Inventieve Standaarden en de Effects Database. 
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Zwakten 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

TRIZ is veeleisend als het gaat om de analytische vaardigheden van de ontwerper. 
TRIZ helpt in het vinden van een aantal oplossingsrichtingen, maar het formuleren en 
kiezen van een specifiek toe te passen oplossing, evenals het verder ontwikkelen van 
de oplossing, vallen buiten het bereik van TRIZ. 
TRIZ is minder sterk in het vinden of ontdekken van problemen in bestaande 
system en. 
Door het abstraheren van een specifiek probleem naar een generiek probleem bestaat 
het risico dat waardevolle informatie over het specifieke probleem verloren gaat. 
Daamaast is voor het 'vertalen' van een generieke naar een specifieke oplossing 
specifieke kennis van de gebruiker benodigd. Zo kan het voorkomen dat de gebruiker 
niks kan met de met behulp van TRIZ gegenereerde generieke oplossingen. 
Er bestaat een overlap in de tools. Zo zijn de principes, trends en standaarden 
gebaseerd op dezelfde inzichten, maar worden ze op een andere wijze toegepast. 
Daamaast is het vaak moeilijk om te bepalen welke TRIZ tool het meest geschikt is 
voor een specifieke situatie. TRIZ biedt hier geen sturing in. 
Het kost veel tijd om TRIZ te leren en de aanwezigheid van een groot aantal 
verschillende TRIZ methodieken bemoeilijkt het om grip op TRIZ te krijgen. 

2.1.4 TRIZ binnen Altran CIS 
Kennis op het gebied van TRIZ is aanwezig binnen het deel van Altran CIS dat zich richt op 
Innovatie en Technologie. Innovatiemanagement houdt zich bezig met het inrichten en 
besturen van het innovatieproces. Altran CIS richt zich hierbij op technologische innovaties, 
waarbij het product/service, het proces of de gebruikte technologieen ge"innoveerd worden. 
Als definitie van technologische innovatie wordt in Burgelman et al. (2004) gehanteerd: 

'Technologische product- en proces (TPP) innovaties betreffen geimplementeerde, 
technologisch nieuw ontwikkelde producten en processen en significante technologische 
verbeteringen in product en en processen. Een TP P innovatie is geimplementeerd wanneer het 
op de markt is gelntroduceerd (produclinnovatie) of wanneer gebruikt binnen een 
productieproces (procesinnovatie). TPP innovaties beslaan uit een serie wetenschappelijke, 
lechnologische, organisatorische, financiele en commerciele activiteiten. ' 

In figuur 5 staat weergegeven hoe Altran CIS de Innovatie waardeketen opdeelt in een 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Haar visie op innovatie is dat het een te beheersen 
proces is. TRIZ kan daarbij op elk niveau ingezet worden, om problemen mee op te lossen, of 
om nieuwe producten en/of processen mee te ontwerpen. Naast TRIZ maakt men gebruik van 
een groot aantal andere methoden, tools en technieken, dat voor andere aspecten van het 
innovatie proces van nut is. Zo worden tools uit Quality Function Deployment gebruikt om de 
wens van de klant in technische parameters te formuleren en gebruikt men Root Cause 
Analysis om tot de kemoorzaken van een probleem te komen. Naast dergelijke analytische 
tools spelen ook zaken als het begeleiden van een ondememing in haar product- of 
procesontwikkelingsproces tot en met de implementatie en het beheersen van het totaal aan 
innovatieprocessen een belangrijke rol in de innovatie waardeketen. Op deze gebieden levert 
Altran CIS ook diensten, waaruit valt af te leiden dat TRIZ haar nut bewezen heeft, maar niet 
allesomvattend is. 
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The Innovation Value Chain aLTRan 
lnno v-ation 
Strategy 

Strategic lnnovill:ion 

NPD 
Portfolio 

Tactical lnnovill:ion 

Figuur 5. The Innovation Value Chain (Altran CIS) 

2.2 TRIZ tools en technieken 

Product 
Deve/opmer1t 

Operational Innovation 

In deze paragraaf zal een aantal TRIZ tools, met name de klassieke TRIZ tools, beknopt aan 
bod komen. Een uitgebreidere beschrijving van de tools is te vinden in bijlage U, waarin ook 
wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van TRIZ tools. 

Onderzoeksvraag 7: Zijn er bepaalde combinaties van TRIZ tools te onderkennen, die het BPM 
proces kunnen versterken en zo ja, welke combinaties zijn dit? 

2.2.1 System Operator I 9 Windows 
De System Operator tool, ook bekend onder de naam '9 Windows', helpt de gebruiker om een 
systeem te analyseren in termen van tijd en ruimte. In plaats van het bekijken van een systeem 
in het hier en nu, wordt de problem solver aangespoord om ook naar de onderdelen van het 
systeem (subsysteem) en de omgeving om het systeem (supersysteem) te kijken. Dit doet de 
problem solver door zowel v66r, tijdens als na de huidige situatie deze elementen te bekijken. 

2.2.2 ldeale Eindresultaat 

Id 1. · d · TRIZ d fi · d d d "' 1 1d 1. (Perceived)Benefits ea ite1t wor t m ge e m1eer oor e iormu e 11 ea zty = . 
(Cost+ Harm) 

Streven is om naar het geformuleerde ideate eindresultaat (Ideal Final Result, of IFR) te 
evolueren. De IFR tool helpt de gebruiker om dat ideale eindresultaat te definieren en zich af 
te vragen waarom dat niet bereikt is. 
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2.2.3 Substance-field analysis 
Uitgangspunt van de Substance-field analysis (ook wel Su-field genoemd) vormt het inzicht 
dat men, om een functie te leveren, minimaal dient te beschikken over twee substanties (S 1 en 
S2) en een veld (F). Door systemen op deze manier in kaart te brengen, kan de gebruiker 
inzicht krijgen in de knelpunten die in een systeem aanwezig zijn. 

2.2.4 S-curve analyse 
De S-curve analyse is een tool die ook buiten TRIZ veelvuldig wordt gebruikt. Op 
parametemiveau (bijvoorbeeld de opslagcapaciteit van een mp3-speler) wordt gekeken hoe 
'volwassen' het betreffende systeem is. 

2.2.5 Functionele Analyse 
De Functionele Analyse is van oorsprong een tool afkomstig uit de Value Engineering hoek 
(Miles, 1989). Het product wordt als heilig beschreven (all es draait om het tot stand brengen 
van een product) en de door het product of proces geleverde functie staat centraal. Met een 
functionele analyse kan het gehele productiesysteem, inclusief onderlinge verbanden, in kaart 
gebrachtworden. 

2.2.6 Root Cause Analysis 
Root Cause Analysis (RCA) wordt in TRIZ gebruikt om technische contradicties te 
formuleren. Van origine is het geen TRIZ tools, maar de goede aansluiting met andere TRIZ 
tools heeft ertoe geleid dat RCA binnen TRIZ vaak wordt gebruikt. Met RCA gaat men kijken 
naar de oorzaken van het probleem. 

2.2.7 Trends of Evolution 
De Trends of Evolution tool komt voort uit de elementaire TRIZ bevindingen dat de evolutie 
van technische systemen vaak patronen vertoond en zodoende voorspelbaar is. Deze 
voorspelbaarheid kan gebruikt worden om een voordeel mee te behalen. De verbetering 
bevindt zich hier dus op een meer strategisch niveau en wordt vanuit een pro-actieve gedachte 
gei'nitieerd. 

2.2.8 lnventieve Principes 
Een innovatie wordt gezien als de oplossing voor 
een probleem en in TRIZ kan dit probleem vaak als 
een technische contradictie beschreven worden (zie 
kader) . 

Altshuller onderscheidde de sterkste innovaties, die 
gekenmerkt werden door het oplossen van een 
contradictie, niet door een compromis te sluiten. De 
principes die tot deze innovaties geleid hebben, zijn 
verzameld in de 40 Inventieve Principes. In bijlage 
G is de originele set van 40 Inventieve Principes, 
vergezeld van een beschrijving en aantal specifieke 
oplossingsvoorbeelden, te vinden. 
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Een technische contradictie treedt op 
wanneer men te maken heeft met twee 
met elkaar conflicterende technische 
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eenvoudig voorbeeld van een 
technische contradictie is een tafel , 
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als ' ik wil grote stabiliteit, maar weinig 
gewicht'. 
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2.2.9 Contradictiematrix 
De Contradictiematrix gaat vaak vooraf aan de Inventieve Principes (zie Bijlage H voor een 
grafische weergave). In deze Matrix, die in haar klassieke vorm bestaat uit 39 parameters op 
de x- en y-as, worden inventieve principes aan technische contradicties toegewezen. Het 
vertalen van een specifiek probleem in de vorm van technische parameters is in figuur 4 de 
stap van specifiek naar generiek probleem en wanneer dit mogelijk is, kan de 
contradictiematrix worden gebruikt om de gebruiker te sturen naar een aantal specifiek 
inventieve principes. 

2.2.10 Trimming 
Trimming, ook wel Functional Trimming of Pruning ('snoeien') genoemd, is een vrij 
eenvoudige TRIZ tool die neerkomt op het vereenvoudigen van een product of systeem. 
Essentiele input vormt het functioneel model (paragraaf 2.2.5) en de voomaamste doelstelling 
is het verwijderen van schadelijke componenten in het systeem. 

2.2.11 Scheidingsprincipes 
De scheidingsprincipes worden toegepast wanneer 
men een probleem heeft dat in de vorm van een 
fysische contradictie kan worden beschreven (zie 
kader). Een dergelijke contradictie kan opgelost te 
worden door een viertal scheidingsstrategieen: 
scheiding in plaats, tijd, conditie of door het in een 
ander systeem onderbrengen van de functie. 

Een fysische contradictie geldt 
wanneer men te maken heeft met de 
wens dat een parameter twee 
verschillende waarden heeft. Een 
voorbeeld: men wil dat het toetsenbord 
van een mobiele telefoon groot is, 
bijvoorbeeld uit het oogpunt van 
gebruiksgemak van de telefoon, maar 

De betreffende strategie, of een combinatie van ook dat datzelfde toetsenbord klein is, 
strategieen, kan direct toegepast worden, maar men bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een 
kan de scheidingsprincipes ook gebruiken om de handelhare telefoon. 
gebruiker te sturen naar een aantal Inventieve Principes (Mann, 2002). 

2.2.12 lnventieve Standaarden 
De Inventieve Standaarden worden op soortgelijke wijze als de Inventieve Principes 
gepresenteerd en beiden kennen een grote overlap. De Inventieve Standaarden zijn over het 
algemeen wat specifieker dan de Principes en de tool vergt ook wat meer oefening van de 
gebruiker. 

2.3 Gebruik TRIZ in niet-technische domeinen 
In de laatste 10 jaar zijn veel inspanningen verricht om TRIZ ook op niet-technische 
problemen toe te passen. Alhoewel het moeilijk is om concrete voorbeelden te vinden, is er 
wel gepubliceerd over de gevolgde aanpak om TRIZ op een specifiek vakgebied toe te passen. 
In bijlage J vindt men het resultaat van een literatuurstudie naar deze toepassingen en in 
bijlage I vindt men een lijst van altematieve toepassingen van de 40 Principes, zoals op de 
website van de TRIZ Journal wordt bijgehouden. Een kanttekening: Net zoals TRIZ nog 
volop in ontwikkeling is, staat het toepassen van TRIZ in niet-technische domeinen nog in 
haar kinderschoenen. Bijlagen I en J geven aan welke toepassingen zoal bekend zijn. 
Verwacht wordt dat in de toekomst vele niet-technische domeinen aan deze lijst toegevoegd 
kunnen worden (Hua et al., 2006) en dat de genoemde toepassingen verder ontwikkeld 
worden. Zo is dit onderzoek gericht op het gebruik van TRIZ in het BPM vakgebied en valt 
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uit bijlage J op te maken dat er al meerdere partijen bezig zijn geweest met het toepassen van 
TRIZ in BPM. 

2.3.1 40 principes en de contradictiematrix 
Van alle TRIZ tools is over de 40 Inventieve Principes het meest gepubliceerd wat betreft het 
toepassen in andere domeinen. Vaak slechts in de vorm van een aantal voorbeelden van 
domeinspecifieke oplossingen per principe (bijvoorbeeld Retseptor, 2007), soms vergezeld 
van domeinspecifieke aanpassingen in de formulering van de 40 principes (bijvoorbeeld 
Teminko, 2001 en Mann en Domb, 1999) en in enkele gevallen als uitgangspunt voor het 
vormen van een nieuwe set principes (bijvoorbeeld Ruchti en Livotov, 2001 en Dourson, 
2004). Alhoewel het zoeken van generieke principes bij specifieke oplossingen nu net de 
omgekeerde volgorde is van hoe de Inventieve Principes worden toegepast, tonen de talrijke 
voorbeelden wel aan dat men de principes ook buiten het technische domein kan toepassen. 
Daamaast zijn de voorbeelden erg nuttig in het 'op gang helpen' van de ontwerper. Hierbij 
dient men op te passen dat deze voorbeelden de gebruiker niet remmen in zijn zoektocht naar 
een goede specifieke oplossing. 

Wat betreft het gebruik van de contradictiematrix is een drietal scenario's te benoemen: 
• Men gebruikt de Contradictiematrix niet, omdat niet-technische problemen moeilijk in 

technische parameters te formuleren zijn en de matrix, hoewel bedoeld ter sturing naar 
generieke oplossingen, wel is opgesteld vanuit het oogpunt van technische problemen. 

• Men gebruikte de Contradictiematrix in de originele vorm, door de gesignaleerde 
contradicties te vertalen naar het technische domein. Zo vertalen Prim en Trabasso 
(2005) een probleem met efficientie bijvoorbeeld naar de engineering parameter ' loss 
of time' en 'productivity' . De door de contradictiematrix gegenereerde principes 
worden vervolgens gebruikt om de gesignaleerde problemen mee op te lossen. 

• Men past de Contradictiematrix aan, aan de domeinspecifieke principes. Mann heeft in 
het vervolg op zijn boek Hands on Systematic Innovation een versie geschreven 
specifiek voor Business en Management. Hierin is ook een nieuwe contradictiematrix 
opgenomen, die gebaseerd is op onderzoek van enkele honderden innovaties. De 
huidige matrix is hierdoor matig gefundeerd, maar biedt wel perspectieven voor de 
toekomst. 

Van bovenstaande scenario ' s is meestal het eerste scenario, waarin de Contradictiematrix niet 
wordt gebruikt, van toepassing. Dit kan men enerzijds verklaren door de focus van de matrix 
op technische engineering vraagstukken. Anderzijds staat de Contradictiematrix in haar 
originele vorm, toegepast op technische engineering problemen, ter discussie, omdat is 
gebleken dat bij terugredenering de Contradictiematrix slechts in 50 procent van de innovaties 
op de juiste principes had aangestuurd (Domb, 2003). 

2.3.2 Andere TRIZ tools 
De analyse van TRIZ vertaalslagen, zoals in bijlage J in kaart gebracht, heeft als doel om 
bepaalde patronen te onderkennen in het toepassen van TRIZ in andere domeinen. Omdat de 
gebieden Business Process Management, Business in het algemeen en Software een 
substantieel deel van de publicaties voor hun rekening nemen, wordt aangenomen dat tools en 
technieken die in deze vakgebieden gebruikt worden, in overweging genomen dienen te 
worden om in dit onderzoek te gebruiken. 

Het meest overheersend is de toepassing van de Inventieve Principes, zoals reeds in 2.3.1 aan 
bod gekomen. Daamaast worden TRIZ tools, die het meest in andere vakgebieden zijn 
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toegepast, aangewezen. Wat opvalt is dat tools die in sterke mate de TRIZ filosofie 
onderbouwen en meer generiek van aard zijn, in grotere mate toegepast worden buiten het 
technische engineering gebied. Het meest frequent, aflopend in populariteit, zijn toegepast: 

• Inventieve Principes 
• Scheidingsprincipes 
• Ideal Final Result 
• Functionele Analyse (sterk gelijkende modelleer- en analysetools zijn ook in deze 

categorie ondergebracht) 
• Su-field Analyse 
• Trends of Evolution 

Deze tools en technieken zullen vanuit de literatuur geredeneerd de input vormen voor het 
bepalen van de wijze waarop BPM met TRIZ te verrijken. 

2.4 Gebruik TRIZ in combinatie met andere methoden, tools en 
technieken 

Zoals in paragraaf 2.1.4 al werd vermeld, kan en moet men naast TRIZ ook andere methoden, 
tools en technieken gebruiken. Dit idee uit zich in een groot aantal publicaties met als 
onderwerp de integratie van TRIZ met andere problem-solving tools. In Hua et al. (2006) 
worden de resultaten van een literatuuronderzoek naar inspanningen TRIZ te integreren met 
andere problem-solving tools, methoden en filosofieen gepresenteerd. De auteurs hebben 
hierbij de literatuur, die in de periode van 1995 tot mei 2006 is gepubliceerd, bestudeerd en 
geven een uitgebreid overzicht van de combinaties van TRIZ met andere tools. 

Hua et al. (2006) definieren TRIZ als een problem-solving, analyse en forecasting tool, die 
afgeleid is uit de bestudering van patronen in uitvindingen in de wereldwijde patentliteratuur 
(naar Altshuller, 1988 en 1996). Het feit dat verscheidene problem-solving tools en 
methodieken met elkaar gecombineerd zijn wordt enerzijds verklaard vanuit de zoektocht van 
ondememingen naar concurrentievoordeel en anderzijds doordat vele tools en methodieken 
niet volledig blijken. Waar TRIZ vooral sterk is in het aandragen van oplossingen voor 
problemen, zijn andere tools meer geschikt voor het onderkennen en onderscheiden van 
problemen (Hipple, 2005 en Hua et al., 2006). In figuur 6 staan de voomaamste ontwerp 
tools, methoden en filosofieen, die met TRIZ gei"ntegreerd zijn. 

Hipple (2005) stelt dat TRIZ gemakkelijk met andere problem-solving tools te integreren is en 
dat dit in praktijk ook vaak gebeurt, omdat bedrijven al een of meerdere problem-solving tools 
gebruikten voordat men besloot TRIZ toe te gaan passen. Als de TRIZ elementen hun nut 
bewezen hebben, zal men vervolgens overgaan tot gebruik van het gehele TRIZ proces. Naast 
de structuur die TRIZ aanbrengt, noemt Hipple als voomaamste kracht het vermogen van 
TRIZ om niet-aanwezige kennis in een organisatie te injecteren. TRIZ is in ieder geval 
gemakkelijk integreerbaar met andere methodieken en hoeft niet noodzakelijk losstaand 
gebruikt te worden. In paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 komt een drietal voorbeelden van integraties 
van TRIZ met andere tools, technieken of methodieken aan bod. Duidelijk waameembaar is 
de rol van TRIZ om een conceptuele oplossing voor een probleem te vinden. 
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Figuur 6. Voornaamste tools, methoden en filosofieen die met TRIZ ge"integreerd zijn (Hua et al., 2006) 

2.4.1 TRIZ en Functionele Analyse 
Wat in figuur 6 opvalt, is dat een aantal tools en technieken zich richten op het functioneel 
modelleren en analyseren van een product of systeem. Allen worden gebruikt met een focus 
op de functionaliteit van het product of systeem. Het gaat er om waartoe het product of 
systeem bestaat en vanuit dat oogpunt wordt naar de totstandkoming van het product of 
systeem gekeken. In Mann en Dewulf (2002b) wordt de Functionele Analyse, atkomstig uit 
de Value engineering methodiek, een van de sterkst aan TRIZ verbonden methodieken 
genoemd. De functionele kijk en de overeenkomsten tussen de definitie van het begrip 
Waarde in Value Engineering en de definitie van ldeality in TRIZ liggen aan deze 
verbondenheid ten grondslag. Beiden hanteren dus een soortgelijke filosofie en kunnen 
daarom eenvoudig gei"ntegreerd worden: De Functionele Analyse om een product, proces of 
systeem te analyseren en verbeterpunten te onderkennen en TRIZ om die verbeterpunten mee 
aan te pakken. 

2.4.2 TRIZ en Quality Function Deployment en Robust Design 
Een andere veel voorkomende combinatie is de integratie van TRIZ en Quality Function 
Deployment (QFD). Waar men met behulp van QFD sterk is in het achterhalen van wat de 
klant wil en dat weergeeft in ontwerpspecificaties, kan TRIZ vervolgens toegepast worden om 
oplossingen te vinden, die passen in de gestelde specificaties. Mann en Dewulf (2002b) geven 
het voorbeeld van de digitale camera: Gegeven een conventionele camera zou de klant 
middels de QFD methodiek nooit met het idee komen om een digitale camera te ontwerpen. 
Daar is TRIZ van toegevoegde waarde. 

In Yamashina et al. (2002) wordt een vrij gedetailleerde beschrijving gegeven van het 
Innovatieve Product Ontwikkelings Proces. Dit is een algoritmische aanpak waarin QFD en 
TRIZ zijn gei"ntegreerd. De aanpak, gericht op het technologisch innoveren van producten, 
maakt een hierarchische indeling van de productfuncties- en mechanismen. Voor de 
mechanismen die het meest vereisen ge"innoveerd te worden, wordt gezocht naar de 
corresponderende functies en de problemen die optreden. Deze problemen worden vervolgens 
met behulp van TRIZ aangepakt om conceptuele oplossingen te formuleren. 
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Waar TRIZ eindigt met een conceptuele oplossing, kan Taguchi's Robust Design 
methodologie vervolgens bijdragen in het optimaal uitwerken van die oplossing met het oog 
op de implementatie. De filosofie van Robust Design is ervoor te zorgen dat het product of 
systeem bestand is tegen wisselingen in exteme factoren, zodat de klant altijd een product 
krijgt dat aan zijn eisen voldoet (Teminko, 1998). 
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3 Business Process Management (BPM) 
In dit hoofdstuk zal een aantal basisbeginselen van het vakgebied BPM beschreven worden. 
Daamaast wordt beschreven hoe Altran CIS medewerkers BPM toepassen (paragraaf 2). 

3.1 BPM 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens een aantal definities en basisbegrippen m het 
vakgebied BPM behandeld. 

3.1.1 BPM algemeen 

3.1.1.1 Definities 
Een van de eerste publicaties op het gebied van Business Process Management (BPM) dateert 
uit 1995 (Elzinga et al., 1995). Begin jaren '90 zagen Elzinga, Horak, Lee en Bruner een 
verschuiving van een focus op kwaliteit naar een focus op de processen die de producten (of 
services) voortbrengen. BPM wordt door hen gedefinieerd als 'een systematische, 
gestructureerde aanpak om processen te analyseren, verbeteren, controleren en managen met 
als doel de kwaliteitsverbetering van producten en services. ' 

Specifieker op het gebruik van software gericht is de definitie van BPM in Van der Aalst et 
al. (2003): 'het ondersteunen van bedrijfsprocessen gebruik makend van methoden, 
technieken en software om operationele processen, welke mensen, organisaties, applicaties, 
documenten en andere bronnen van informatie betreffen, te ontwerpen, bepalen, controleren 
en analyseren'. Reijers (2003) ziet BPM als het veld dat zich bezig houdt met het ontwerpen 
en controleren van bedrijfsprocessen. Deze definitie is gebaseerd op het onderscheid dat 
Leymann en Latenhuber (1994) maakten, namelijk het onderscheid in 'build time' en 'run 
time' aspecten van het managen van een bedrijfsproces. De 'build time' heeft betrekking op 
het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen en tijdens 'run time' zijn de processen operationeel 
en kunnen allerlei gegevens over aan het proces ontleend worden. 

In Davenport (1993) wordt een voorganger van BPM, Business Process Innovation, 
omschreven als 'een procesgeorienteerde kijk op ondememingen en de toepassing van 
innovatie op kemprocessen om radicale verbeteringen in de bedrijfsvoering te behalen.' Deze 
definitie komt grotendeels overeen met het begrip Business Process Reengineering (BPR), 
door O'Neill en Sohal (1999) gedefinieerd als een aanpak die zich bezig houdt met het 
radicaal herontwerpen van bedrijfsprocessen om zo grote verbeteringen in gestelde prestatie
eisen te behalen. Als verschil geeft Davenport (1993) dat Process Innovation zich niet alleen 
op het herontwerpen van processen richt, maar tevens op nieuwe werkstrategieen en het 
implementeren van het ontwerp in al zijn complexe dimensies. 

3.1.1.2 Aanpak 
Cao, Clarke en Lehaney (2004) onderscheiden 4 typen organisatieverandering. Deze vier, te 
weten verandering op het gebied van operationele processen, cultuur, structuur en politiek, 
worden als onderling samenhangend gepresenteerd. Een BPR inspanning die zich alleen op 
processen richt kan de prestatie van de processen significant verbeteren, maar doet de 
prestatie van de totale ondememing geen goed (Cao et al., 2004; Elzinga et al. , 1995). Een 
veel voorkomend voorbeeld hierin is dat men komt tot een herontwerp van de processen, dat 
tot radicale verbeteringen in de bedrijfsvoering zou moeten leiden. Deze verbeteringen blijven 
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vervolgens uit, doordat de implementatie van het herontwerp zeer moeilijk verloopt wegens 
het ontbreken van aanpassingen in structuur, cultuur en politiek. 

In O'Neill en Sohal (1999) wordt gesproken over het afstemmen van de harde kant van de 
technologie op de zachte kant van gebruikerswensen. Rode draad hierin is dat een sterk punt 
van BPR de procesorientering is, maar dat alleen het radicaal veranderen van de operationele 
processen zeer waarschijnlijk niet tot het gewenste succes leidt. Een meer holistische aanpak, 
die zich op de totale bedrijfsvoering richt, lijkt daarom de voorkeur te verdienen (Al-Mashari 
en Zairi, 1999). Jarvenpaa en Stoddard (1998) bepleiten hiertoe een scheiding in het 
(her)ontwerpen van een proces en de implementatie van het nieuwe of veranderde proces. Een 
radicale verandering is zeer risicovol en als de nood niet hoog is gedoemd te mislukken. De 
kans van slagen neemt echter aanzienlijk toe, wanneer het radicale ontwerp niet op 
revolutionaire, maar op evolutionaire wijze wordt ge!mplementeerd. Een belangrijk nadeel 
echter is de hoeveelheid tijd die deze aanpak in beslag neemt. Condities, onder welke een 
revolutionaire tactiek gerechtvaardigd en gewenst is, zijn 

o Het bestaan van een prestatiecrisis, 
o Het plaatsvinden van verandering in een kleine, afgezonderde eenheid, 
o De organisatie heeft de middelen ertoe en/of 
o Er geldt geen 'niet hier uitgevonden syndroom', waardoor men in staat is zaken als 

software pakketten direct in de organisatie te implementeren. 

De scheiding in het herontwerp en de manier waarop het herontwerp wordt ge!mplementeerd 
is tevens waar te nemen in de twee uitdagingen die Reijers (2003) in een BPR project 
onderkent: 

o Een technische uitdaging, namelijk de uitdaging om tot een radicale verbetering van 
het huidige proces te komen en 

o Een sociaal-culturele uitdaging, die ontstaat door de sterke organisatiekundige 
effecten op de betrokken medewerkers en de mogelijke weerstand die zij tegen 
verandering bieden. 

Reijers (2003) stelt tevens dat literatuur betreffende de technische uitdaging om een proces te 
verbeteren onderbelicht is gebleven. Vaak volstaat men met een aantal voorbeelden van 
verbetermogelijkheden, maar een aanpak gericht op het concreet herontwerpen van een proces 
is nergens te vinden. Meer hierover in paragraaf 3 .1.4. 

3.1.1.3 Herkomst BPM 
Reijers en Heusinkveld (2004) stellen dat BPM, zoals het in de markt wordt gepresenteerd, 
niet nieuw is. BPM komt grotendeels voort uit Workflow Management (WfM) en Business 
Process Reengineering (BPR). Zij merken op dat dit verband in de beschikbare BPM 
literatuur weinig aan bod komt, met als gevolg het risico op verdwijnen van kennis op het 
gebied van WfM en BPR ten bate van BPM. 

3.1.2 Process Lifecycle 
In de ondersteuning en verbetering van operationele bedrijfsprocesen worden de verschillende 
fasen vaak in een cyclus weergegeven. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Elzinga et al. 
(1995); Van der Aalst et al, (2003) en Zur Muehlen (2004). 
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Figuur 7. Process Lifecycle (Zur Muehlen, 2004) 

De Process Lifecycle van Zur Muehlen (figuur 7), van oorsprong gericht op het ontwikkelen 
van bedrijfsprocessen die door workflow systemen ondersteund worden, bestaat uit de 
volgende fasen: 

• Een initiele analyse van de projectdoelstellingen, de omgeving van de toekomstige 
workflow applicatie en de organisatorische structuur en regels die het systeem 
omnngen, 

• Ontwerp: het (her)ontwerpen van processtructuur en -model en de rollen en 
verantwoordelijkheden van de uitvoerende medewerkers, 

• Implementatie: het ontwerpen van de infrastructuur om het proces te ondersteunen en 
het integreren hiervan met de omliggende systemen, 

• Enactment: wanneer de operationele bedrijfsprocessen operationeel zijn met het 
geconfigureerde systeem, 

• Monitoring: weergeven van de prestaties van het proces en het systeem dat het proces 
ondersteunt op vooraf opgestelde criteria, 

• Evaluation: het analyseren van de operationele processen, om eventuele problemen en 
andere verbeterpunten te identificeren, waaronder de toewijzing van resources aan 
processtappen, 

• Simulatie: het gebruik van simulaties om voor altematieve planningen en indelingen 
de prestaties te berekenen. 

Het feit dat er sprake is van een cyclus, duidt op de continue verbetering van de 
bedrijfsprocessen. Een proces wordt dus continu beoordeeld en waar nodig verbeterd. 

3.1.3 Methoden, Technieken en Tools 
In Kettinger et al. (1997) wordt een set van 102 verschillende methodieken, tools en 
technieken die het herontwerpproces kunnen ondersteunen geformuleerd. Aan de hand van 
het Stage-Activity (S-A) raamwerk, een fasering die grote gelijkenis vertoont met de eerder 
genoemde procescyclus, doorlopen de auteurs de methodieken, tools en technieken die door 
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de leidende reengineering ondernemingen gebruikt worden. Hierin gebruiken Kettinger et al., 
(1997) de volgende definities: 

Methodologie wordt gedefinieerd als een verzameling van problem-solving methoden, 
gestuurd door een set principes en een gemeenschappelijke filosofie, gericht op het 
oplossen van problemen. 
Een techniek wordt gedefinieerd als een set nauwkeurig beschreven procedures om 
een standaard taak uit te voeren. 
Een tool wordt gedefinieerd als een computer software pakket, dat een of meerdere 
technieken ondersteunt. 

Naast het per fase noemen van de meest representatieve technieken geven de auteurs een 
viertal projectkarakteristieken, dat van invloed is bij het plannen van een procesverbetering en 
het specifiek aanpassen van de verbeteraanpak. De mate van radicaliteit bei'nvloedt alle fasen 
van het stage-activity raamwerk, daamaast spelen de mate van focus op de klant, hoe sterk 
gestructureerd een proces is en de mate waarin IT mogelijk is een rol. De specifieke typering 
van een BPM project op de vier genoemde gebieden kan vervolgens gebruikt worden om de te 
gebruiken tools en technieken op af te stemmen. Opvallend is dat uit deze publicatie blijkt dat 
er meer vertaalslagen uit de productomgeving naar BPM zijn gemaakt. Zo noemen Kettinger 
et al. Quality Function Deployment (QFD, zie ook paragraaf 2.4.2) een nuttige techniek om 
de wensen van de klant te achterhalen. Ook zijn de Root Cause Analysis en Value Analysis 
terug te vinden in het overzicht van in BPM gebruikte technieken, in de analyse van het 
bestaande proces. 

Het grote aantal methoden, tools en technieken dat in BPM gebruikt is geeft aan dat BPM erg 
flexibel is wat betreft het invullen van de fasen in de levenscyclus van een proces. Tevens 
tonen de gebruikte voorbeelden dat er vaak geen of nauwelijks wijzigingen in de gebruikte 
tool of techniek aangebracht moeten worden om deze op bedrijfsprocessen toepasbaar te 
maken. Athankelijk van wat een specifieke methode, tool of techniek ondersteunt, kan men 
besluiten deze wel of niet in een BPM traject toe te passen. 

3.1.4 Business Process Redesign 
Er bestaat enige verwarring over de afkorting BPR. Enerzijds wordt deze gebruikt voor 
Business Process Reengineering. Anderzijds staat deze afkorting voor Business Process 
Redesign, wat meer specifiek gericht is op het herontwerpen van het proces. Dit kan zowel op 
revolutionaire, als op evolutionaire wijze geschieden (Netjes et al., 2006; Jarvenpaa en 
Stoddard, 1998). Wanneer men revolutionair te werk gaat, wordt het huidige proces buiten 
beschouwing gelaten en een volledig nieuw proces ontworpen. Wanneer men evolutionair te 
werk gaat, dan wordt het huidige proces genomen als uitgangspunt om veranderingen in door 
te voeren. Waar deze veranderingen in Netjes et al. (2006) als gradueel worden betiteld, kan 
een evolutionaire aanpak volgens Jarvenpaa en Stoddard (1998) ook een radicale verandering 
teweeg brengen. Naast het werken met het bestaande proces als uitgangspunt en het werken 
vanuit een 'clean sheet of paper' noemt Reijers (2003) nog een derde optie, het werken met 
een referentiemodel. 

Wat betreft het 'hoe' van het herontwerpen van bedrijfsprocessen geven Reijers en 
Voorhoeve (2000) aan dat dit gebied nog redelijk onontgonnen is. Ze promoten om meer op 
het product te focussen, wat zich later onder andere uit in de ontwikkeling van de Product
Based Workflow Design aanpak (Reijers, 2003; Netjes et al., 2006). Hierbij wordt de 
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informatiestructuur van het eindproduct als uitgangspunt genomen voor het ontwerpen van 
een proces om het product voort te brengen. 

Reijers (2003) wijst erop dat Kettinger et al. (1997) brainstorming en out-of-the-box denken 
als enige beschikbare technieken ter ondersteuning van de herontwerp fase benoemen. Als 
mogelijke classificatie van de bestaande aanpakken om een proces te herontwerpen geeft 
Reijers (2003) de volgende indeling: 

o Participatief hierin wordt een groep van experts betrokken bij het ontwerpproces, 
o Analytisch: hierbij worden ontwerpparameters en vrijheidsgraden onderscheiden en 

gebruikt men een algoritmische of logische benadering voor het ontwerpproces. 
De ene aanpak hoeft de andere overigens niet uit te sluiten 

3.1.5 Redesign Heuristieken 
Om op evolutionaire wijze een bedrijfsproces te verbeteren heeft Reijers (2003) een set van 
29 best practices opgesteld, de Redesign Heuristieken. Deze zijn afkomstig uit andere 
publicaties en eigen ervaring en worden in bijlage B weergegeven. De verandering in prestatie 
door het toepassen van een heuristiek wordt op basis van de prestatiecriteria uit de Devil's 
Quadrangle (Brand en Van der Kolk, 1995) kwalitatief weergegeven in Reijers en Limam 
Mansar (2005). Een verdere toelichting van de Devil's Quadrangle en de invloed van de 
heuristieken op de prestatiegebeiden tijd, kwaliteit (intern en extern), flexibiliteit en kosten 
vindt men in bijlage C. 

3.2 BPM Altran CIS 
In deze paragraaf wordt de grote lijn van BPM, zoals Altran CIS dat toepast, getoond. In 
paragraaf 1 tot en met 3 komen respectievelijk de gehanteerde definitie, methodiek en BPM 
componenten aan bod. In paragraaf 4 tot en met 6 wordt ingezoomd op een aantal specifieke 
onderdelen van Altran CIS ' BPM aanpak. 

3.2.1 Gehanteerde definitie 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat BPM op vele wijzen wordt toegepast en sprake van 
overeenstemming is er niet. De binnen Altran CIS gebruikte definitie van BPM is afkomstig 
van de Aberdeen groep. 

BPM is about the reality that business processes are complex, dynamic and intertwined throughout 
an organization - and, beyond the firewall, to its partners and customers. To effectively automate 
and manage cross-functional processes requires a new approach and supporting tools that reflect 
this reality - BPM is that approach. 

BPM allows processes to be modeled and then dynamically maintained as business requirements 
are refined or modified, in the light of new information on how users work or changing business 
needs. 

BPM is a change management and system implementation methodology to aid the continuous 
comprehension and management of business processes that interact with people and systems, 
both within and across organizations. 

Bron: BPMfoundation training, Altran CJS (2007) 

Belangrijke elementen zijn de mensen, processen en systemen. Zij spelen binnen Altran CIS 
een centrale rol in het herontwerpen van bedrijfsprocessen. Er is dus sprake van een meer 
holistische aanpak, zoals in paragraaf 3.1.1.2 aan bod is gekomen. Tevens valt op dat in deze 
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definitie specifiek wordt aangestuurd op het gebruik van automatiseringsmiddelen om 
processen te managen. De strategische doelstellingen voor het proces staan centraal voor de 
inrichting van deze elementen. 

3.2.2 BPM methodiek QUEST 
Altran CIS heeft een eigen BPM methodiek ontwikkeld, genaamd QUEST (figuur 8). Deze 
methodiek bestaat uit de volgende stappen (Van der Molen, 1996): 

Qualify: het definieren van de organisatiedoelen en de business drivers. 
Unravel: de hoofdlijnen van de processen en werkstructuren worden gedefinieerd. 
Tevens wordt meer gedetailleerd ingegaan op de mate van gewenste veranderingen. 
Embed, creeer nieuwe processen (waarin bedrijfsregels, producten en diensten 
gei'ntegreerd zijn) en maak waar nodig gebruik van automatiseringshulpmiddelen. 
Synthesis: de implementatie van het herontworpen proces in de organisatie door het 
combineren van workflow management producten en traditioneel systeemontwerp. 
Turnaround: vergelijk het proces met de vooraf gedefinieerde doelen en stet, waar 
nodig, het proces continu bij. 

Over het algemeen wordt getracht een evolutionaire aanpak te volgen, maar wanneer de 
situatie anders vereist, kan besloten worden meer radicaal te werk te gaan. In de documentatie 
van de QUEST methodiek zijn in de uitwerking van de afzonderlijke fasen ook elementen te 
vinden die betrekking hebben op project- en verandermanagement. In die zin is de QUEST 
methodiek erg rijk, al is de herontwerp aanpak net als in het BPM vakgebied wederom vrij 
intui'tief (zie ook paragraaf 3 .2.6). 

QUEST 

.,....._. 
Figuur 8. Quest methodiek (Van der Molen, 1996) 

3.2.2.1 Overeenkomsten en verschillen Business Process Lifecycle en 
QUEST 

Wat betreft de fasering toont de QUEST methodiek een groot aantal gelijkenissen met de 
Business Process Lifecycle van Zur Muehlen (2004). De vrij logische opeenvolging van de 
afzonderlijke procesfasen overlappen elkaar en Zur Muehlen gaat specifieker in op de 
resultaten van het proces tijdens 'run time', om die in de evaluatiefase aan te grijpen om 
verbeteringen in het proces aan te brengen. In de QUEST methodiek zijn deze fasen zowel in 
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de Turnaround fase, als in de Unravel fase terug te vinden. Waar in de Lifecycle van Zur 
Muehlen naar het vorrnen van een nieuw proces dat past binnen de gestelde 
projectdoelstellingen, procesomgeving en organisatie wordt gewerkt, wordt in QUEST eerst 
het bestaande proces in kaart gebracht. Dat geschiedt in de Unravel fase en daarom zou men 
de QUEST methodiek grofWeg op de Lifecyle van Zur Muehlen kunnen plaatsen, als men de 
fasen van Zur Muehlen 'met de klok mee' een kwartslag draait. 

3.2.3 Belangrijke componenten BPM 
BPM heeft betrekking op de vijf componenten, die in figuur 9 te vinden zijn (Altran CIS, 
2007). 

• Changing organization 

• Changing management style 
· Changing management role 

Figuur 9. BPM componenten (BPM Foundation training, Altran CIS, 2007) 

Change Management betreft het veranderen van bedrijfsprocessen en de inherente 
verandering van het gedrag van mensen op alle hierarchische niveaus. Process Architecture 
gaat over het specificeren van de verstrengelde processen en ondersteunende systemen, 
benodigd om het proces te kunnen begrijpen en managen. Bij Process Definition richt men 
zich op methoden, technieken en tools om bestaande processen te analyseren en te 
(her)ontwerpen. Process Enactment betreft methoden, technieken en tools die het process 
tijdens de 'run-time' kunnen ondersteunen. Process Management is gericht op het continu 
verbeteren van het process door continu de prestaties van het proces te beoordelen en waar 
nodig in te grijpen. 

3.2.4 lnterventiemodel 
In de vaststelling van de doelen, waar in de turnaround fase naar wordt teruggekoppeld, wordt 
gebruik gemaakt van het interventiemodel. Dit model ondersteunt het zo specifiek mogelijk 
vaststellen van prestaties en definieren van mogelijke prestatieverbeteringen. Gelijkend op de 
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Devil's Quadrangle (Brand en Van der Kolk, 1995) is hierin een vijftal verbetergebieden 
gedefinieerd: effectiviteit, efficientie, kwaliteit (zowel intern als extern), kwaliteit van het 
werk en flexibiliteit. De focus kan liggen op mensen, processen en systemen en het niveau 
waarop een probleem speelt is op organisatie-, afdeling- of werkplekniveau. Zo ontstaan 45 
mogelijke combinaties van verbetergebied/focus/niveau, waarop de doelstellingen van het 
verbeterproject beschreven kunnen worden. 

3.2.5 Proces Analyse Sessie 
Een belangrijke techniek in de unravel fase is de Proces Analyse Sessie (PAS). Deze 
interactieve sessie heeft een tweeledig doel, namelijk het op efficiente verkrijgen van het 
grootste deel van de informatie over het bedrijfsproces en procesbewust en enthousiast maken 
van de uitvoerende medewerkers. In bijlage D wordt de procedure en de output van een PAS 
beschreven. 

3.2.6 Proces Herontwerp Sessie 
In de Embed fase wordt het proces herontworpen. Dit gebeurt in de vorm van een sessie, die 
sterk lijkt op de Proces Analyse Sessie. In bijlage E wordt deze Proces Herontwerp Sessie 
beschreven. In dat document worden veertien verbeteringsmogelijkheden onderkend, die 
gebruikt kunnen worden bij het herontwerpen van proces, mensen en systemen. Een 
belangrijke stap hierin is de Value Added Assessment (figuur 10), waarin wordt gekeken of 
een activiteit waarde toevoegt voor het product (en dus voor de klant) of voor de organisatie. 
Wanneer een activiteit geen waarde toevoegt, dan zou deze activiteit uit het proces verwijderd 
moeten kunnen worden. 

Yes No 

Figuur 10. Value Added Assessment 
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4 Keuze TRIZ elementen ter verrijking van BPM 
Na het beschrijven van TRIZ (hoofdstuk 2) en het vakgebied BPM (hoofdstuk 3), zal in <lit 
hoofdstuk een keuze gemaakt worden op welke wijze BPM met TRIZ verrijkt gaat worden. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op mogelijkheden tot verrijking van BPM, voortvloeiend 
uit hoofdstuk 2 en 3 (paragraaf 2), eerdere inspanningen om BPM met TRIZ te verrijken 
(paragraaf 1 ), de criteria die ten grondslag liggen aan de te maken keuze (paragraaf 3) en de 
daadwerkelijke keuze (paragraaf 4). In hoofdstuk 5 zal vervolgens uitgewerkt worden hoe de 
gekozen inbedding van TRIZ in BPM vorm krijgt. 

4. 1 Mogelijkheden tot verrijking van BPM 

Onderzoeksvraag 3: Welke Jasen binnen BPM kunnen door TRJZ versterkt warden? 

Kettinger et al. (1997) hebben alle fasen in een BPM project van zeer uiteenlopende 
methoden, technieken en tools voorzien. Ditter ondersteuning van een BPM project. Wanneer 
hetzelfde raamwerk vanuit de aard van TRIZ bekeken wordt, zijn er een aantal fasen te 
onderscheiden die door TRIZ ondersteund kunnen worden. 

In de Qualify fase kan TRIZ van nut zijn bij het zoeken naar kansen om het proces en/of 
product te herontwerpen. Het product van deze fase is onder andere de keuze van een proces 
<lat verbeterd gaat worden. Daamaast kan bij het opstellen van prestatiedoelstellingen gebruik 
gemaakt worden van benchmarking en out-of-the-box denken. Hier zou TRIZ ook een rol in 
kunnen spelen, bijvoorbeeld met een s-curve analyse. 

In de Unravel fase wordt binnen Altran CIS de Proces Analyse Sessie (PAS) gebruikt als 
middel om het huidige proces in kaart te brengen. De logistieke ordening van de taken, 
activiteiten en daarbij betrokken resources (mensen, systemen) en producten worden 
gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij blijven de factoren tijd en geld niet onderbelicht, wat 
al met al een erg compleet beeld van het proces oplevert. Waar TRIZ in zou kunnen bijdragen 
is het creeren van beter inzicht in de samenhang van de componenten in het proces. De 
Functionele Analyse is dan een tool die zeer goed aansluit op de PAS, beide kennen veel 
overeenkomsten. Dit is ook enigszins gericht op de herontwerpfase, waarin het belangrijk is te 
weten wat de consequenties van een verandering in een procesonderdeel voor de andere 
procesonderdelen zijn. Ook is door Altran CIS de Value Added Assessment techniek 
aangemerkt als in minder mate geschikt om als basis van de vereenvoudiging van het proces 
te dienen. Alhoewel strikt genomen in de herontwerpfase toegepast, is de Value Added 
Assesment feitelijk ter analyse van de activiteiten, iets wat in praktijk vaak tot de nodige 
discussie leidt over de categorisering van activiteiten. 

Als het gaat om het herontwerpen van een proces, dan wil men een optimaal proces creeren en 
daarbij een bepaalde mate van systematiek in <lit creatieproces aanbrengen. Dit komt overeen 
met de visie van Altran CIS op het innovatieproces. Nu is de huidige aanpak in de Embed fase 
binnen Altran CIS gebaseerd op het gebruik van 14 verbeteringsmogelijkheden (bijlage E), 
die vrij intultief worden toegepast. Reijers (2003) heeft <lit gemis erkend en een set van 29 
Redesign Heuristieken (paragraaf 3.1.5 en bijlagen B en C) verzameld. In latere publicaties 
met Limam Mansar (2005) worden de effecten van de heuristieken op de prestatie van een 
proces verder geanalyseerd en in bijlage C wordt verwezen naar een afstudeeronderzoek om 
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dezelfde effecten kwantitatief te analyseren, met als uiteindelijk doel een stuurmiddel te 
kunnen ontwerpen, dat voor een specifieke verbetermogelijkheid specifieke heuristieken 
aandraagt. TRIZ zou in deze fase kunnen bijdragen door op een hoog abstractieniveau 
herontwerpmogelijkheden en of oplossingen aan te dragen. Ook biedt TRIZ hierin middelen 
ter sturing naar specifieke principes om bepaalde typen problemen op te lossen, waardoor een 
meer systematische benadering ontstaat. 

4.2 Eerdere inspanningen om BPM met TRIZ te verrijken 
In hoofdstuk 2 en bijlage J is een aantal toepassingen van TRIZ buiten haar gebruikelijke 
technische domein aan bod gekomen. Onder deze toepassingen zijn er vier specifiek gericht 
op bedrijfsprocessen, waarvan er drie in deze paragraaf aan bod komen. De in Fan en Albert 
(2002) gepresenteerde inzichten zijn grotendeels in Prim en Trabasso (2005) gebruikt en zijn 
daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

4.2.1 BPM-TRIZ 
Een procesmanagement project wordt in Prim en Trabasso (2005) voorgesteld als in figuur 11 
en heeft als doel de business ontwikkeling mogelijk, goedkoper, sneller en beter te maken. 

Information AS-IS TO-BE TO-DO 
Gathering Model Model Model 

J1~~ 1 c: I Procedures I 0 
Ill Iii ~ 

I'll 

I Workshops I 
"iii Ill .... 
~ 0 c: lnfonnation 

Q. t) 
tU E Technology c: 0 ... t) 
<( a.. a. 

I I 
Document E Training 
Analysis 

Figuur 11. Process Management project (Prim en Trabasso, naar Fan en Albert, 2002) 

De projecten richten zich op het verminderen van variantie in de processen, het vergroten van 
vertrouwen in het proces en klanttevredenheid, waarbij de activiteiten zo eenvoudig mogelijk 
worden gemaakt en indien mogelijk zelfs geelimineerd worden. 
In deze fasering treden een aantal innovatiebarrieres op die de efficiency van het project en 
kwaliteit van de oplossing nadelig belnvloeden. De belangrijkste barrieres zijn: 

• Het gebrek aan formele methoden (vaak zeer intultieve werkwijze), 
• Het optreden van psychologische inertie, 
• De afname van motivatie tijdens het project, 
• Slechte probleemdefinitie en 
• Variabiliteit in menselijk gedrag na implementatie van herontwerp. 

Dit zijn verbeterpunten waarbij TRIZ van nut zou kunnen zijn. TRIZ dient er dan voor om 
sneller en betere resultaten te behalen, aldus Prim en Trabasso. Hiertoe wordt een aangepaste 
aanpak gebruikt, waarin het gebruik van de belangrijkste TRIZ tools, ARIZ en de 
contradictiematrix, wordt vereenvoudigd. Deze aanpak bestaat uit onderstaande 5 stappen, die 
in de 2e, 3e en 4e fase (figuur 11) van een BPM project toegepast gaan worden: 

1. Definieer probleem: omschrijf projectomgeving, projecteisen, hoofdfuncties en ideale 
eindresul taat 

2. Modelleer probleem: herformuleer probleem volgens de TRIZ aanpak, door de 
projecteisen als een set technische contradicties te beschrijven 
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3. Analyseer probleem: definieer de technische contradicties z6 dat ze in de 
contradictiematrix gebruikt kunnen worden 

4. Los probleem op: zoek oplossingen, gebruik makend van engineering parameters in de 
contradictiematrix 

5. Synthese van de oplossing: gebruik de creativiteit, technische kennis en ervaring van de 
uitvinders om een of meerdere inventieve principes aan te passen teneinde het ideale 
eindresultaat te bereiken. 

Omdat TRIZ oorspronkelijk ontwikkeld is om fysieke, technologische problemen op te 
lossen, is een extra vertaalslag nodig om TRIZ op BPM toepasbaar te maken. Bovenstaande 
aanpak laat deze extra vertaalslag zien in stap 1 en 2: het vertalen van de projecteisen naar 
voor TRIZ geschikte (product)eigenschappen om zo de contradictiematrix te kunnen 
gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld een inefficient proces gekoppeld aan de TRIZ engineering 
parameter 'tijdsverlies'. TRIZ wordt dus intact gelaten en de ge!dentificeerde problemen 
binnen een BPM project worden naar TRIZ problemen vertaald. Uit de voorlopige resultaten 
blijkt dit zeer behoorlijk te werken, maar Prim en Trabasso concluderen dat het gebruik van 
analogieen en een creatief en ervaren projectteam nodig is om projecten uit te kunnen voeren. 
Omdat er nog geen gehele BPM-TRIZ projecten zijn afgerond, zijn de resultaten en 
conclusies vooralsnog voorlopig. 

Tot slot concluderen Prim en Trabasso dat zij, in tegenstelling tot hun initiele idee dat TRIZ 
vooral van nut is in de ontwerp- en implementatiefase, TRIZ vooral nuttig achten in het begin 
van een BPM project, in de voorbereidingsfase. Het goed formuleren van de projecteisen, 
technische contradicties en het vaststellen van het ideale eindresultaat, maakt het probleem 
makkelijker te begrijpen en verhoogt de efficientie van de uitvoering van het project. 
Afsluitend dringen Prim en Trabasso aan op wijzigingen in hun BPM-TRIZ aanpak, om zo de 
voorbereidingsfase sneller te doorlopen, zodat het ideale eindresultaat eerder bereikt wordt. 

De boodschap van Prim en Trabasso kan als volgt samengevat worden: 

Het is erg belangrijk om een probleem of situatie goed te formuleren en te analyseren. 
Wanneer dit niet geschiedt, geldt het 'garbage in - garbage out' principe voor de 

Jasen volgend op de analyse. De systematiek die in TRIZ zit versterkt dit effect, 
aangezien men na een verkeerde analyse op zeer gestructureerde wijze middels een op 
een veelomvattende kennis basis gebaseerde too/set het verkeerde probleem op gaat 
loss en. 

Over het gebruik van de Contradictiematrix, door een BPM probleem naar de TRIZ 
engineering parameters te vertalen, is de auteur sceptisch. Het luistert in de fysieke wereld al 
zeer nauw hoe men de contradicties benoemd en een extra vertaalslag voorafgaand aan de 
matrix lijkt dit probleem alleen maar te verergeren. 

4.2.2 P-TRIZ 
Smith (februari 2006) introduceert P-TRIZ om het modelleren, herontwerpen en opzetten van 
bedrijfsprocessen te ondersteunen. Net als de evolutie die Six Sigma heeft doorgemaakt 
(oorspronkelijk gericht op producttoleranties en kwaliteitscontrole), zou TRIZ ook kunnen 
evolueren van een aanpak uit de engineering naar een veel breder toepassingsgebied. Ondanks 
het feit dat in BPM veel tools zitten om processen te beschrijven, monitoren, modelleren, 
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herontwerpen en implementeren, blijft de menselijke creativiteit een essentiele input (en 
mogelijke zwakte in het project) en hier kan P-TRIZ een rol gaan spelen. 

Smith (februari 2006; march 2006; april 2006) pakt het anders aan dan Prim en Trabasso. Hij 
stelt dat partijen die bezig zijn met het modelleren, herontwerpen en toepassen van significant 
nieuwe processen ter ondersteuning van innovatie, ook een proces nodig hebben. Als een van 
de auteurs van het boek Business Process Management: the Third Wave (Smith en Fingar, 
2003) stelt hij dat een BPM systeem menselijke creativiteit niet kan vervangen en dat het de 
herontwerpfase is, waarin vaak behoefte aan menselijke creativiteit is. 

Hij introduceert daartoe P-TRIZ als een modeme versie van TRIZ, aangepast om op 
processen toe te passen metals doelstelling innovatie van processen. Smith (march 2006) stelt 
'P-TRIZ is een methode die een enorme lijst oplossingsmogelijkheden voortbrengt, waar de 
gebruiker vervolgens zijn voordeel mee kan doen.' Het genereren van 
oplossingsmogelijkheden is te zien als de Trimming tool van TRIZ, welke in essentie zoekt 
naar mogelijkheden om een zelfde functie op een meer effectieve en efficiente manier te 
vervullen. Hiertoe gebruikt hij een zeer eenvoudige notatie, die in figuur 12 is weergegeven 
en naast of los van de gebruikelijke procesmodellering gebruikt wordt als proces innovatie 
model. De notatie komt overeen met de gebruikte notatie in de TRIZ software tool Problem 
Formulator (Ideation, www.ideationtriz.nl). 

Schadelijk 

Een functie die in deze 
context nuttig lijkt te zijn 

Een functie die in deze context 
schadelijk lijkt te zijn 

------11 ... ~ Brengt een schadelijke functie voort 

--+--.. Werkt een nuttige functie tegen 

----... ~ Brengt een nuttige functie voort 

--+--.. Werkt een schadelijke functie tegen 

Figuur 12. P-TRIZ notatie en een voorbeeld 

Prodµctie 
I 

r 

In bovenstaande P-TRIZ notatie wordt onderscheid gemaakt tussen nuttige en schadelijke 
functies (processen/activiteiten/operaties). Deze functies kunnen elkaar veroorzaken, maar 
ook tegenwerken. Dit wordt uitgebeeld aan de hand van de rode en groene pijlen. 

Een high-level voorbeeld is het probleem dat productie met zich mee brengt: voorraden. Deze 
worden als nadelig gezien, omdat ze bepaalde kosten met zich meebrengen. Aan de andere 
kant is productie noodzakelijk, om een bepaalde output te kunnen genereren. Deze kan 
verkocht worden en is daardoor nuttig. De orderplanning is nuttig, aangezien deze de 
voorraden probeert te minimaliseren. Daarmee werkt orderplanning de schadelijke functie 
voorraadkosten tegen. 
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Aan de hand een dergelijk model kan men zien hoe een proces verbeterd of opnieuw 
ontworpen kan worden. In de software tool Problem Formulator is deze mogelijkheid 
geautomatiseerd. Na het formuleren van het probleem volgens de notatie in figuur 12, 
genereert de Problem Formulator oplossingsrichtingen die de vorm 'Vind een altematieve 
manier om een functie te vervullen, zonder het gebruik van de daartoe benodigde processtap', 
of 'los de volgende contradictie op: processtap X is benodigd voor output Y, maar zou niet 
moeten bestaan vanwege schadelijk effect Z'. In figuur 13 is deze methode schematisch 
weergegeven. 

Process model "As ls" Innovation models 

Figuur 13. Een P-TRIZ methode (Smith, april 2006) 

Reenglneerlng directions 

311 o, 
Q. -t 
!!. ::a 
:; ~ 
IQ 

"To Be" Innovation models 

Smith bekritiseert de hoeveelheid aan methoden en terminologieen in het BPM veld en geeft 
aan dat standaardisatie van BPM tools en methoden mogelijk en wenselijk is. Sterk punt van 
P-TRIZ is volgens Smith dat het onafhankelijk is van dergelijke diverse tools en methodieken, 
waardoor het in alle situaties en op vele abstractieniveaus bruikbaar is. 

ldealiteit is in P-TRIZ een belangrijk onderwerp en procesinnovatie ziet Smith als het zoeken 
naar processen die idealer zijn. Net als een van de uitgangspunten in TRIZ verwacht hij dat 
processen in de tijd steeds idealer worden. Om die reden behandelt Smith (april 2006) de 
formule van idealiteit, waarbij teller en noemer respectievelijk de som der nuttige functies en 
som der schadelijke functies zijn. Die functies linkt hij aan de nuttige functies, waarin hij een 
gradatie aanbrengt, namelijk primaire, secundaire en hulpfuncties. De schadelijke functies zijn 
vaak als 'bagage' verbonden aan de nuttige functies . Zo brengt een verbeterd proces 
ontwikkel- en implementatiekosten met zich mee en kunnen daar vele andere nadelige 
effecten, zoals invloed van herontwerp op een aantal belanghebbende partijen, bij optreden. 

In het kader van functies stelt Smith dat men processen eigenlijk niet nodig heeft, maar dat het 
gaat om de functie die het proces vervult. Het meest ideate proces is geen proces, waarbij wel 
de functie vervuld wordt (je hebt bijvoorbeeld verplaatsing nodig, geen vervoersmiddel). Ook 
resource analysis speelt een belangrijke rol in P-TRIZ, evenals het bekijken van een probleem 
in haar context, waardoor het duidelijk wordt dat Smith de 5 filosofische elementen van TRIZ 
expliciet gebruikt. 

Smith eindigt in Smith (april 2006) met de opmerking dat de mogelijkheid bestaat de kennis 
(in de vorm van oplossingspatronen) die in de loop der jaren opgedaan in in het BPR en BPM 
gebied, beschikbaar te maken voor anderen die in het BPM veld werkzaam zijn. En daartoe 
ziet hij in TRIZ de ideale aanpak. 
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Waar Prim en Trabasso (2005) concludeerden <lat men zich het beste op de eerste fasen in een 
verbetertraject kan richten, richt Smith (2006) zich ook voornamelijk op de analysefase. 
Daarnaast is Smith echter ook van mening <lat BPM juist in de herontwerpfase door TRIZ 
ondersteund kan worden. De gehanteerde notatie is zeer eenvoudig en de manier waarop het 
genereren van oplossingsrichtingen geautomatiseerd is ook. De andere TRIZ elementen 
worden door Smith wel genoemd, maar niet in praktijk gebracht, waardoor P-TRIZ gelijk 
staat aan het toepassen van de Problem Formulator. De gegenereerde oplossingsrichtingen 
tonen grote gelijkenissen met de Trimming tool en zijn erg generiek van aard. Wat <lat betreft 
zijn de in de aanpak van Prim en Trabasso gegenereerde oplossingsmogelijkheden op basis 
van de Inventieve Principes specifieker van aard en meer geschikt om de gebruiker naar een 
specifieke oplossing te leiden. 

4.2.3 TRIZ in Process Improvement 
Ru en Ru (2006) presenteren hun aanpak om een specifiek bedrijfsproces te verbeteren. Hun 
proces kent een fasering, die sterke overeenkomsten vertonen met het DMAIC raamwerk van 
Six Sigma. Deze afkorting staat voor de 5 fasen Definieer, Meet, Analyseer, Verbeter 
(Improve) en Controleer. 

• 

• 

• 

• 

Meet de huidige status van het proces. Hiertoe gebruiken zij de mate van ldeality als 
graadmeter en wordt een Functionele Analyse van het proces gebruikt om de 
processtappen als waardetoevoegd, ondersteunend of correctief te zien en daarmee te 
bepalen hoe ideaal het proces als geheel is. 
Analyseer de kemoorzaak. Analyseer het probleem (het proces is niet ideaal volgens 
de gestelde doelstellingen) en vind de kernoorzaak. 
Verbeter het proces. Met gebruik van de Trimming tool wordt gekeken of de 
kernoorzaak 'getrimd' kan worden. Problemen die optreden ten gevolge van een 
haalbare trimming stap (de wijze om dit vast te stellen lijkt vrij subjectief) worden in 
een technische contradictie omschreven en met behulp van de contradictiematrix en de 
inventieve principes opgelost. Uiteindelijk kan een gedetailleerd ontwerp van het 
nieuwe proces worden opgesteld. 
Valideer het effect van de verbetering. Op gelijke wijze als in de meetfase, wordt de 
prestatie van het vemieuwde proces gemeten en vergeleken met de prestatie van het 
oude proces. 

Ondanks het feit <lat de gekozen methodiek weinig onderbouwd is, zien we een aantal ideeen 
die erg nuttig lijken. Het meetbaar maken van de prestatie van een huidig en toekomstig 
proces lijkt een goede manier om te bepalen welke van de mogelijke 
herontwerpmogelijkheden het beste is. Met name de metriek lijkt zich door de input vanuit de 
Functionele Analyse te onderscheiden van gebruikte prestatiecriteria binnen BPM, waar men 
vaak simulaties gebruikt om te bepalen hoe alternatieve procesontwerpen presteren. 
Anderzijds is de metriek geredeneerd vanuit een bepaalde doelstelling en komt deze daardoor 
ook weer grotendeels overeen met prestatiecriteria. Het gebruik van de contradictiematrix 
wordt niet aangemoedigd, maar de Trimming tool lijkt zeker op het gebied van 
bedrijfsprocessen zeer nuttig. Het positioneren van de Inventieve Principes om problemen, 
ontstaan door het toepassen van de Trimming tool, op te lossen is de keuze van Ru en Ru om 
het proces te innoveren. 
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4.2.4 Conclusies eerdere inspanningen 
Wanneer we nu naar paragraaf 4.2.1 tot en met 4.2.3 kijken, zien we drie manieren waarop 
TRIZ ter verrijking van BPM is toegepast. Prim en Trabasso (2006) geven aan dat TRIZ haar 
kracht vooral heeft bewezen in de voorbereidende fasen van een project. Het formuleren van 
projecteisen, contradicties en het ideale eindresultaat dragen bij aan een effectieve uitvoering 
van het project. Het vervolgens gebruiken van analogieen om TRIZ ook in de herontwerpfase 
te gebruiken vergt de nodige ervaring en creativiteit van de projectleden. 

Smith (2006) richt zich met name op het in kaart brengen van de probleemsituatie. De hiertoe 
gehanteerde notatie komt overeen met die van de Problem Formulator, een software tool ter 
ondersteuning van de modellering van producten en systemen. Hij ziet het nut van andere 
TRIZ tools als het ideale eindresultaat in, maar toont alleen hoe hij aan de hand van de 
Problem Formulator de gebruiker systematisch over mogelijke verbeteringen laat nadenken. 

Ru en Ru (2006) hebben slechts een zeer summier artikel geschreven, dat ook nog eens 
gebaseerd is op een aantal six sigma beginselen. Het meetbaar maken van de prestatie van de 
processen in de huidige en toekomstige situatie, mede aan de hand van simulaties, dient als 
basis om prioriteiten te stellen voor de procesinnovatie. Zij passen de Trimming tool en 
gebruiken de Inventieve Principes om daaruit voortvloeiende problemen op te lossen. Beide 
lijken nuttige tools, maar kunnen mogelijk ook op een andere wijze toegepast worden. 

Drie verschillende bronnen met drie verschillende aanpakken. Allemaal staan ze nog in de 
kinderschoenen en deze diversiteit van aanpakken versterkt die conclusie. Wat wel opvalt is 
dat de Trimming tool (ingesloten in de Problem Formulator en expliciet in de aanpak van Ru 
en Ru) en de Inventieve Principes (Prim en Trabasso, Ru en Ru) in twee van de drie gevallen 
gebruikt zijn. 

4.3 Criteria keuze TRIZ tools ter verrijking van BPM 
De keuze van specifieke tools ter verrijking van BPM is gezamenlijk met de begeleiding 
vanuit de TU/e (BPM expert) en Altran CIS (expert BPM, zoals toegepast binnen Altran en 
TRIZ expert) gemaakt. In deze paragraaf komen achtereenvolgens een afbakening, de 
kandidaat tools en kandidaat BPM fasen aan bod. 

4.3.1 Afbakening 

Gaandeweg het project heeft een aantal afbakeningen plaats gevonden, om de omvang van het 
onderzoek werkbaar te houden. Deze richten zich op de uitgangssituatie van de 
verbetermethodiek, de fasen waarop specifiek wordt ingezoomd en de TRIZ elementen die in 
aanmerking komen voor toepassing op bedrijfsprocessen. 

4.3.1.1 Innovatie van processen 

Binnen het vakgebied dat zich met innovatie bezig houdt, wordt een scherp onderscheid 
gemaakt tussen het innoveren van producten enerzijds en het innoveren van processen 
anderzijds (Burgelman et al., 2004). Een proces ligt ten grondslag aan het voortbrengen van 
een product (of dienst, wat in feite ook een product is). Binnen Business Process Management 
gaat het om het analyseren, verbeteren en managen van een proces, naar bepaalde strategische 
doelstellingen. Het product en de strategische doelstellingen worden dus beschouwd als 
gegeven. 

- 32 -



TU/e aLTRan 
Innovatieve verbetering van bedrijfsprocessen CIS 

Hoe de Business Process Lifecycle wordt verrijkt met de innovatieve problem-solving methodiek TRIZ 

4.3.1.2 Evolutionaire aanpak 
Een proces kan men vanuit drie startpunten herontwerpen (Reijers, 2003): 

Het bestaande proces vormt het vertrekpunt, 
Het nieuwe proces wordt 'from scratch' ontworpen en 
Er wordt gebruik gemaakt van een referentiemodel voor het nieuwe proces. 

In dit onderzoek is besloten een evolutionaire aanpak, dus met een bestaand proces als 
startpunt, als uitgangspunt te nemen. Hoewel in het algemeen een aanpak waar een 'clean 
sheet' de start van het ontwerp vormt tot meer innovatieve oplossingen leidt, zijn er ook veel 
risico's te onderkennen die ertoe leiden dat de innovativiteit teniet wordt gedaan. Daamaast 
hoeft een evolutionaire aanpak niet enkel tot kleine, meer incrementele oplossingen te leiden. 
Men kan wel degelijk ook radicale veranderingen op evolutionaire wijze implementeren 
(Jarvenpaa en Stoddard, 1998). 

4.3.1.3 Nadruk op bet verbeterproces 
In de in paragraaf 3.1.1 gemaakte indeling in 'run time' en 'build time' aspecten van BPM 
wordt in dit onderzoek een afbakening gemaakt naar de 'build time' aspecten van BPM. Zo 
komt de nadruk dus te liggen op het verbeterproces, dat vaak cyclisch van aard is, zoals de 
Business Process Lifecyle (Zur Muehlen, 2004) en het QUEST proces (Van der Molen, 
1996). 
Zaken als projectmanagement en verandermanagement warden buiten beschouwing gelaten, 
maar spelen vaak wel een belangrijke rol. 

4.3.1.4 Verbeterproces tot en met herontwerp 

De Business Process Lifecycle wordt in dit project bekeken tot en met de herontwerpfase. De 
uiteindelijke implementatiefase, evenals de evaluatiefase, warden buiten beschouwing 
gelaten. Deze afbakening is gebaseerd op het inzicht dat TRIZ globaal twee typen tools kent: 
tools om een probleem of situatie te formuleren en analyseren en tools om problemen mee op 
te lossen. Deze typen lopen parallel aan de analyse- en herontwerpfase in de Business Process 
Lifecycle (Zur Muehlen, 2004 en Van der Molen, 1996). Wanneer men TRIZ zou willen 
toepassen op alle mogelijke problemen tijdens een verbetertraject, zou het een onwerkbaar 
geheel warden. 

4.3.1.5 Gebruik TRIZ of sterk aan TRIZ verwante tools 
Tijdens de analyse van TRIZ is gebleken dat TRIZ vaak met andere methoden, tools en 
technieken wordt gecombineerd of gei"ntegreerd. Het is vervolgens heel verleidelijk te 
trachten ook elementen uit de andere methodieken op BPM toe te passen. Om aan de 
opdrachtformulering vast te houden, zijn andere methoden, tools en technieken buiten 
beschouwing gelaten. Uitzondering hierop zijn de Functional Analysis en de Root Cause 
Analysis tool, aangezien deze zeer sterk complementair zijn aan TRIZ en door veel TRIZ 
gebruikers als bijna behorend tot de TRIZ toolbox warden gezien. 
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4.3.2 Kandidaat tools 

Onderzoeksvraag 1: Welke TRIZ tools zouden toepasbaar en van nut kunnen zijn binnen BPM? 

Onderzoeksvraag 4: Met welke TRIZ tools, die in onderzoeksvraag 1 en 2 aan bod zijn gekomen, 
en op welke wijze zouden deze Jasen versterkt kunnen warden? 

Onderzoeksvraag 5: Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of 
vervanging van een dee! van de BP M aanpak op het resultaat van het betreffende dee! van de 
aanpak? 

Onderzoeksvraag 6: Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of 
vervan~in~ van een dee! van de BP M aanpak op het resultaat van de tot ale BP M aanpak? 

Op basis van de inzichten opgedaan in de analyse van het vakgebied BPM en TRIZ, evenals 
de inzichten opgedaan uit de eerdere inspanningen om TRIZ in BPM in te bedden en op basis 
van inzichten van de TRIZ expert binnen Altran CIS, zijn de volgende tools kandidaat gesteld 
voor een inbedding in BPM: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Ideal Final Result, waarmee vastgesteld kan worden hoe ideaal een proces is en hoe 
ideaal hetzelfde proces kan zijn. 
Functionele Analyse, met behulp waarvan men een proces vanuit een functionele 
invalshoek en de onderlinge samenhang van de procescomponenten kan analyseren. 
Substance-field Analyse, geschikt om problemen in bestaande processen te 
anal yseren. 
Root Cause Analysis, waarmee men op zoek gaat naar de kemoorzaken van een 
probleem, die op basis van de RCA in de vorm van contradicties geformuleerd kunnen 
word en. 
Trends of Evolution, de tool waarmee men tot inzichten komt om het product of 
proces te evolueren om voorop te gaan lopen op de concurrentie. 
Trimming, een tool om niet-nuttige componenten uit een proces te verwijderen en 
zodoende het proces te vereenvoudigen. 
Inventieve Principes, waarmee men contradicties op inventieve wijze op kan lossen . 
Scheidingsprincipes, om fysische contradicties op te lossen, ofwel direct, ofwel door 
sturing naar een aantal Inventieve Principes. 

Deze tools zijn van toepassing op de analyse- en herontwerpfase in de BPM Lifecycle. Vanuit 
Altran CIS en het BPM vakgebied is nog een tweetal kansen gesignaleerd, die de keuze van 
de TRIZ tools bei"nvloeden. Deze zijn onder paragraaf 4.1 aan bod gekomen bij het benoemen 
van mogelijkheden om BPM met TRIZ te verrijken, op basis van inzichten opgedaan in 
hoofdstuk 2 en 3. De twee kansen zijn: 

o De sterke gelijkenis tussen de uitvoering van een Functionele Analyse en een 
binnen Altran CIS toegepaste Proces Analyse Sessie (PAS). Door de sterke 
overlap zijn beide tools relatief eenvoudig te integreren en daamaast hebben 
beide tools unieke elementen, die elkaar kunnen complementeren. 

o De in paragraaf 3.1.5 aan bod gekomen en in bijlage B gepresenteerde 
Redesign Heuristieken (Reijers, 2003), die nu binnen BPM trajecten gebruikt 
kunnen worden om processen mee te verbeteren. Een aantal heuristieken toont 
sterke overeenkomsten met een of meerdere Inventieve Principes. Zo is het 
samenvoegen van twee processtappen vergelijkbaar met het 'Merging' 
principe en het verwijderen van een processtap met het 'Taking Out' principe. 
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Een aantal heuristieken is wat specifieker van aard, waardoor ze ook als 
mogelijke uitwerkingen van Inventieve Principes zouden kunnen dienen. 

4.4 Keuze TRIZ tools toegepast in BPM 
Op basis van de opdrachtformulering, de toepasbaarheid van de kandidaat tools op processen, 
de afbakeningen uit paragraaf 4.1, de inzichten verkregen uit de literatuur en de inzichten van 
de TRIZ-expert, alsmede van de BPM-experts, is besloten de volgende tools te gebruiken ter 
verrijking van BPM: 

Analyse 
Functionele Analyse ter verrijking van de Proces Analyse Sessie (fase Unravel) in QUEST. 
Een proces zal niet langer slechts in stappen die wel of niet waardetoevoegend zijn worden 
opgedeeld. De functie van die stappen zal nader bekeken worden, de indeling van 
waardetoevoegend en niet-waardetoevoegend wordt verfijnd en op grafische wijze zal de 
samenhang tussen de procescomponenten inzichtelijk worden gemaakt. De Functionele 
Analyse zorgt tevens voor een betere integratie met de herontwerpfase, doordat een 
functioneel model mogelijkheden biedt voor zowel de Trimming tool, als voor het benoemen 
van fysische contradicties. 

Herontwerp 
De Trimming tool zal op basis van de Functionele Analyse en het procesmodel worden 
toegepast om het proces te vereenvoudigen en onnodige kosten uit het proces te verwijderen. 
Per procescomponent gaat er nu eerst gekeken worden of deze weggelaten, om zodoende het 
proces te vereenvoudigen en kosten (in de brredste zin van het woord) uit het proces te halen. 

Voor de 40 Inventieve Principes wordt gekeken naar de wijze waarop deze in BPM toe te 
passen zijn en of de Redesign Heuristieken een rol kunnen spelen om van een generieke naar 
een (domein)specifieke oplossing te komen. Zo kunnen de Redesign Heuristieken een 
belangrijke rol kunnen spelen in het concreet maken van een generieke oplossing, maar ook in 
het onderzoeken van de toepasbaarheid van de Inventieve Principes op het BPM vakgebied. 
Gestreefd wordt naar een aanpak waarbij het proces gei"nnoveerd kan worden aan de hand van 
een aantal Inventieve Principes. Een schifting in deze Inventieve Principes kan gemaakt 
worden met de Scheidingsprincipes. 

De Scheidingsprincipes worden gebruikt om fysische contradicties uit het functioneel model 
naar een beperkt aantal specifieke Inventieve Principes te leiden. De tool helpt de gebruiker 
door de keuze uit een aantal scheidingsstrategieen te geven en deze specifieke strategieen te 
koppelen aan een aantal Inventieve Principes (Mann, 2002). 

Figuur 14 toont een schematische weergave van wat de toepassing van de TRIZ tools in BPM 
betekent. Concreet worden de best practices, ook te lezen als de Redesign Heuristieken, 
verplaatst van een directe toepassing op bedrijfsprocessen naar een onderdeel van de 
procesverbetering. Daarbij gaat men met TRIZ op gestructureerde wijze op zoek naar een 
beperkt aantal passende verbetermogelijkheden, die op een hoog abstractieniveau zijn 
geformuleerd. 
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Figuur 14. Veranderingen door toepassing TRIZ tools in BPM aanpak 

In hoofdstuk 5 zal beschreven worden hoe de tools in een BPM aanpak en specifiek in de 
QUEST methodiek gelntegreerd worden. Daar zal ook meer gedetailleerd worden ingegaan 
op mogelijke aanpassingen in de tools en de wijze waarop het verbeterproces in de 
vemieuwde opzet doorlopen gaat worden. 
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s Ontwerp BPM aanpak verrijkt met TRIZ 
In <lit hoofdstuk zullen de in hoofdstuk 4 gekozen TRIZ tools in de BPM aanpak van Altran 
CIS, de QUEST methodiek, gei'ntegreerd worden (figuur 15). Voor de nadruk op QUEST is 
gekozen omdat in de keuze van TRIZ tools rekening is gehouden met de BPM aanpak van 
Altran CIS. Een integratie met een concrete BPM aanpak geeft tevens een beter inzicht in de 
toepasbaarheid, dan een vrij abstracte integratie van een TRIZ tool in een BPM aanpak. Tot 
slot is een concrete toepassing van TRIZ tools in de BPM aanpak van Altran CIS voor Altran 
CIS meer waardevol dan een algemene inbedding van TRIZ tools in een cyclische BPM 
aanpak. 

Aan de hand van een voorbeeld, het Intake Proces, waarvan in paragraaf 1 een beschrijving 
gegeven wordt (Reijers, 2003), wordt inzicht gegeven in de werking van de met TRIZ 
verrijkte aanpak. De geleverde input is afkomstig van de fase waarin het verbeterproject 
wordt gedefinieerd en de doelen voor het project worden vastgesteld. Deze worden als 
gegeven beschouwd in de analyse- en herontwerpfase. 

__. Analyse - Herontwerp -
{Unravel} {Embed} -- ------ -----· 

- -
-- ----- -

Functionele 
Fysieke lnventieve 

--. Proces Analyse 
~ beoordeling -+ Functioneel Model r-+ Trimming f+ 

Contradicties en ..... Principes, met 
Sessie {PAS} Scheidings- Redesign 

-
activiteiten 

principes Heuristieken 

Figuur 15. Unravel en Embed fase met TRIZ tools verrijkt 

In paragraaf 2 en 3 wordt vervolgens voor de analyse- en herontwerpfase beschreven hoe de 
TRIZ elementen in de QUEST methodiek worden gevoegd. Daamaast wordt aan de hand van 
het in paragraaf 1 beschreven voorbeeldproces getoond hoe de vemieuwde aanpak 
daadwerkelijk in zijn werk gaat en tot welke uitkomsten <lit leidt. 

Naast de verrijking van QUEST met TRIZ tools, zal ook gereflecteerd worden naar de 
toepassing van de TRIZ tools in een BPM methodiek in het algemeen. Aan het eind van <lit 
hoofdstuk zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

Onderzoeksvraag 2: Zouden deze tools ten behoeve van integratie in een BPM aanpak aangepast 
moeten warden en zo ja, hoe zouden de betrejfende tools aangepast moeten warden? 

5. 1 Het intake proces 
Het voorbeeldproces <lat we gebruiken is een intake proces, bij een geestelijk gezondheids
instituut (Reijers, 2003). De eis die wordt gesteld aan de procesverbeteraar is 'bet verlagen 
van de doorlooptijd van een telefoniscbe intake tot bet opstellen van een bebandelplan'. 

5.1.1 Beschrijving 
Het proces begint met een telefoontje van een huisarts van iemand die hulpbehoevend is, naar 
het secretariaat van het instituut. Afhankelijk van de woonplaats van de patient wordt de 
huisarts doorverbonden naar de hoofdverpleger van de regio waar de patient woont. 
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De hoofdverpleger vraagt gegevens over de geestelijker, fysieke en sociale toestand van de 
patient en vult deze in op een registratieformulier. Dan formulier wordt aan het secretariaat 
van het instituut gegeven, die het formulier opslaat in een informatiesysteem en print. Voor 
nieuwe patienten wordt een dossier aangemaakt, waarin zowel het registratieformulier als de 
geprinte versie van het informatiesysteem worden opgeslagen. Deze dossiers worden 
opgeslagen door het secretariaat en mogen het gebouw niet verlaten. Vervolgens maakt het 
secretariaat twee registratiekaarten, die een aantal basis data bevatten. Deze kaarten worden 
door de toekomstige eerste en tweede intaker gebruikt. De patient wordt op een lijst gezet. 

Op woensdagen vindt een overleg plaats met het gehele medische team. Dat team bestaat uit 
sociaal-medische medewerkers, artsen en een psychiater. In dit overleg worden alle patienten 
op de lijst door de teamleider toegewezen aan een sociaal-medische medewerker die de eerste 
intake zal doen. Een arts doet de tweede intake en bij het toewijzen van eerste en tweede 
intakers wordt rekening gehouden met de expertise, het werkgebied, de werkdruk en 
mogelijke eerdere contacten die de intakers al met een patient hebben gehad. De toewijzing 
wordt op een toewijzingslijst gezet, die aan het secretariaat wordt gegeven. Voor nieuwe 
patienten wordt ook nog gekeken of het nodig is om een medisch dossier op te vragen. Deze 
informatie wordt aan de toewijzingslijst toegevoegd. 

Het secretariaat slaat de toewijzing van de patienten op de toewijzingslijst op in het 
informatiesysteem en geeft de registratiekaarten aan de intakers. De eerst intaker plant nu zo 
snel mogelijk een afspraak met de patient. Gedurende deze afspraak wordt de patient 
onderzocht aan de hand van een standaard checklist, die samen met eventuele additionele 
notities in het schrift van de intaker, wordt toegevoegd aan het dossier van de patient. 

Voor de patienten voor wie een medisch dossier nodig is, wordt een brief naar de huisarts 
gestuurd met het verzoek een kopie van het dossier op te sturen. Zodra deze ontvangen is, 
worden de intakers ge"informeerd en wordt het medische dossier aan het dossier van de patient 
toegevoegd. De tweede intaker kan pas een afspraak plannen als het medische dossier, indien 
noodzakelijk, is ontvangen. Hij gebruikt een dictafoon om zijn observaties op te slaan en het 
secretariaat typt deze opnamen uit en voegt die informatie toe aan het patientdossier. 

Zodra beide intakes plaats hebben gevonden, wordt de patient toegevoegd aan het 
eerstvolgende teamoverleg op woensdag. Tijdens dat overleg formuleren de intakers samen 
met de teamleider en aanwezige psychiater een behandelplan. Met het formuleren van het 
behandelplan is het intake proces beeindigd. 

5.1.2 Processchema 
In figuur 16 staat een schematische weergave van het proces. Deze weergave laat zien hoe het 
in paragraaf 5.1.1 beschreven proces in elkaar zit. De nadruk ligt daarbij op de volgorde van 
de verschillende processtappen. 
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Figuur 16. Stroomschema intake Proces, gemodelleerd in Protos (Reijers, 2003) 

5.2 Analysefase 
In deze paragraaf wordt de analysefase behandeld. Naast de beschrijving van de huidige 
aanpak en de daaraan toegevoegde Functionele Analyse, wordt specifiek voor het intake 
proces getoond wat de output van deze fase is. 
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5.2.1 Analysefase in QUEST methodiek 
In hoofdstuk 3 is de Proces Analyse Sessie (PAS) aan bod gekomen als de binnen Altran CIS 
gebruikte techniek om in de analysefase een aanzienlijke hoeveelheid informatie over het 
proces en de daarbij betrokken mensen en daartoe gebruikte systemen te verkrijgen. In bijlage 
D is de PAS beschreven. Het is belangrijk te weten dat, naast de PAS, nog op andere wijzen 
informatie over de specifieke situatie en haar context wordt verkregen. Voorbeelden hiervan 
zijn interviews en het volgen van een case door het proces. De PAS is echter een efficiente 
techniek om in korte tijd ongeveer 80 procent van de benodigde informatie te verkrijgen, die 
door de uitvoerende werknemers geaccordeerd is. Er wordt een gedetailleerd beeld van het 
proces, zoals dat daadwerkelijk plaats vindt, gevormd. Naast de informatievoorziening, dient 
de PAS nog een ander doel: het creeren van procesbewustzijn onder de werknemers. Ook leidt 
dit onder de uitvoerende werknemers tot meer betrokkenheid en enthousiasme om mee te 
denken over en later te werken volgens de geformuleerde oplossingen. 

Naast een grafische weergave van de routering van het te analyseren bedrijfsproces 
(bijvoorbeeld figuur 16), wordt het product van de PAS gevormd door een drietal (sets van) 
Excel sheets. In deze sheets vindt men informatie over activiteiten, betrokken werknemers, 
(tussen)producten, gebruikte tools en factoren van invloed bij de uitvoering van activiteiten 
(controls). 

Een activiteitenschema geeft per specifieke activiteit de benodigde informatie, zoals in figuur 
1 7 getoond, met een voorbeeld voor het intake proces. 

Controls 

In ut Activity 

Tools 

Output 
Lijst nieuwe 
patienten 

Figuur 17. Elementen activiteitenschema en een voorbeeld 
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Informatie over de gebruikte (tussen)producten is te vinden in het Input/output schema. Hierin 
wordt aan de hand van een 'I' en een 'O' aangegeven of een product als input of output in een 
activiteit dient. De producten staan hierbij op de verticale as en de activiteiten op de 
horizontale as. De volgordelijkheid in is aan de hand van het 110 schema eenvoudig vast te 
stellen en men kan bij het veranderen van een activiteit eenvoudig zien welke andere 
activiteiten daarbij bei"nvloed worden. Men dient de tabel daartoe verticaal te lezen. Figuur 
l 8a toont een fragment van het Input/Output schema van het intake proces. 

Figuur 18b toont een fragment van de derde Excel sheet, namelijk de sheet die alle betrokken 
partijen aan het processchema koppelt. Op de verticale as staan alle in het proces betrokken 
rollen en op de horizontale as staan de processtappen beschreven. Tevens kan informatie 
worden toegevoegd over het al dan niet verplicht doorlopen van een processtap en behandel
en doorlooptijden. De gearceerde kolom kan voorlopig over het hoofd gezien worden, daar dit 
in de volgende paragraaf wordt toegelicht en in de huidige situatie geen output van de PAS is. 
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Figuur 18b. Processchema (output PAS) met toegevoegd de functionaliteit per activiteit (gearceerde 
kolom) 

In bijlagen S en T zijn de volledige sheets te vinden. 

5.2.2 Functionele Analyse in Analysefase QUEST 
De resultaten die uit een PAS afkomstig zijn geven een veelomvattend beeld van het 
bedrijfsproces en zullen onveranderd gebruikt blijven worden. Hiertoe zal de opzet van de 
PAS ook onveranderd blijven. Wat toegevoegd gaat worden is een waardering van de 
functionaliteit per activiteit en een functioneel model. Oat functioneel model wordt gebaseerd 
op de standaard PAS output en de toevoeging van de typen functionaliteiten. De gearceerde 
kolom in het processchema (figuur l 8b) toont de categorisering van de door de activiteiten 
geleverde functies. De volgende drie typen functies worden onderscheiden (Arel et al., 2002): 

1. Een productieve functie voegt waarde toe, als zijnde dat het de parameters van een 
component verandert, zodat deze haar gewenste uiteindelijke staat nadert. 

2. Een ondersteunende functie verandert tijdelijk de parameter(s) van een 
systeemelement, opdat andere nuttige functies uitgevoerd kunnen worden. Vaak zorgt 
een correctieve functie voor het ongedaan maken van de tijdelijke verandering. 

3. Een correctieve functie verandert de parameter(s) van een systeemelement om een 
bepaald ongewild effect teniet te doen. 
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Deze indeling lijkt veel op de indeling die wordt gemaakt in de Value Added Assessment 
(VAA, paragraaf 3.2.6), die in de QUEST methodiek in de herontwerpfase wordt uitgevoerd. 
Daar fungeert de V AA als trigger voor het verwijderen van activiteiten die als niet
waardetoevoegend worden aangemerkt. In dit geval zal de Functionele Analyse de V AA gaan 
vervangen en naast inzicht in de functionaliteit van de activiteiten ook inzicht geven in de 
samenhang van de functionaliteiten in het gehele proces. In figuur 19 staat schematisch 
weergegeven hoe deze stap in het hele verhaal past. 

Generic, 
TRIZ 

Problem 

Specific 
Problem 

Generic, 
TRIZ Solution 

Specific 
Solution 

Figuur 19. Schematische weergave TRIZ in Analyse/Unravel fase 

Gei"nspireerd door de radicalere herontwerpaanpak Product-Based Workflow Design, waarbij 
een werkstroom op basis van de eigenschappen van het product wordt opgesteld (Reijers, 
2003), is besloten het functioneel procesmodel slechts de basiselementen van het proces te 
laten bevatten. Deze basiselementen zijn de elementen die verbonden zijn met de productieve 
activiteiten, dus de elementen die noodzakelijk zijn om tot het eindproduct te komen. Daarbij 
worden elementen die niet bij productieve activiteiten zijn betrokken niet gemodelleerd. 
Wanneer er tussen de reeds gemodelleerde elementen niet-productieve relaties bestaan, dan 
worden deze in het model opgenomen, evenals schadelijke effecten, geredeneerd vanuit de 
doelstellingen van het verbeterproject. Bij het modelleren is gebruik gemaakt van een notatie 
die door Royzen (1999) Tool-Object-Product (TOP) Function Analysis wordt genoemd. Een 
handleiding om tot een functioneel procesmodel te komen is te vinden in bijlage M en het 
resultaat voor het voorbeeld, het Intake Process, is in figuur 20 weergegeven. 

Uiteindelijk heeft men een model dat slechts een deel van de procescomponenten bevat, maar 
wel alle elementen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het product (figuur 20). 
Het functioneel model van het proces stelt de ontwerper nu in staat om in de herontwerpfase 
twee verbeterslagen door te voeren, welke zonder functioneel niet op de betreffende wijze 
mogelijk waren geweest. 

• Samen met de PAS output zal het functioneel model dienen om, met behoud van 
functionaliteit, het proces te vereenvoudigen. Deze Trimming stap komt in paragraaf 
5.3 aan bod. 

• Het vinden van verbeterpunten in het proces, geredeneerd vanuit de doelstellingen die 
in het verbetertraject zijn geselecteerd. In deze tweede doelstelling gaan de Inventieve 
Principes en de Redesign Heuristieken een rol spelen, waarvoor de lezer ook naar 
paragraaf 5.3 wordt verwezen. 
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Behandelplan 

Figuur 20. Functioneel model met probleemgebieden 

5.2.3 Functionele Analyse in Analysefase BPM 
In paragraaf 5.1.2 en bijlage M is gekeken hoe een aangepaste versie van de Functionele 
Analyse op basis van informatie voortgekomen uit de Proces Analyse Sessie opgesteld wordt. 
De veelomvattende resultaten van de PAS zijn nuttig als input voor het opstellen van een 
functioneel model, maar verwacht wordt dat andere invullingen van de analysefase ook 
geschikt zijn als input voor het opstellen van een functioneel model. De voomaamste 
informatie die benodigd is voor het opstellen van het functioneel model is een beschrijving 
van de activiteiten in een proces en de daarbij betrokken resources en (tussen)producten. De 
Functionele Analyse geldt dus niet, zoals Smith (2006) gebruik maakt van de Problem 
Formulator techniek, als vervanging van de analysefase in BPM. Het is een aanvulling, die de 
gebruiker inzicht geeft in de basis van en de functionele samenhang in het proces en in staat 
stelt de TRIZ tools Trimming en de Inventieve Principes in de herontwerpfase toe te passen. 

5.3 Herontwerpfase 
In de herontwerpfase worden twee stappen om een bedrijfsproces te verbeteren toegevoegd. 

• De Functionele Analyse uit paragraaf 5.2.2 dient ter ondersteuning van de Trimming 
stap (paragraaf 5.3.2). 

• Het formuleren van problemen in Fysieke Contradicties en het gebruik van de 
Scheidingsprincipes ondersteunen de toepassing van de Inventieve Principes, die 
specifiek op bedrijfsprocessen is aangepast en tevens door de Redesign Heuristieken 
wordt ondersteund (paragraaf 5.3 .3). 
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In paragraaf 5.3.4 wordt de vemieuwde aanpak in het licht van BPM bekeken. In figuur 
21 staat de voorgestelde verandering in de huidige BPM herontwerpaanpak, zoals die vaak 
geschiedt, schematisch weergegeven. 

BPM aanpak herontwerp: 
Aanpak, die op intuHieve wijze, of met gebruik van 
best practices leidt tot verbetering van het proces. 
Als uitgangspunt geldt een model van het proces, 
dat tijdens de analysefase in kaart is gebracht 

Best practices I 
And Then A 

Miracle Occurs 

00000 

80000 
,. ' ,. ' ,. ' 

BPM-TRIZ aanpak herontwerp: / ', 
Aanpak, waarbij het functioneel model van _ -~~ ___________ ~~",.- ________ ~ 
het proces als uitgangspunt geldt om met / r / Generiek Generiek ' "' 
behulp van de TRIZ tools Trimming en een I Functioneel Verbeterd I 

aangepaste versie van de 40 Inventive : model van : 

Principles, waarin Redesign Heuristieken I Herontwerp 1 

een rol spelen, het proces te verbeteren. ' Heuristieken I 
\ I 

Specifiek 
Bedrijfsproces 
+ procesmodel 

I I 
I I 
1 proces + nieuw I 
1 bedri"fs roces / 
~ ----------------- - / 

Figuur 21. Verandering Herontwerpfase schematisch weergegeven 

5.3.1 Herontwerpfase in QUEST methodiek 
De herontwerpfase in QUEST geschiedde eerst vrij intultief, aan de hand van 14 
verbetvoorstellen (Van der molen, 1996, Bijlage E). Hiervan was het uitvoeren van een Value 
Added Assessment om niet-waardetoevoegende stappen uit het proces te verwijderen er een. 
Deze Value Added Assessment toont sterke overeenkomstem met de waardering van 
functionaliteiten in de Functionele Analyse en de andere best practices kunnen allen leiden tot 
een verbetering van het bedrijfsproces, maar komen tevens enigszins over als 'losse flodders'. 
Toegepast op het Intake Process zou men achtereenvolgens de 14 verbetervoorstellen 
proberen toe te passen. Deze 14 aanzetten tot verbetering is een behoorlijk aantal en er is geen 
sprake van enige vorm van sturing naar specifieke verbetervoorstellen. In praktijk vormen de 
in de Qualify fase opgestelde doelstellingen de voomaamste mindset om het proces te 
verbeteren. 

5.3.2 Trimming in herontwerpfase QUEST 
Essentieel startpunt bij het trimmen is een functioneel model van het proces (Mann, 2002; Ru 
en Ru, 2006; Arel et al. , 2002). Door het verrijken van de analysefase met de Functionele 
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Analyse wordt een model verkregen waarin de geleverde functionaliteiten benoemd zijn en 
hun onderlinge samenhang gedetailleerd in kaart is gebracht. Deze output is geschikt om 
trimming op toe te passen. Gekeken zal worden of procescomponenten uit het proces 
verwijderd kunnen worden en of, indien nodig, andere procescomponenten de functionaliteit 
van de verwijderde procescomponenten kunnen ovememen. 

Men kan nu, gegeven de Functionele Analyse, grofweg op twee manieren te werk gaan: 
• men neemt de schadelijke effecten uit het functioneel model als aangrijpingspunt om 

te trimmen, of 
• men gaat bij elke activiteit na of deze activiteit noodzakelijk is en zo niet, of deze en 

de erbij betrokken resources en producten uit het proces verwijderd kunnen worden. 

Uitgaande van het feit dat een beetje proces al snel 100 activiteiten kent en een groot aantal 
betrokken partijen en tussenproducten, verdient de tweede aanpak geen voorkeur. Omdat het 
functioneel model echter uit gaat van de basis van het proces, zullen juist de zaken die 
geschikt zijn om uit het proces te verwijderen niet in het functioneel model zitten. Tevens 
gaan de schadelijke effecten als stuurparameter voor het formuleren van fysische contradicties 
dienen (paragraaf 5.3.3.1), zodat ook deze aanpak niet de voorkeur verdient. Om die reden is 
een andere aanpak geformuleerd: het proberen te verwijderen van alle procescomponenten die 
niet in het functioneel model zitten. Hiertoe worden het proces- en taakschema gebruikt, in 
combinatie met het functioneel model. 

De trimming stap wordt uitgevoerd door een aantal vragen op de mogelijk te verwijderen 
componenten los te laten (Mann, 2002): 

• Heb ik de door dit onderdeel geleverde functie nodig? ("is het nodig een brief van a 
naar b te verplaatsen") 

• Is het object zelf in staat de functie te vervullen? ("kan de brief zichzelf 
verplaatsen?") 

• Kan iets anders binnen het systeem de functie vervullen, als ik de tool weg haal? 
("kan iets of iemand anders de brief verplaatsen") 

• Kan iets buiten het systeem de functie vervullen als ik de tool weghaal? ("kan iets 
of iemand anders buiten het systeem de briefverplaatsen?") 

Enkele componenten, die in het intake proces getrimd zouden kunnen worden, zijn: 
• De hoofdverpleger, die 
• Het digitale registratie formulier 
• Het opnemen van de observaties van de tweede intaker 

In tabel 1 worden de vier Trimming vragen beantwoord en op basis daarvan kan men het 
telefonisch intake gesprek door een andere medewerker uit te laten voeren. Ook kan men 
besluiten de digitale versie van het registratieformulier uit het proces te verwijderen. Inherent 
hieraan is het kunnen verwijderen van de actie print digitale versie registratieformulier. 
Observaties van de 2e intaker kunnen direct door een medewerker van het secretariaat worden 
vastgelegd. In bovenstaande formulering wordt telkens bewust geduid op een mogelijkheid 
('kan'), aangezien de impact buiten het proces niet uit de beschrijving van het proces is op te 
maken. Men kan dus bijvoorbeeld het telefonische intake gesprek wel door iemand anders dan 
de hoofdverpleger laten voeren, maar niet zonder meer de hoofdverpleger uit de organisatie 
verwijderen. 
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Nursing officer Digitale versie van Tape observations 
registratie formulier 2 e intaker 

Heb ik de door het Ja, de geleverde infonnatie is Nee Ja, het onderdeel vervult een 

onderdeel geleverde 
van belang tijdens het proces functi e in het delen van 

infonnati e die in de intake is 

functie nodig? opgedaan 

Kan het object zelf de Nee Nee Vrij onwaarschijnlijk 

functie vervullen? 
Kan iets anders m het Wellicht een medewerker van Ja, maar <lat wordt dan ook Wellicht kan een secretarial 

de functie 
het secretariaat meteen een duurdere tool of worker aanwezig zijn bij het 

sys teem een investering m een onderzoek en direct de 

vervullen, als de tool systeem ter ondersteuning. bevindingen op papier zetten. 

wordt verwijderd? 
Dus ja. 

Kan iets anders buiten het Wellicht kan de exteme partij Ja, maar <lat lijkt niet gewenst Nee 

systeem de functie 
(huisarts) zalf alle in fonnatie 
aan de patient fil e toevoegen. 

vervullen, als de tool 
wordt verwijderd? 

Tabet 1. Beantwoording Trimming vragen voor aantal componenten intake proces 

Het resultaat is een vereenvoudigd proces, dat in staat is hetzelfde product tegen lagere kosten 
voort te brengen. In bijlage N is de procedure uitvoeriger beschreven. In de volgende stap gaat 
het proces met behulp van de Inventieve Principes daadwerkelijk gei"nnoveerd worden. 

5.3.3 lnventieve Principes in herontwerpfase QUEST 
Na het vereenvoudigen van het proces met de Trimming techniek houdt men een functioneel 
model en de activiteiten die niet in het functioneel model zitten, maar ook niet uit het proces 
verwijderd konden worden, over. Aan de hand van het functioneel model kan nu een aantal 
verbetermogelijkheden gei"dentificeerd worden, die in de vorm van een fysi sche contradictie 
worden beschreven (paragraaf 5.3.3.1). Deze fysische contradicties worden middels de 
scheidingsprincipes tool, die dient als stuurmiddel, naar een aantal lnventieve Principes geleid 
(figuur 22 en paragraaf 5.3.3.2). De lnventieve Principes worden in paragraaf 5.3.3.3 en 
paragraaf 5.3.3.4 verder uitgewerkt en toegepast. De generieke oplossingsrichtingen worden 
daarbij gekoppeld aan een aantal bijpassende Herontwerp Heuristieken, die de gebruiker 
helpen in de zoektocht naar specifieke oplossingen (Reijers, 2003). 
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Contradictie 

Scheiding Tijd 
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~ystee'in .. 

BPM-TRIZ#1 

BPM-TRIZ#2 

BPM-TRIZ#3 

BPM-TRIZ #17 

BPM-TRIZ #18 

Figuur 22. Van functioneel model naar BPM-TRIZ principes 

5.3.3.1 Formuleren problemen in fysische contradicties 
In het functioneel model is een aantal componenten (resources, (tussen)producten) aan te 
wijzen, dat zowel een nuttige, als een schadelijke functie levert (vanuit de 
projectdoelstelling( en) geredeneerd). De activiteiten behorende bij deze componenten zijn in 
figuur 6 rood omcirkeld en worden als uitgangspunt genomen om het proces verder te 
verbeteren. Hiertoe worden op later tijdstip de BPM-TRIZ principes gebruikt, maar eerst zal 
een tweetal stappen plaats vinden om tot de toepassing van de juiste principes te komen. 

In de functies die de componenten leveren 
schuilt een fysische contradictie. Eenzelfde 
component doet iets goeds, maar tegelijkertijd 
gebeurt er daardoor iets slechts. Normaal 
gesproken is dit een situatie waarin vaak 
gezocht wordt naar een compromis, 
bijvoorbeeld de 'ideale' verhouding waardoor er 
maar een beetje aan nadelige neveneffecten 
optreedt, maar wel genoeg van de functie wordt 
geleverd. Aan de hand van het benoemen van 
deze contradictie en het gebruik van de 
scheidingsprincipes om op een aantal BPM-
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Er is sprake van een fysische contradictie 
wanneer men van een component verwacht dat 
deze verschillende, elkaar uitsluitende 
eigenschappen toont. Een veel gebruikt 
voorbeeld in TRIZ is de koffiekop: men wil dat 
de koffie warm blijft, en daarom wil men dat de 
kop warm is. Aan de andere kant wil de 
gebruiker van de kop dat deze koud is, zodat hij 
zijn vingers niet brandt. Een voorbeeld van een 
fysische contradictie in BPM is bijvoorbeeld dat 
men wil dat een resource continu beschikbaar is, 
maar dit vanwege een te lage werklast voor het 
betreffende proces tegelijkertijd niet wilt. 
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TRIZ principes te komen, gaat men op zoek naar een oplossing die de contradictie doet 
verdwijnen. 

Een fysische contradictie (zie kader) wordt geformuleerd in de vorm 'ik wil conditie X en ik 
wil conditie - X'. Een voorbeeld voor een probleem uit het intake proces: men heeft bij een 
bepaald percentage nieuwe patienten een medisch dossier nodig. In het huidige proces 
betekent het nodig hebben van dat dossier al snel een extra doorlooptijd van 2 werkdagen. De 
fysische contradictie die hier benoemd wordt is: 'lk wil over de medische file beschikken 
(omdat de informatie in 95% van de gevallen benodigd blijkt) en ik wil niet over de medische 
file beschikken ( omdat het minimaal 2 werkdagen kost om het dossier te verkrijgen)' . 

Op basis van het functioneel model van het intake proces zijn de volgende vier activiteiten 
aan te wijzen. Ze zijn onderscheiden, omdat ze geredeneerd vanuit de doelstelling van het 
verbeterproject, het verkorten van de doorlooptijd, aanzienlijk bijdragen aan de huidige 
doorlooptijd. Voor de volledigheid hadden meerdere activiteiten in de lijst opgenomen 
kunnen worden, maar de auteur beoogt hier geen volledige analyse de verbetermogelijkheden 
in het proces op te stellen. 
De activiteiten kunnen in de vorm van een fysische contradictie geformuleerd kunnen worden 
(ze leveren zowel nuttige als schadelijke functies, zie de omcirkelde gebieden in het 
functioneel model): 

• Het aanvragen van de medical file neemt wachttijd met zich mee (verzenden briefkost 
gemiddeld een werkdag. Deze is ook al in de Trimming stap aan bod gekomen, zie 
bijlage N) 

• Het laten opsturen van een kopie van de medical file neemt wachttijd met zich mee 
(verzenden kost gemiddeld een werkdag) 

• Het aanvragen van de medical file kan wachttijd veroorzaken voor de eerste intaker, 
die pas zijn intake gesprek kan houden als hij de medical file heeft 

• Beide bijeenkomsten van de teams veroorzaken wachttijden, omdat ze alleen op 
woensdag plaats vinden. 

De volgende fysische contradicties kunnen nu geformuleerd worden: 
• Ik wil de medical file hebben en ik wil de medical file niet hebben. 
• Ik wil het behandelplan teamsgewijs opstellen, maar ik wil niet teamsgewijs te werk 

gaan. 
• Ik wil periodiek te werk gaan en ik wil niet periodiek te werk gaan. 

5.3.3.2 Gebruik Scheidingsprincipes om naar oplossingsrichtingen geleid te 
word en 

Nu de problemen in de vorm van fysische contradicties zijn geformuleerd, gaan de 
scheidingsprincipes een rol spelen. Hipple (2005) gebruikt de scheidingsprincipes op zichzelf 
om volgens een viertal strategieen direct te zoeken naar een specifieke oplossing. Mann 
(2002) noemt dezelfde vier scheidingsprincipes, 'oplossingsroutes', die de gebruiker naar een 
aantal Inventieve Principes leiden. De laatste wijze wordt hier toegepast, om zo sturing te 
geven naar een aantal specifieke BPM-Principes, die in paragraaf 5.2.3.3 aan bod komen. 
Deze wijze is meer gestructureerd en minder afhankelijk van de vraag in hoeverre men in 
staat is zelf tot creatieve oplossingen te komen met een viertal handreikingen. 
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Om te bepalen welke 'route' gekozen dient te worden, worden onderstaande vragen gebruikt 
om een onderscheid te maken in een scheiding in plaats, tijd, conditie en binnen/buiten het 
systeem. Het is mogelijk dat meerdere scheidingsstrategieen toepasbaar zijn en in dat geval 
werkt men volgens de volgorde zoals die in tabel 1 is weergegeven. Daarbij is het mogelijk 
om oplossingen die door verschillende strategieen en/of BPM-TRIZ (zie paragraaf 5.3 .3.3) 
principes zijn gevonden te combineren (Mann, 2002). 

• Er is sprake van scheiding in plaats, wanneer de vraag 'waar wil ik conditie X' voor 
elkaar uitsluitende waarden van X (bijvoorbeeld een warme en koude koffiekop) 
verschillend beantwoord wordt. 

• Er is sprake van scheiding in tijd, wanneer de vraag 'wanneer wil ik conditie X' voor 
elkaar uitsluitende waarden van X (bijvoorbeeld een resource die wel aanwezig moet 
zijn als er werkzaamheden zijn, maar niet als er geen werk is) verschillend beantwoord 
wordt. 

• Er is sprake van scheiding in conditie, wanneer de vraag 'ik wil conditie X, als ... ' 
voor elkaar uitsluitende waarden van X (bijvoorbeeld een warme koffiekop als men 
van warme koffie houdt en een koude koffiekop wanneer men van koude koffie houdt) 

• Er is sprake van scheiding door de functie in een ander systeem onder te brengen, als 
de drie bovenstaande vragen allen gelijk beantwoord zijn. De laatste optie is dan om 
naar dit scheidingsprincipe te kijken. Overigens is deze scheidingsstap deels al in de 
Trimming stap uitgevoerd, alwaar functies soms in andere procescomponenten worden 
ondergebracht. 

Tabel 2 is gebaseerd op de tabel die Mann (2002) gebruikt om van scheidingsprincipes naar 
Inventieve Principes gestuurd te worden (bijlage 0). Aanpassing van de lnventieve Principes 
naar de BPM-TRIZ principes heeft ertoe geleid dat de tabel ook veranderd is. Als men een of 
meerdere scheidingsprincipes voor een fysische contradictie heeft onderscheiden, kan men 
tabel 2 gebruiken om naar een aantal specifieke BPM-TRIZ principes gestuurd te worden. 

Scheidingsprincipe Bijbehorende BPM-TRIZ principes 

Scheiding in Ruimte - Splitsen van het proces of de procescomponenten 
- Locale Kwaliteit 
- Een andere dimensie 
- Tegengestelde actie 
- Nested Doll 
- Asymmetrie 
- Intermediair en self-service 

Scheiding in Tijd - Dynamics 
- Voortijdige (tegen)actie 
- Continue of onderbroken actie 
- Gedeeltelijke of overvloedige actie 

Scheiding in Conditie - Feedback en transparantie 
- Verrijk de procesomgeving 
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Verplaatsen naar 
• Subsysteem 

• Supersysteem 

• Ander Systeem 

• Omgekeerd Systeem 

- Scheiding van het proces of de procescomponenten 
- Intermediair en self-service 
- Homogeniteit 
- Equipotentiality 

- Samenvoegen 
- Universaliteit 
- Feedback en transparantie 

- Goedkope procescomponenten met een korte levensduur 

- Tegengestelde actie 
- Voortijdige (tegen)actie 

Tabel 2. Scheidingsprincipes als sturingsmechanisme naar BPM-TRIZ principes 

Wanneer we de fysische contradictie 'Ik wil de medical file hebben en ik wil de medical file 
niet hebben' onderwerpen aan de vragen om tot een scheidingsstrategie te komen, kunnen de 
'tijd' vragen voor tegengestelde waarden afwijkend beantwoord warden. 'Ik wil het medisch 
dossier, wanneer ik <lit direct tot mijn beschikking kan hebben' en 'Ik wil het medisch dossier 
niet, wanneer ik hier eerst enkele dagen op moet wachten.' Zodoende zou men door tabel 2 
naar de BPM-TRIZ principes 'Dynamics', 'Voortijdige (tegen)actie', 'Continue of 
Onderbroken actie' en 'Gedeeltelijke of overvloedige actie' geleid warden en met die 
principes het probleem kunnen gaan oplossen. Het gebruik van de principes komt in paragraaf 
5.2.3.4 aan bod. 

5.3.3.3 Vormen BPM-TRIZ principes 
Zoals eerder gesteld warden de Inventieve Principes veel gebruikt in TRIZ en is het tevens 
een tool waarmee de beginnende TRIZ gebruiker al snel resultaten kan behalen. De 
Inventieve Principes zijn geabstraheerd uit onderzoek van een groot aantal patenten en waren 
in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel bij het oplossen van technische problemen in 
producten en productiesystemen. Dit beeld is de afgelopen 10 jaar veranderd en tegenwoordig 
warden de inventieve principes ook op velerlei andere gebieden toegepast. Een lijst van deze 
altematieve toepassingen is te vinden in bijlage I. 

De meeste van de in bijlage I genoemde publicaties richten zich op het noemen van 
voorbeelden van innovaties in een bepaald vakgebied, gekoppeld aan specifieke Inventieve 
Principes. Getracht wordt de volledige set van 40 principes van voorbeelden te voorzien en 
hier slaagt men over het algemeen vrij goed in. Soms is hier wel een behoorlijk dosis 
creativiteit voor benodigd. Dourson (2004) gaf aan dat een aantal principes niet op het 
betreffende vakgebied, financien, toepasbaar was en Ruchti en Livotov (2001) hebben 
gekozen voor een aanpak waarbij op basis van de 40 Inventieve Principes een nieuwe set van 
Principes is onderscheiden. Deze nieuwe set omvatte overigens niet alle originele Inventieve 
Principes (bijlage Q). 

Allereerst is bij het zoeken van voorbeelden voor 40 inventieve principes op het gebied van 
Business Process Management besloten een stap tussen het principe en een specifieke 
oplossing te creeren. Normaal gesproken komt men met de Inventieve Principes op mogelijke 
generieke oplossingen, die men vervolgens gebruikt om naar een specifieke oplossing te 
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werken. Hierbij is nog de nodige creativiteit van het projectteam gewenst en voorbeelden van 
toepassingen van de Inventieve Principes dienen ter illustratie van waar de principes toe 
kunnen leiden. Ook kan men juist aan de hand van die voorbeelden illustreren hoe een 
principe werkt. 

Redesign Heuristieken 
Als hulpmiddel om van een generieke oplossing, een of meerdere inventieve principes, naar 
een of meerdere specifieke oplossingen te komen, wordt gebruikt gemaakt van een 
veelomvattende set best practices. Dit zijn de zogenaamde Redesign Heuristieken, die door 
Reijers (2003) in de periode van 1990 - 2002 in de literatuur en uit eigen ervaring zijn 
onderscheiden. In figuur 1 is dit aangegeven door de stap tussen de generieke en de specifieke 
oplossing. De 29 heuristieken liggen op een hoger abstractieniveau dan concrete voorbeelden 
en vormen een omvangrijk overzicht van verbetermogelijkheden in een administratief 
bedrijfsproces. In bijlagen B en C worden de heuristieken, evenals hun beoogde effect op de 
prestatie van een workflow toegelicht, zoals in Reijers (2003) en Reijers en Limam Mansar 
(2005) is behandeld. 

Vooralsnog worden de Inventieve Principes gebruikt om het herontwerpproces te structureren 
door op een hoog abstractieniveau verbeterrichtingen aan te dragen. De Redesign 
Heuristieken helpen de gebruiker, een (beginnend) BPM beoefenaar, in het concreet maken 
van de principes. Daarom is voor elk principe bepaald of, en zo ja, welke Redesign 
Heuristieken een mogelijke specifiekere oplossing binnen het principe geven. Echter, er wordt 
vanuit gegaan dat de Redesign Heuristieken niet de enige mogelijke oplossingen binnen een 
principe zijn en dat men bij het gebruik van een bepaald principe daarom verder moet denken 
dan alleen de genoemde Redesign Heuristieken. 

Terugbrengen van het aantal Inventieve Principes 
Het voor elk probleem of elke stap in een proces doorlopen van de volledige set van 40 
Inventieve Principes is zeer tijdrovend. Waar de Contradictiematrix meestal een viertal 
principes voor een specifieke technische contradictie geeft, komen de Scheidingsprincipes tot 
een ruimere set van principes voor de vier scheidingsstrategieen. Uit gesprekken met een 
TRIZ expert binnen Altran CIS bleek dat het zeer waarschijnlijk is dat een aantal principes in 
de uiteindelijke tool buiten beschouwing gelaten kan worden. Hiertoe valt een drietal redenen 
aan te wijzen: 

• Sommige principes zijn dusdanig op de technische engineering wereld georienteerd, 
dat het nauwelijks denkbaar is dat deze toepasbaar zijn op bedrijfsprocessen. Een 
voorbeeld hiervan is het principe 'Pneumatics or Hydraulics', waar het gebruik van 
gassen en/of vloeistoffen ter vervanging van vaste onderdelen in een systeem wordt 
gepromoot. In toepassingen van de 40 Inventieve Principes op andere gebieden valt 
ook op dat met dergelijke principes dusdanig creatief omgegaan moet worden, dat de 
voorbeelden van de toepassing van deze principes niets of nauwelijks meer te maken 
hadden met het idee achter de originele principes. Te fysisch gerichte principes 
worden daarom niet toepasbaar op bedrijfsprocessen geacht en daarom niet gebruikt. 

• Sommige principes kunnen, toegepast op administratieve bedrijfsprocessen, volledig 
door andere principes gedekt worden. Een voorbeeld hiervan is 'Mechanical 
Vibration', waar het gaat om het laten oscilleren of vibreren van een object of 
systeem. Vertaald naar administratieve bedrijfsprocessen zou het hier gaan om de 
mate waarin een actie periodiek wordt uitgevoerd. Dit zit al in het principe 'Periodic 
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Action'. In dit geval geldt dat het meest generieke principe gebruikt zal worden in 
BPM. 

• Wanneer men een bepaald principe toepast, is het binnen TRIZ gebruikelijk en veel 
toegepast dat men ook kijkt naar de omgekeerde voorgestelde actie. Het principe 
'Segmentation' gaat bijvoorbeeld om het splitsen van een systeem. Als men dit 
omdraait, komt men op het samenvoegen van objecten, wat op 'Merging' neerkomt. 
Analoog kan het eerder genoemde 'Periodic Action' samengevoegd worden met het 
principe 'Continuity', wat tot de regel leidt dat elkaars tegenovergestelden 
samengevoegd kunnen worden in een principe. 

De uiteindelijke set principes die binnen BPM toegepast gaan worden bij het herontwerpen 
van een bedrijfsproces, wordt gevormd door toepassing van bovenstaande principes, inzichten 
in de mogelijkheden om de Redesign Heuristieken aan de Inventieve Principes te verbinden 
(bijlage B en P) en de samenvoegingen die in Ruchti en Livotov (2001) aan bod zijn 
gekomen. In bijlage R is dit proces en de uitkomst, een set van 18 BPM-TRIZ principes, 
beschreven, samen met een aantal gekoppelde Redesign Heuristieken. Onderstaand de 18 
BPM-TRIZ principes in het kort: 

1. Splitsen van het proces of de procescomponenten 
Omschrijving: Het opdelen van het proces of een procescomponent, mogelijk om zo 
niet vereiste functies uit het proces te verwijderen. 

2. Locale Kwaliteit 
Omschrijving: Maak een uniform ofhomogeen procesonderdeel of delen 6m het 
proces niet-uniform, zorg dat elke procescomponent in optimale omstandigheden kan 
functioneren en voeg functionaliteit aan een procescomponent toe. 

3. Asymmetrie 
Omschrijving: Introduceer asymmetrische elementen in het proces of de 
procescomponenten, ofverhoog de graad van asymmetrie. 

4. Samenvoegen 
Omschrijving: Voeg identieke of gerelateerde componenten, processtappen en functies 
samen, zodat ze gelijktijdig kunnen opereren. 

5. Universality 
Omschrijving: Zorg dat een procescomponent in staat is meerdere functies uit te 
voeren, waardoor andere procescomponenten overbodig worden (voor zover dit niet al 
in de trimming stap is geschied). 

6. "Nested Doll" 
Omschrijving: Plaats een of meerdere componenten of processen in elkaar. 

7. Voortijdige (tegen)actie 
Omschrijving: Ondemeem voortijdig een (tegen)actie om een nuttige functie al te 
faciliteren of te vervullen of een schadelijk effect, alsook onbetrouwbaarheid, tegen te 
gaan. 

8. Equipotentiality 
Omschrijving: Wanneer het proces of een procescomponent problemen ondervindt, 
herontwerp de omgeving om die problemen tegen te gaan ofte elimineren. 

9. Tegengestelde actie 
Omschrijving: Gebruik een aan de normale actie tegengestelde actie om het doel te 
bereiken. 
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10. Dynamics 
Omschrijving: Maak een proces in staat om onder verschillende omstandigheden te 
functioneren. Splits het proces in delen die los van elkaar gebruikt kunnen worden of 
vergroot de bewegingsvrijheid. 

11. Gedeeltelijke of overvloedige actie 
Omschrijving: Als het moeilijk is de juiste hoeveelheid van een actie te verkrijgen, 
maak dan gebruik van net iets meer of minder van die actie om het probleem te 
reduceren of elimineren. 

12. Een andere dimensie 
Omschrijving: Verander de richting van het doorlopen van een proces ofkijk naar 
andere toepassingsmogelijkheden van het proces en haar componenten. 

13. Continue of onderbroken actie 
Omschrijving: Zorg dat alle procescomponenten continu beschikbaar zijn, zodat het 
proces continu kan verlopen of voeg juist onderbrekingen in een continu proces toe. 
Ook is het mogelijk de frequentie van de perioden te veranderen en pauzes te 
gebruiken om andere taken/activiteiten uit te voeren. Daamaast is het mogelijk een 
actie zo snel uit te voeren, dat de schadelijke effecten nauwelijks merkbaar zijn. 

14. Feedback en transparantie 
Omschrijving: Introduceer feedback met als doel het verbeteren van een proces of 
procescomponent. Indien reeds aanwezig, maak het aanpasbaar aan veranderende 
proceseisen of condities. Verander de transparantie van het proces. 

15. Intermediair en self-service 
Omschrijving: Maak het proces of systeem in staat zelf een functie uit te voeren of 
maak gebruik van een intermediair om een functie te vervullen. 

16. Goedkope procescomponenten met een korte levensduur 
Omschrijving: Vervang een dure procescomponent door een veelvoud aan goedkope 
componenten met een korte levensduur. 

17. Homogeniteit 
Omschrijving: Maak interacterende processen of procescomponenten van hetzelfde 
materiaal of een materiaal met soortgelijke eigenschappen. 

18. Verrijk de procesomgeving 
Omschrijving: Verrijk de procesomgeving, door bijvoorbeeld de teamsamenstelling te 
veranderen of de gebruikte systemen te verbeteren. 

5.3.3.4 Toepassen BPM-TRIZ principes 
Nu men een set van 18 Inventieve BPM-TRIZ principes heeft, kan de tabel van de 
scheidingsprincipes toegepast worden om van een fysieke contradictie naar een aantal BPM
TRIZ principes te komen. De bijbehorende Redesign Heuristieken helpen de gebruiker in het 
vinden van concrete oplossingen, door de gebruiker ideeen te geven wat de beoogde werking 
van een principe is en ook door concreet in het BPM vakgebied oplossingsrichtingen voor het 
herontwerp te geven. 

Terug naar het voorbeeld van het intake process. , waar we inzoomen op de fysische 
contradictie 'Ik wil de medical file hebben en ik wil de medical file niet hebben'. Met behulp 
van het scheidingsprincipe Tijd kwam men op de BPM-TRIZ principes 'Dynamics', 
'Voortijdige (tegen)actie', 'Continue of Onderbroken actie' en 'Gedeeltelijke of overvloedige 
actie'. In bijlage R is de volgende beschrijving van deze principes te vinden: 
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Dynamics 
Omschrijving: Maak een proces in staat om onder verschillende omstandigheden te 
functioneren. Splits het proces in delen die los van elkaar gebruikt kunnen worden of vergroot 
de bewegingsvrijheid. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): PAR en FLEX worden beiden als 'mogelijk' aan 
dynamics te koppelen genoemd. De TYP en EXCEP zijn, geredeneerd vanuit de principes, 
geschikt om afwijkende cases te behandelen. De TECH ( opgemerkt dat workflow technologie 
per definitie niet tot meer flexibiliteit leidt, maar de digitalisering van de werkstroom wel haar 
voordelen heeft) heuristiek, samen met CASEB om het proces flexibeler te laten verlopen en 
het tevens niet op een specifieke locatie te laten opereren. 

Voortijdige ( tegen )actie 
Omschrijving: Ondemeem voortijdig een (tegen)actie om een nuttige functie al te faciliteren 
of te vervullen of een schadelijk effect, alsook onbetrouwbaarheid, tegen te gaan. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): Vanuit de heuristieken geredeneerd zijn XRES en BUF 
uitingen van dit principe. Beiden zijn ook vanuit de principes geredeneerd, evenals OUT, 
SPEC (afstemmen van opleidingsniveau van uitvoerende medewerkers), RESEQ en KO (het 
veranderen van de volgorde om schadelijke effecten te elimineren of te minimaliseren), FLEX 
en MAN (beiden vanuit veiligheidsoverwegingen). 

Continue of onderbroken actie 
Omschrijving: Zorg dat alle procescomponenten continu beschikbaar zijn, zodat het proces 
continu kan verlopen of voeg juist onderbrekingen in een continu proces toe. Ook is het 
mogelijk de frequentie van de perioden te veranderen en pauzes te gebruiken om andere 
taken/activiteiten uit te voeren. Daamaast is het mogelijk een actie zo snel uit te voeren, dat 
de schadelijke effecten nauwelijks merkbaar zijn. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): BUF, TECH, CASEB en vanuit de principes 
geredeneerd worden RED UC, SPEC, EMP, RESEQ en CENTR toegevoegd. De TECH 
heuristiek kan hier nog als ondersteunend aan toegevoegd worden. 

Gedeeltelijke of overvloedige actie 
Omschrijving: Als het moeilijk is de juiste hoeveelheid van een actie te verkrijgen, maak dan 
gebruik van net iets meer of minder van die actie om het probleem te reduceren of elimineren. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): vanuit de Redesign Heuristieken geredeneerd niet 
genoemd , vanuit de principes geredeneerd kwamen XRES en PAR naar voren. Met name de 
PAR heuristiek, waarbij gekeken wordt of taken parallel in plaats van sequentieel uitgevoerd 
kunnen worden met het risico dat er taken onnodig ( overvloedig) worden uitgevoerd lijkt 
toepasbaar. De XRES heuristiek is slechts ondersteunend voor het uit kunnen voeren van 
extra activiteiten en kan andersom geredeneerd (realistischer) ook leiden tot het verminderen 
van het aantal resources. 

Aan de hand van deze beschrijvingen kan men vervolgens, bijvoorbeeld in een gezamenlijke 
sessie met procesdeelnemers, gaan kijken naar concrete oplossingen. De principes en 
bijbehorende Redesign Heuristieken bieden hiervoor de structuur, de deelnemers van de 
sessie leveren de ideeen. Voorbeelden van ideeen waar men aan de hand van de principes op 
zou kunnen komen zijn: 

• Zorg ervoor dat de 2e intaker ook zonder medisch dossier zijn taak kan vervullen. 
• Stel de workflow op met daarin acties opgenomen om het medisch dossier zo spoedig 

mogelijk te verkrijgen. Vraag het bijvoorbeeld direct aan bij het telefonisch intake 
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gesprek (heuristiek RESEQ), of in alle gevallen, of door een medewerker die kan 
bepaken of een dossier wel of niet nodig is. 

• Zorg dat je de mogelijkheid hebt om direct toegang te hebben tot medische dossiers 
van patienten. Een interface met de systemen van alle huisartsen (heuristiek INTF), of 
een centrale database met patientgegevens zijn hier mogelijke uitwerkingen van. 

• Zorg dat je zelf beschikt over alle medische dossiers en maak periodiek een update 
van deze gegevens (heuristiek BUF). 

Indien men nog niet een bevredigende oplossing heeft gevonden, of de gevonden oplossing 
weer problemen met zich meebrengt, kan men vervolgens nog naar de BPM-TRIZ principes 
behorende bij het derde en vierde scheidingsprincipe kijken. 

5.3.4 Trimming en BPM-TRIZ Principes in herontwerpfase BPM 
De herontwerpaanpak zoals die gepresenteerd is, dient binnen Altran CIS ter vervanging van 
de huidige aanpak. Met andere woorden: deze aanpak kan losstaand gebruikt worden en in 
principes dus in elke BPM aanpak worden toegepast. 
Er worden echter wel eisen gesteld aan de input van de herontwerpfase. De aanpak zoals hier 
gepresenteerd sluit aan op de output van een PAS, met daaraan toegevoegd een functioneel 
model van het skelet van het proces. Deze zorgen ervoor dat zowel de Trimming stap, als de 
stap waarbij de BPM-TRIZ principes aan bod komen, mogelijk worden gemaakt. 
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6 Evaluatie BPM-TRIZ 
In hoofdstuk 4 is de keuze voor een aantal TRIZ tools ter verrijking van BPM beschreven. In 
hoofdstuk 5 is de inbedding van deze tools in de QUEST methodiek van Altran CIS 
beschreven en de toepasbaarheid voor het vakgebied BPM beargumenteerd. Nu is het tijd om 
de voorgestelde aanpak te evalueren. Deze evaluatie is op een tweetal wijzen geschied. 
Allereerst heeft de onderzoeker zelf het Intake Process (bijlage K) middels de vemieuwde, 
met TRIZ verrijkte, aanpak geanalyseerd en de processtappen om tot een conceptueel 
herontwerp te komen doorlopen (paragraaf 6.1 ). Vervolgens heeft de onderzoeker zijn 
bevindingen aan BPM ervaringsdeskundigen voorgelegd en met hen dezelfde case doorlopen. 
Vanuit het oogpunt van BPM en de QUEST methodiek is hierbij kritisch gekeken naar de 
vemieuwde aanpak en zijn verbetervoorstellen gedaan (paragraaf 6.2). De inzichten van de 
ervaringsdeskundigen en de onderzoeker hebben geleid tot het voorstellen van aanpassingen 
in de aanpak (paragraaf 6.3). 

6. 1 Toepassing door onderzoeker 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de onderzoeker de vemieuwde aanpak heeft getest en 
wat zijn bevindingen zijn. 

6.1.1 Aanpak 
De nadruk van de toepassing door de onderzoeker ligt op de analysefase, waarin het eerder 
aan bod gekomen Intake Proces (bijlage K), afkomstig uit Reijers (2003) is geanalyseerd en 
gemodelleerd volgens het formaat van de Proces Analyse Sessie en Functionele Analyse. 
Bijlagen S en T tonen het volledige proces- en taakschema en het procesmodel in bijlage L is 
gebruikt om de routering grafisch inzichtelijk te maken. In het processchema is reeds de 
beoordeling van de activiteiten opgenomen en het functioneel model is in figuur 20 in 
hoofdstuk 5 te vinden. Er is kritisch gekeken naar de benodigde hoeveelheid informatie om 
het functioneel model op te stellen aan de hand van de output van een PAS, naar de wijze 
waarop het functioneel model tot stand komt en aansluit op de PAS en naar de manier waarop 
het functioneel model bijdraagt aan de herontwerpfase. 

6.1.2 Bevindingen 
In het doorlopen van de vemieuwde aanpak heeft de onderzoeker de volgende bevindingen 
gedaan: 

• In het indelen in productieve, ondersteunende en correctieve functies is het vaak 
mogelijk om de functionaliteit van een component op meerdere wijzen te beoordelen. 
Bijvoorbeeld in het intake proces de activiteit 'aanvragen medisch dossier': deze 
activiteit zorgt ervoor dat het medisch dossier beschikbaar komt en kan op die manier 
als productief gekwalificeerd warden. Aan de andere kant heeft de arts het medisch 
dossier nodig om de 2e intake te kunnen uitvoeren en voor hem is dit dossier meer 
odnersteunend. 

• Een gevolg van de manier waarop een functioneel model wordt opgesteld, namelijk op 
basis van de productieve functies, is dat men zelf kan sturen in het kandidaat stellen 
van activiteiten voor Trimming, of voor het gebruik van de Inventieve Principes. Een 
belangrijk nadeel is dat procescomponenten die niet getrimd kunnen warden, niet in 
het functioneel model terugkomen. Hierdoor zullen zij niet direct in aanmerking 
komen om ge'innoveerd te warden in de herontwerp stap, hooguit indirect ten gevolge 
van andere innovaties in het proces. 
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• Het transformeren van een activiteit naar een functie is vrij eenvoudig, aangezien een 
bedrijfsproces veel met het werven en verwerken van informatie te maken heeft. 
Daarbij levert het functioneel benoemen van een activiteit (de vraag 'wat gebeurt hier 
nu eigenlijk echt' kan hierbij helpen) de gebruiker vaak al direct nuttige inzichten. 
Hieruit blijkt de sterke samenhang van de Functionele Analyse en Trimming. Men 
gaat zich meteen afvragen hoe de functie eenvoudiger vervuld kan worden. 

• De schadelijke effecten zijn vanuit de doelstelling van het project (in geval van het 
intake proces is <lat doorlooptijdverkorting) vrij eenvoudig, op basis van gegevens uit 
de PAS, te benoemen. Het hierdoor kunnen benoemen van de fysische contradicties is 
een zeer waardevolle stap, die een goede integratie met het gebruik van de BPM-TRIZ 
principes mogelijk maakt. 

• Bij het herontwerpen kan men aan de hand van de PAS output en het functioneel 
model eenvoudig de gevolgen van een verandering in het proces inzien. De PAS 
output helpt hierbij door inzicht in de routering van het proces en de samenhang van 
(tussen)producten en resources te geven. Het functioneel model laat de samenhang van 
de door de activiteiten geleverde functies, die tot het vormen van het eindproduct 
leiden, zien. Tenslotte bevatten de activiteitenschema's gedetailleerde informatie die 
gebruikt kan worden bij de concrete invulling van een herontwerp stap. 

De onderzoeker concludeert uit bovenstaande bevindingen <lat de Functionele Analyse op 
basis van de informatie uit een PAS is op te stellen. Het beoordelen van de functionaliteit van 
een activiteit lijkt niet volledig objectief, waardoor men ervoor dient te waken <lat de 
beoordeling niet als stuurmiddel gebruikt wordt. De aansluiting van de Functionele Analyse 
op de analyse- en herontwerpfase verloopt erg goed. 

6.2 Experiment 
In het experiment speelt het Intake Proces wederom een belangrijke rol. Deze keer is het 
proces met de uitwerking volgens de vemieuwde aanpak aan twee BPM experts voorgelegd 
en is met zijn drieen het vemieuwde verbeterproces doorlopen. 

6.2.1 Aanpak 
In een workshop setting is het Intake Proces, uitgewerkt volgens de vemieuwde aanpak en 
gevalideerd met de TRIZ expert, aan BPM experts binnen Altran CIS voorgelegd. Vanuit hun 
kennis en ervaring, zowel theoretisch als uit de praktijk, hebben zij vervolgens de vemieuwde 
aanpak van de analyse- en herontwerpfase doorlopen. Belangrijk hierin was <lat de experts 
nauwelijks bekend met TRIZ waren en dat de vemieuwde aanpak zodoende ook nagenoeg 
volledig nieuw voor hen was. 

De nadruk van het experiment heeft op de aanpak gelegen en de experts is gevraagd om 
kritisch te zijn, zowel wat betreft de gebruikte case, de opbouw van de vemieuwde aanpak, als 
de bruikbaarheid in de praktijk. 

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is deze aanpak ontoereikend om conclusies te trekken wat 
betreft de prestaties van de BPM-TRIZ aanpak. Daartoe zou men een experiment op moeten 
zetten, waarin meerdere groepen een zelfde casus op verschillende wijzen oplossen. De 
manier waarop nu naar de BPM-TRIZ aanpak is gekeken kan vanuit <lat oogpunt gezien 
worden als een pilot om te kijken of de verstrekte informatie voldoende is om het proces 
volgens de vemieuwde aanpak te doorlopen. Op termijn zou men dus grootschaliger moeten 
experimenteren om het succes van de vemieuwde aanpak vast te stellen. 
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6.2.2 Bevindingen 
Wat betreft de gebruikte case werd door de BPM experts aangegeven dat in praktijk de 
Qualify fase, die aan analyse en herontwerp vooraf gaat, van essentieel belang is. In deze fase 
wordt meer vanuit de businesskant naar het probleem gekeken. In praktijk zou een goede 
consultant zich onderscheiden door eerst te vragen wat het probleem nu echt is en niet zonder 
meer de initiele opdracht als gegeven beschouwen. De probleemcontext zou hierbij als 
startpunt worden genomen en een grondige bedrijfsanalyse leidt tot de doelstelling voor het 
proces. Het ontbreken van die fase bij het aanpakken van het intake proces is als een 
beperking ervaren, omdat in de gebruikte opzet de randvoorwaarden, bedrijfsregels en context 
onvoldoende bekend waren. 

Naast de kritiek op de input voor de workshop, werd aangegeven dat het gebruik van een 
methodiek de consultant in zijn vrijheid beperkt en het project vaak onnodig ingewikkeld 
maakt. Zo kunnen bepaalde stappen die doorlopen worden overbodig zijn en zou de 
methodiek meer als kapstok gezien moeten worden dan als procedure die van A tot Z moet 
worden doorlopen. De consultant moet in staat zijn om te handelen naargelang het meest 
aansluit bij de situatie. Een technocratische aanpak, waarbij men uit gaat van het feit dat alles 
bekend is en van daaruit op zoek kan gaan naar de oplossing blijkt in praktijk vaak niet 
mogelijk door beperkingen in de beschikbare tijd en budget. Tevens spelen op verschillende 
momenten verschillende soorten consultants een rol. In het begin van een verbeterproject is 
dit de business consultant (hij stelt vragen als 'wat is nu echt het probleem, wat is de context 
en welke keuzes dienen gemaakt te worden om ervoor te zorgen dat het verbeterproject in lijn 
ligt met de strategische doelstellingen'). Later zal hij vaak als projectleider bij het project 
betrokken blijven. De procesconsultant is vervolgens degene die vanuit een technisch 
perspectief aan de slag gaat met het proces en bij het herontwerpen betrokken is. 

Naast de methodiek benadrukken de experts dat de bijdrage van een consultant in een project 
niet als ondergeschikt aan de gebruikte methode dient te worden. Het is niet zo dat iedereen 
met een goede methodiek tot goede resultaten komt. Uiteindelijk draait het grotendeels om de 
capaciteiten van de mensen die het project uitvoeren. Dus menselijke, creatieve input is niet 
alleen van belang in de herontwerpfase, maar speelt ook in andere fasen een grote rol. Het feit 
dat de analysefase als deel van de interventiestrategie gezien kan worden versterkt dit inzicht. 
Als voorbeeld de consultant die in een PAS weet op welke punten hij door moet vragen en 
wat niet van belang is ter verbetering van het proces. De expertise van de consultant wordt zo 
indirect in de PAS output en dus ook in het functioneel model verwerkt. 

Wat betreft de vemieuwde aanpak zijn de volgende verbetermogelijkheden door de BPM 
experts aangemerkt: 

• Wat betreft de atbakening naar een evolutionaire aanpak wordt aangegeven dat in 
praktijk ook revolutionaire aanpakken succesvol kunnen zijn, afhankelijk van de pijn 
en urgentie die een organisatie ervaart. Hoe urgenter en groter een probleem, des te 
radicaler de oplossingen kunnen zijn. 

• Reeds in de analyse van de probleemsituatie blijkt de domeinspecifieke kennis van een 
van de participanten van grote invloed. Hij is namelijk al op de hoogte van de kem van 
de problematiek en van de manier waarop dit probleem is opgelost, binnen de 
wettelijke randvoorwaarden die gelden. Het is vervolgens de vraag of een dergelijke 
oplossing ook middels de BPM-TRIZ methodiek gevonden zou zijn. De oplossing is 
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het centraal stellen van de keuze of en zo ja, hoe een patient behandeld dient te worden 
en in dit proces de nursing officer een veel centralere rol te laten vervullen. De 
domeinspecifieke kennis zou in dit geval als een benchmark toegepast worden, wat het 
doorlopen van het probleem volgens de BPM-TRIZ aanpak nagenoeg overbodig zou 
maken. Bij het opzetten van een grootschaliger onderzoek is het dus belangrijk om 
voorafgaand de domeinspecifieke kennis van de participanten te meten. 
Ook valt het de experts op dat de huidige opzet van de Functionele Analyse enigszins 
subjectief is wat betreft het kandidaat stellen van activiteiten voor respectievelijk 
Trimming of het toepassen van de BPM-TRIZ principes. Zij achten het zinvoller om 
eerst de activiteiten als productief/ondersteunend/corrigerend in te delen, de 
productieve functies zondermeer in het functioneel model te verwerken en alle andere 
functies kandidaat te maken voor de Trimming tool. Wanneer een activiteit niet 
getrimd kan worden, wordt deze en haar betrokken componenten aan het functioneel 
model toegevoegd. Het model dat vervolgens ontstaat wordt dan van schadelijke 
effecten voorzien en zal vervolgens gelnnoveerd worden met de BPM-TRIZ principes. 
In praktijk wordt vaak pittig gediscussieerd over de toegevoegde waarde van een 
activiteit. Verwacht wordt dat een dergelijke discussie ook in de Functionele Analayse 
op zal treden. In deze wordt een methodiek nuttig geacht om die discussie op een 
bepaald moment in het project te plaatsen. 
De experts hebben geen specifieke opmerkingen over het formuleren van problemen 
in fysieke contradicties en het daarop volgende gebruik van de scheidingsprincipes. 
Wei zien zij de routering van de BPM-TRIZ aanpak graag in kaart gebracht, zodat 
inzichtelijker wordt wat de te doorlopen stappen zijn. 
Wat betreft de BPM-TRIZ principes wordt opgemerkt dat deze als vri j abstract 
worden ervaren. Het gebruik van de Redesign Heuristieken verduidelijkt de essentie 
van de principes wel, maar concrete voorbeelden van innovatieve oplossingen in het 
BPM vakgebied zouden beter zijn. 

Tot slot concluderen de experts dat ze perspectief in de vemieuwde aanpak zien, vanuit 
technisch oogpunt. Ook wordt de verwachting uitgesproken dat deze aanpak meer radicale 
oplossingen tot stand kan brengen, waarbij ook overwogen kan worden het nieuwe proces 
'from scratch' op te bouwen. 

6.3 Gewenste aanpassingen in BPM-TRIZ aanpak op basis van 
Eva/uatie 

Uit de bevindingen in paragraaf 6.1 en 6.2 zijn een aantal concrete verbeterpunten af te leiden. 
Deze richten zich op de Functionele Analyse in combinatie met de Trimming tool en de BPM
TRIZ principes. 

De Functionele Analyse is zowel door de onderzoeker als de BPM experts aangemerkt als te 
verbeteren. De door de experts geopperde mogelijkheid de Trimming tool toe te passen na het 
beoordelen van de functionaliteit van de activiteiten, maar v66r het opstellen van het 
functioneel model, zorgt ervoor dat geen zaken meer buiten het functioneel model vallen. Op 
die manier zijn componenten die niet getrimd kunnen worden, ook nog kandidaat voor het 
innoveren van het proces aan de hand van de BPM-TRIZ principes. Figuur 15 uit hoofdstuk 5 
kan daartoe veranderd worden naar onderstaande figuur (figuur 23, waarin de volgorde van de 
'Trimming' en 'Functioneel Model' activiteiten is gewijzigd). Er vindt dus op basis van de 
PAS output eerst een analyse van de functionaliteit van de activiteiten plaats. Vervolgens 
wordt bij de ondersteunende en correctieve activiteiten gekeken of er componenten getrimd 
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kunnen worden. De componenten die niet getrimd kunnen worden, worden in het functioneel 
model opgenomen, samen met de componenten die bij de productieve activiteiten behoren. 
Na het benoemen van de schadelijke effecten, kunnen de problemen in het proces uit het 
functioneel model gehaald worden en in fysische contradicties worden omgezet. Daamaast 
zijn er geen wijzigingen noodzakelijk in de werkwijze. 

_.. Analyse Herontwerp 
f-

(Unravel) (Embed) -------------~ 

-
---- -

Functionele 
Fysieke lnventieve 

-. Proces Analyse 
f+ beoordeling 4 Trimming __. Functioneel Model _., Contradicties en 

f+ 
Principes, met 

Sessie (PAS) Scheidings- Redesign -
activiteiten 

principes Heuristieken 

Figuur 23. Aangepaste vernieuwde BPM-TRIZ aanpak voor Unravel en Embed fase 

De BPM-TRIZ principes zijn principes op een hoog abstractieniveau en zodoende vergt de 
vertaling van een concrete oplossing naar een specifieke oplossing nog een creatieve inbreng 
van de gebruiker. Het gebruik van concrete voorbeelden van de BPM-TRIZ principes uit het 
BPM vakgebied zouden hiertoe ter ondersteuning kunnen dienen. Daarom is het nuttig om de 
BPM-TRIZ principes van concrete voorbeelden te voorzien. De Redesign Heuristieken 
kunnen hierbij gebruikt worden als middel om dergelijke voorbeelden te genereren. De input 
zou verder gezocht kunnen worden in de kennis en ervaring van deskundigen uit het BPM 
vakgebied. Eerdere projecten, maar ook patent databases zouden hierbij een hulpmiddel 
kunnen vormen. 
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7 Conclusies en discussie 
In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken, die voortkomen uit het afstudeeronderzoek. 
Naast deze conclusies worden in paragraaf 2 de behaalde resultaten bediscussieerd en wordt 
vooruit gekeken: Hoe kan men dit onderzoek aangrijpen om het BPM vakgebied verder te 
verrijken, zowel met TRIZ, als met andere methoden, tools en technieken. 

7. 1 Conclusies 
De definitieve opdrachtformulering, geformuleerd in hoofdstuk 1, was: 

Onderzoek hoe TRIZ kan bijdragen aan de verbetering van administratieve 
bedrijfsprocessen. Gebruik een BP M levenscyclus hiertoe als uitgangssituatie en richt 
je op de Jasen tot en met het herontwerpen van het huidige bedri;fsproces. Maak 
gebruik van state-ofthe-art literatuur en de binnen Altran C!S aanwezige expertise op 
het gebied van BP Men TRIZ en werk de voorgestelde inbedding van TRIZ in BP M uit. 

Omdat deze naar aanleiding van een literatuurstudie is ontleed in een negental 
onderzoeksvragen, zijn deze onderzoeksvragen gebruikt als raamwerk voor de conclusies 
(paragraaf 7 .1.1). 

7 .1.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
Gedurende het rapport zijn onderzoeksvragen 1 tot en met 8 beantwoord en onderzoeksvraag 
9 wordt in deze conclusies specifiek beantwoord. 

1. Welke TRIZ tools zouden toepasbaar en van nut kunnen zijn binnen BPM? 
Deze vraag is in paragraaf 2.3 en 4.2 beantwoord door te kijken naar de toepassing van TRIZ 
tools in andere vakgebieden en het BPM vakgebied. Er is gebleken dat met name de meer 
generieke tools goed toepasbaar zijn op nagenoeg alle problemen die mensen onderkennen. 
Zowel de kennis die in de lnventieve Principes, maar ook in de Trends of Evolution zit is 
bruikbaar, wat ervoor zorgt dat TRIZ behalve tools en technieken ook echt inhoudelijk 
ondersteuning kan bieden. 

2. Zouden deze tools ten behoeve van integratie in een BP M aanpak aangepast moeten 
warden en zo ja, hoe zouden de betreffende tools aangepast moeten warden? 

Deze vraag is op basis van dit rapport alleen te beantwoorden voor de TRIZ tools die in 
hoofdstuk 5 daadwerkelijk zijn uitgewerkt voor het BPM vakgebied. De Functionele Analyse 
is aangepast aan de output van een analyse van een bedrijfsproces, zoals die uit een Proces 
Analyse Sessie. Ook is bij het onderscheiden van een geschikte aanpak gekeken naar de 
bruikbaarheid in de herontwerpfase. Dit was een keuze, om ervoor te zorgen dat het 
functioneel model een meerwaarde kan leveren en in de herontwerpfase geen dubbel werk 
wordt verzet. De Trimming tool kan ongewijzigd worden toegepast, waarbij alleen in de 
keuze van kandidaten voor Trimming specifiek wordt gekozen voor ondersteunende en 
corrigerende activiteiten. De 40 Inventieve Principes zijn teruggebracht tot 18 BPM-TRIZ 
principes, waarbij de formulering specifiek op BPM is gericht. Hierbij worden de Redesign 
Heuristieken gebruikt als generieke voorbeelden van oplossingen en kan men in de toekomst 
nog specifieke oplossingen bij de BPM-TRIZ principes onderscheiden. De verandering van de 
Inventieve Principes heeft ertoe geleid dat de tabel van de Scheidingsprincipes van andere 
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principes is voorzien. Behalve die wijziging is de Scheidingsprincipes tool ongewijzigd 
gebleven. 

3. Welke Jasen binnen BP M kunnen door TRIZ versterkt warden? 
Vanuit de aard van TRIZ is gebleken dat vooral de analyse- en herontwerpfase met behulp 
van TRIZ versterkt kunnen worden. Daar TRIZ zich richt op het analyseren en verbeteren van 
producten, processen en systemen, zijn dit dus tevens de fasen die in BPM door TRIZ 
verbeterd kunnen worden. Het inzicht dat in BPM weinig aandacht wordt besteed aan de 
technische activiteit van het herontwerpen van bedrijfsprocessen (Reijers, 2003) en de 
gesignaleerde mogelijkheid om de analysefase binnen Altran CIS te verrijken hebben 
onderstreept dat het onderzoek zich op deze twee fasen gericht heeft. Daarnaast kan TRIZ ook 
nog in en v66r de eerste fase van een BPM verbeterproject worden toegepast, waarbij de 
evolutietrends een trigger zijn voor het innoveren van het proces of het product dat geleverd 
wordt door het proces. 

4. Met welke TRIZ tools, die in onderzoeksvraag I en 2 aan bod zijn gekomen, en op 
welke wijze zouden deze Jasen versterkt kunnen warden? 

Er is in hoofdstuk 4 gekozen om de Functionele Analyse, Trimming, de Scheidingsprincipes 
en de Inventieve Principes te gebruiken om de analyse- en herontwerpfase in een BPM traject 
mee te verrijken. In hoofdstuk 5 is de specifieke invulling van de inbedding van deze 
principes beschreven en in de beantwoording van onderzoeksvraag 2 is per tool aangegeven 
of en zo ja, hoe, deze gewijzigd dient te worden. 
Naast de uitgewerkte tools is er nog een aantal mogelijkheden om de Business Process 
Lifecycle te verbeteren. Dit zijn de overige tools, die in hoofdstuk 4 aan bod zijn gekomen: 
de Trends of Evolution, Root Cause Analysis, Ideal Final Result en Substance-Field Analysis. 

5. Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of 
vervanging van een dee! van de BPM aanpak op het resultaat van het betrejfende dee! 
van de aanpak? 

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord voor de tools die in onderzoeksvraag 2 zijn 
behandeld. De Functionele Analyse, ter aanvulling van de analysefase, zorgt voor een 
kritischere blik op de activiteiten in het huidige proces. Daarnaast wordt een verbeterd inzicht 
in de samenhang in activiteiten en procescomponenten geleverd, waardoor de analysefase 
versterkt wordt. De Trimming tool zorgt voor een gestructureerde aanpak om het proces 
goedkoper en eenvoudiger te maken. De Scheidingsprincipes zorgen voor meer structuur in de 
herontwerpfase, door de gebruiker naar een aantal specifieke BPM-TRIZ principes te sturen. 
Daarnaast zorgt de Scheidingsprincipes tabel voor een betere kwaliteit van de oplossing, 
doordat de gebruiker wordt gestuurd naar principes, die uit bestudering van patenten als het 
meest succesvol in het innovatief oplossen van problemen zijn gebleken. De BPM-TRIZ 
principes geven de ontwerper de mogelijkheid om oplossingen direct in de goede richting te 
zoeken, mits de juiste principes worden toegepast. De Redesign Heuristieken dienen hierbij 
ter ondersteuning en kunnen als tussenstation tussen generieke en specifieke oplossing 
gebruikt worden. 
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6. Wat is het beoogde effect van het gebruik van een TRIZ tool ter aanvulling of 
vervanging van een deel van de BPM aanpak op het resultaat van de totale BPM 
aanpak? 

Waar het verbeteren van bedrijfsprocessen ook een proces is, heeft de verbetering van de 
afzonderlijke fasen niet noodzakelijk een positief effect op het eindresultaat. Dat eindresultaat 
is een volgens de strategische doelstellingen van de organisatie verbeterd proces, dat in de 
toekomst continu geevalueerd wordt om nieuwe verbetermogelijkheden te onderscheiden. De 
Functionele Analyse is van belang voor het toepassen van de andere TRIZ elementen in de 
herontwerpfase. Hierdoor vervult de Functionele Analyse een rol in het proces van 
procesverbetering. De herontwerpfase kan grofweg in een Trimming en in een Innovatiestap 
onderverdeeld worden. Samen zorgen de TRIZ tools voor een betere sturing naar goede 
herontwerpmogelijkheden, die op een rijke inhoudelijke basis gebaseerd zijn (de BPM-TRIZ 
principes). De structuur zorgt ervoor dat het hele proces beter beheersbaar is en na het 
optreden van enige inleereffecten efficienter en effectiever doorlopen kan worden. 

7. Zijn er bepaalde combinaties van TRIZ tools te onderkennen, die het BP M proces 
kunnen versterken en zo ja, welke combinaties zijn dit? 

In bijlage U zijn meerdere combinaties van TRIZ tools onderkend. Zo is de 
Contradictiematrix onlosmakelijk met de Inventieve Principes verbonden (paragraaf 2.2.9 en 
2,2.8), al is die verbondenheid niet geheel wederzijds. De Substance-field Analysis hangt 
vaak samen met de Inventieve Standaarden (paragraaf 2.2.3 en 2.2.12) en de Functionele 
Analyse met de Trimming tool (paragraaf 2.2.5 en 2.2.10). De S-curve Analysis gaat vaak 
vooraf aan de Trends of Evolution (paragraaf 2.2.4 en 2.2.7). Er is dus een sterke samenhang 
in de TRIZ toolbox te onderkennen, waarbij het nagenoeg altijd gaat om een analyse- en een 
oplossingstool. 

8. Wat is het beoogde effect van het gebruik van deze combinaties van TRIZ tools op het 
resultaat van de totale BP M aanpak? 

De beantwoording van deze onderzoeksvraag is in de beantwoording van onderzoeksvraag 6 
aan bod gekomen voor de combinatie Functionele Analyse - Trimming. Doordat de 
analysefase is ingericht met het oog op de facilitering van de herontwerpfase, wordt 
gestructureerder en gerichter naar herontwerpopties toegewerkt. 

9. In welke mate is de specifieke probleemsituatie van belang op de keuze van de te 
gebruiken TRIZ tools en hoe bei'nvloedt deze situatie de keuze van TRIZ tools? 

Zoals in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen wordt TRIZ op verschillende wijzen toegepast, vaak 
afhankelijk van de voorkeur en expertise van de ontwerper of problem-solver. In dit 
onderzoek is niet specifiek ingegaan op verschillende probleemsituaties. Wel kan onderscheid 
gemaakt worden in TRIZ tools die zijn gericht op het oplossen van problemen en tools die 
zich bezighouden met het verbeteren van producten, processen of systemen. In paragraaf 4.3.1 
heeft een afbakening plaats gevonden naar een evolutionaire aanpak, wat wil zeggen dat in het 
huidige proces gezocht gaat worden naar verbetermogelijkheden. De tijdens de evaluatie 
uitgesproken verwachting dat men met behulp van de gepresenteerde BPM-TRIZ aanpak ook 
tot radicalere oplossingen kan komen geeft weer dat TRIZ tools vaak vrij breed inzetbaar zijn, 
maar is geen antwoord op de onderzoeksvraag. 
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7.1.2 Conclusie 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de gekozen BPM-TRIZ aanpak perspectief biedt 
om gebruikt te worden in BPM projecten. In vergelijking met eerder gepresenteerde 
aanpakken waarin TRIZ in BPM wordt toegepast, is in deze aanpak een sterkere integratie 
van de TRIZ tools in een BPM proces gerealiseerd. Tevens worden de analyse- en 
herontwerpfase nu meer met elkaar gelntegreerd. De kennis basis van TRIZ is benut door het 
gebruik van de Inventieve Principes. De transformatie naar BPM-TRIZ principes zorgt ervoor 
dat er geen omslachtige vertaalslagen van een BPM probleem naar technische parameters 
gemaakt moeten worden. De samenwerking en input vanuit zowel TRIZ als BPM (in Altran 
CIS de QUEST methodiek) zorgen voor een solide proces, dat tevens mogelijkheden biedt om 
kennis uit eerdere projecten in op te slaan. Aan de hand van het specifieke voorbeeld van het 
intake proces is de werking van de aanpak aangetoond en het conceptueel testen met BPM 
experts heeft tot een versterking van de aanpak geleid. Tevens is gebleken dat de vemieuwde 
aanpak ook met relatief weinig inspanning door niet met TRIZ bekende BPMers gebruikt kan 
worden. Het is nu zaak om de aanpak vaker toe te gaan passen op business cases om de 
vemieuwde aanpak vervolgens daadwerkelijk in praktijk te brengen. 

7.2 Discussie 
Het gepresenteerde onderzoek is uitgevoerd in een netto tijdspanne van ongeveer 10 maanden. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek heeft op een aantal momenten de factor tijd een rol 
gespeeld in de wijze waarop het onderzoek is doorlopen. Daamaast is het algemeen bekend 
dat wanneer men iets onderzoekt, er vrijwel altijd aanknopingspunten voor verder onderzoek 
gevonden worden. Ook zou men de afbakening, die in hoofdstuk 4 is beschreven, kunnen 
wijzigen, waardoor weer andere mogelijkheden tot het verder exploreren van de BPM-TRIZ 
aanpak mogelijk zijn. 

Uit het experiment met BPM experts (paragraaf 6.2) is gebleken dat zij concretere 
voorbeelden bij de BPM-TRIZ principes nuttig achten. Omdat hier een aanzienlijke 
inspanning aan ten grondslag ligt en een aanzienlijke hoeveelheid expertise op het gebied van 
BPM benodigd is, is deze stap aangemerkt als 'to do' (zie paragraaf 7.3). Behalve ter 
illustratie van BPM-TRIZ principes, kunnen de onderscheiden innovatieve oplossingen uit het 
BPM vakgebied ook gebruikt worden om BPM kennis en ervaringen uit eerdere projecten in 
op te slaan. 

In de conclusies kwam aan bod dat de BPM-TRIZ aanpak vrij eenvoudig door niet ervaren 
TRIZ gebruikers toegepast kan worden. Hiertoe is het belangrijk dat eerst uitgebreider wordt 
onderzocht of de vemieuwde aanpak daadwerkelijk een meerwaarde heeft ten opzichte van de 
'oude' , meer intuYtieve aanpak. Een experiment kan opgezet worden met behulp van de case 
van het Intake Proces en de beschreven toepassing van de BPM-TRIZ aanpak. Wanneer blijkt 
dat de BPM-TRIZ aanpak een meerwaarde heeft, kan worden overgegaan tot het 
implementeren van de TRIZ elementen in een BPM aanpak. Binnen Altran CIS zou dit 
betekenen dat de TRIZ elementen in de QUEST methodiek worden gevoegd. Met behulp van 
de aanwezige TRIZ- en BPM expertise in Altran CIS zal het verankeren van de vemieuwde 
aanpak in de organisatie vrij eenvoudig aan de hand van het opnemen in (inteme) opleidingen 
en trainingen gerealiseerd kunnen worden. 

Om de aanpak verder bij te schaven verdient het de aanbeveling om bij te houden tot welke 
resultaten de aanpak heeft geleid. Inzicht in met welke BPM-TRIZ principes een oplossing is 

- 64 -



TU/e Innovatieve verbetering van bedrijfsprocessen 
aLTRa n 

CIS 

Hoe de Business Process Lifecyc/e wordt verrijkt met de innovatieve prob/em-solving methodiek TRIZ 

gevonden kan dan bijvoorbeeld leiden tot een aanpassing in de volgorde van de BPM-TRIZ 
principes in de tabel van de Scheidingsprincipes, zodat deze nog efficienter in gebruik kan 
ZlJn. 

In veel publicaties op TRIZ gebied wordt gebruik gemaakt van software tools ter 
ondersteuning van een TRIZ aanpak. Dergelijke software tools zouden het functioneel 
modelleren van een proces kunnen vereenvoudigen en kunnen tevens geschikt zijn als 
stuurmiddel in bijvoorbeeld het trimmen van een proces. Zoals Smith (2006) de Problem 
Formulator toepast om verbetermogelijkheden te genereren, zou men een tool kunnen 
ontwikkelen die de output van een PAS importeert, de gebruiker begeleidt in het beoordelen 
van de functionaliteit van activiteiten en vervolgens de productieve activiteiten en daarbij 
betrokken resources en eventuele (tussen)producten naar het functioneel model verplaatst. Het 
hele verdere verbeterproces zou op soortgelijke wijze ook door een software tool ondersteund 
kunnen worden, waardoor de gebruiker met een proces-, taak- en activiteitenschema als input 
naar een aantal generieke oplossingen wordt geleid. Die worden vervolgens beschreven en 
toegelicht aan de hand van Redesign Heuristieken en eventuele specifieke voorbeelden. 

De output van het BPM-TRIZ proces is nu een aantal mogelijke generieke oplossingen met 
bijbehorende Redesign Heuristieken. Eerder is de aanvulling met specifieke 
voorbeeldoplossingen aan bod gekomen, maar wat nog ontbreekt is een tool om uiteindelijk 
een keuze te maken voor een specifieke ( combinatie van) oplossing( en). Hierin zal de 
doelstelling van het verbeterproject als leidraad dienen. 

De sterke nadruk die in praktijk op de Qualify fase ligt pleit voor het onderzoeken van de 
toepasbaarheid van TRIZ tools die zich richten op het versterken van deze fase. Het 
herkennen van evolutietrends en daarmee bepalen van volgende stappen is hier het meest 
logische voorbeeld van. Voor de Trends of Evolution lijkt hetzelfde te gelden als voor de 
Inventieve Principes: niet alle trends zijn toepasbaar op bedrijfsprocessen. Indien toepasbaar 
kan men met het nastreven van bepaalde trends trachten een concurrentievoordeel te behalen. 
Zodoende houdt men zich meer met het behalen van strategische voordelen bezig, wat een 
meerwaarde kan zijn .. 

Door een van de binnen Altran CIS aanwezige TRIZ experts is aangegeven dat idealiter het 
gebruik van de Inventieve Principes wordt voorafgegaan door het uitvoeren van een Root 
Cause Analysis (RCA). In Poppe en Gras (2002) komt dit al aan de orde en niet al te lang 
geleden is er een publicatie verschenen waarin ook het gebruik van Root Cause Analysis 
wordt gepromoot (Souchkov et al., 2007). Souchkov et al. noemen het vervolgens Root 
Conflict Analysis (RCA+). De onderzoeker pleit daarom voor het onderzoeken van 
mogelijkheden om met RCA het inzicht in geformuleerde problemen te vergroten en pleit 
ervoor dat onderzocht wordt hoe de RCA techniek in het BPM vakgebied en in de BPM-TRIZ 
aanpak toegepast kan worden. 

BPM haalt veel inspiratie uit procesgeorienteerde methodieken uit de fysieke 
productieprocessen. Workflow Management systemen zijn in grote mate vergelijkbaar met 
Enterprise Resource Planning (ERP) systemen, inzichten uit de productielogistiek kunnen 
grotendeels in BPM worden toegepast en in dit onderzoek is aangetoond dat de fysiek 
georienteerde systematische problem-solving methodiek TRIZ ook toepasbaar is op 
administratieve bedrijfsprocessen. Om die reden is het een aanrader om vanuit het BPM 
vakgebied de ontwikkelingen in fysieke productieprocessen in de gaten te houden, omdat deze 
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vaak verder ontwikkeld zijn. Tevens zijn er vele andere methodieken te onderkennen, die nog 
van nut kunnen zijn voor het BPM vakgebied. Niet voor niets zijn in Kettinger et al. (1997) 
vele methoden, tools en technieken benoemd die van origine van buiten het BPM werkveld 
komen, maar wel een nuttige functie in het BPM proces kunnen vervullen. 

Tot slot een leuke uitdaging voor mensen die al wat meer ervaring hebben in TRIZ: hoe zou 
TRIZ toegepast kunnen worden 6p het vakgebied BPM. In BPM zijn momenteel de Process 
Maturity Models sterk in opkomst. Hierin wordt gekeken hoe een bedrijf haar processen 
uitvoert en (continu) verbetert. Wat als alle bedrijven procesbewust opereren en continu 
verbeteren en zodoende het hoogste maturity niveau hebben op BPM gebied? Misschien 
toekomstmuziek, maar zijn er bijvoorbeeld trends te onderkennen die een volgende stap ter 
verbetering van de winstgevendheid van administratieve ondememingen bewerkstelligen? De 
auteur houdt zich aanbevolen voor mogelijke oplossingen! 

7.3 Aanbevelingen 
Op basis van de discussiepunten uit paragraaf 7.2 volgt hier nog een aantal concrete 
aanbevelingen met het oog op BPM-TRIZ. 

• Test de gepresenteerde aanpak uitvoeriger en leg de resultaten vast 
• Zorg hiertoe voor concrete voorbeelden bij de BPM-TRIZ principes 
• Maak de BPM-TRIZ aanpak eenvoudig beschikbaar voor potentiele gebruikers 
• Breng de bewezen, gepresenteerde aanpak in praktijk 
• Ontwikkel hiertoe een tool ter ondersteuning van de gebruiker. De gebruiker zou het 

proces via een aantal vastgelegde stappen van Functionele Analyse tot specifieke 
BPM-TRIZ principes, voorzien van Redesign Heuristieken en concrete voorbeelden, 
moeten kunnen doorlopen 

• De gepresenteerde aanpak leidt tot een aantal BPM-TRIZ principes die de gebruiker 
helpt bij het genereren van conceptuele oplossingen. Zaken als het ordenen van de 
mogelijke oplossingen en kiezen welke ( combinaties van) oplossingen uiteindelijk te 
implementeren zouden verder uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld aan de hand 
van een Decision Analysis tool 

• Onderzoek hoe andere {TRIZ) tools de BPM aanpak verder zouden kunnen versterken. 
Leg hierbij in eerste instantie de focus op Root Cause Analysis en de Trends of 
Evolution, maar kijk ook een naar andere verbetermethoden als Six Sigma en Lean 
Manufacturing. 
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