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Bijlage a. Totstandkoming onderzoeksvragen 

In dit onderdeel wordt op basis van een orienterende literatuurstudie op het gebied van BPM 
en TRIZ gekeken naar de mogelijkheid om BPM met (onderdelen van) TRIZ te verrijken. Als 
aangrijpingspunt hiervoor worden de 4 niveaus waarop TRIZ wordt omschreven gebruikt. 

Allereerst: het feit dat TRIZ behalve op de engineering/technologische industrieen ook op 
andere soorten industrieen kan worden toegepast om het creatieve proces te structureren pleit 
ervoor dat TRIZ mogelijkerwijs ook op BPM toegepast kan worden. Zoals in 4.2 geredeneerd 
is TRIZ als methode gezien absoluut niet sterk en daarom zal dit aspect van TRIZ niet verder 
beschouwd worden. 

TRIZ als zijnde het systematisch onderzoeken van excellentie lijkt ook weinig geschikt in 
BPM projecten, waar het oplossen van bedrijfsproblemen centraal staat. Om deze reden zal 
ook op dit niveau niet verder op de koppeling tussen BPM en TRIZ worden ingegaan. 

Blijven over TRIZ als omvattende 5 filosofische elementen en de TRIZ tools. Allereerst de 5 
filosofische elementen, die voortkomen uit het onderzoek naar excellentie en die deels uniek 
zijn voor TRIZ en deels in andere creativiteitsonderzoeken aanwezig zijn. De 5 elementen 
(Idealiteit, Resources, Space/Time/Interface, Functionality en Contradictions) worden op een 
redelijk hoog abstractieniveau gebruikt en kunnen vervolgens vertaald worden naar bepaalde 
TRIZ tools. Het filosofische aspect van TRIZ, als het gaat om het combineren van TRIZ en 
BPM, zit hem dus vooral in de verklaring van waarom een project belangrijk is voor een 
ondememing en waarom het op een bepaalde manier wordt uitgevoerd. De kembevindingen 
van TRIZ onderzoek kunnen gebruikt worden het nut van de 5 filosofische TRIZ elementen 
aan te geven en op die manier het gebruik van bepaalde TRIZ tools te initieren. Het hoe komt 
tot uiting in deze TRIZ tools en is een stuk concreter toepasbaar. 

Waar in (Zhang et al. , 2005) TRIZ op toolniveau op new service development wordt 
toegepast en het bekend is dat er ook voorbeelden zijn van toepassingen van TRIZ op andere 
gebieden, wordt verwacht dat TRIZ tools binnen BPM ook van nut kunnen zijn. In (Moehrle, 
2005) kwam uit onderzoek naar voren dat geen van de onderzochte partijen alle TRIZ tools 
gebruikte en vooral bepaalde clusters van tools toegepast werden. De eerste twee 
onderzoeksvragen komen hier dan ook uit voort en zijn als volgt: 

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

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

Bovenstaande onderzoeksvragen zouden nog opgesplitst kunnen worden in een deel dat zich 
specifiek op de probleemdefinitie tools richt en een deel dat zich specifiek op de problem 
solving tools richt. 

Op BPM vlak dient er gekeken te worden in welke fasen TRIZ van nut zou kunnen zijn. Zo 
kan uit paragraaf 4.1 bijvoorbeeld geconcludeerd worden dat in sommige gevallen TRIZ in de 
herontwerpfase gebruikt kan worden om ideeen te genereren. Ook zou TRIZ al eerder 
gebruikt kunnen worden om tot een goede probleemomschrijving te komen. Belangrijk is het 
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om in deze overweging mee te nemen in hoeverre de huidige BPM aanpak voldoet en of het 
gebruik van TRIZ deze aanpak verbeterd, slechts vervangt/aanvult of verslechtert. In alle 
gevallen dient ook naar het nut van de betreffende aanpassing voor het verdere proces 
gekeken te worden en wanneer hieruit geconcludeerd kan worden dat dat er niet is, dan 
verdient het de voorkeur om de BPM aanpak te blijven volgen. Hieruit kunnen de volgende 
onderzoeksvragen worden afgeleid: 

Onderzoeksvraag 3. 
Welke fasen binnen BPM kunnen door TRIZ versterkt worden? 

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

Onderzoeksvraag 5. 
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 het betreffende deel van de aanpak? 

Onderzoeksvraag 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? 

Onderzoeksvraag 5 is vanuit een zuivere procesmatige kijk eigenlijk overbodig, aangezien het 
resultaat van het totale proces telt. Maar omdat de fasen in een BPM proces ook als losstaande 
stappen bekeken kunnen worden, kan het van nut zijn om onderzoeksvraag 5 te stellen. De 
samenhang tussen de stappen speelt hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld wanneer men in 
de ontwerpfase de contradictiematrix zou willen gebruiken om oplossingsrichtingen te 
genereren, dan is het nodig om het probleem al in termen van contradicties geformuleerd te 
hebben. Is het anderzijds zo dat de ontwerpaanpak afhankelijk is van 'gewoon een goede 
probleemdefinitie', dan volstaat het om onderzoeksvraag 5 te beantwoorden en zodoende dus 
op zoek te gaan naar een lokaal optimum. 

Vanuit het oogpunt van het gebruik van combinaties van TRIZ tools (Moehrle, 2005) wordt er 
nog een tweetal onderzoeksvragen toegevoegd, namelijk: 

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

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

Te verwachten is dat de verbeteringen/verslechteringen moeilijk te kwantificeren zullen zijn 
en daarom dient een aanpak gehanteerd te worden die de effecten ( dus het gebruik van een 
bepaalde tool op een bepaalde plaats in het proces en dan de beoogde plaatselijke en 
totaaleffecten) kwalitatief bekijkt. Bevindingen op basis van bovenstaande onderzoeksvragen 
zijn bijvoorbeeld vrij eenvoudig in een matrix onder te brengen, om zodoende te werken naar 
een keuze van welke tools toe te passen. 
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Deze keuze brengt een zekere onzekerheid wat betreft de probleemsituatie met zich mee. 
Verschillende problemen zouden met verschillende tools opgelost kunnen worden en tevens is 
het athankelijk van de kennis van de gebruiker welke TRIZ tools de voorkeur genieten. Er 
van uitgaand dat de uiteindelijke gebruiker nog geen ervaring met TRIZ heeft zou men 
kunnen kiezen voor TRIZ tools die redelijk gemakkelijk in gebruik zijn en positief bijdragen 
aan het BPM project. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

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

Onderzoeksvraag 10. 
Wat vergt een specifieke TRIZ tool van haar gebruiker wat betreft training en inspanning 
tijdens de toepassing van de betreffende TRIZ tool? 

Op basis van bovenstaande onderzoeksvragen wil men uiteindelijk een robuuste aanpak 
ontwerpen, die tot een beter resultaat leidt dan een standaard BPM aanpak. Het is aan de 
gebruiker te formuleren wat 'beter' inhoudt, maar zonder meer lijkt de belangrijkste factor 
hierin de invloed van de veranderingen op de kwaliteit van de uiteindelijk gelmplementeerde 
oplossing. Andere factoren zoals kosten om tot een oplossing te komen, doorlooptijd van een 
project en efficientie spelen uiteraard ook een rol. 
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Bijlage b. Redesign Heuristieken en koppeling lnventieve 
Principes 

In deze bijlage komt een aantal zaken aan bod. De 29 door (Reijers, 2003) onderscheiden best 
practices in Business Process Redesign, de zogenaamde Redesign Heuristieken, worden 
beschreven. Tevens is met een TRIZ expert (Patrick Hendriks) gekeken naar de vertaling 
vanuit de best practice naar een inventief principe van TRIZ. Deze vertaling heeft zich 
specifiek gericht op de uitgevoerde actie, niet op het gevolg. Zo wordt de heuristiek Resource 
Centralization gekoppeld aan het inventieve principe Merging omdat er sprake is van het 
samenvoegen van resources. Het gevolg van een toename in de flexibiliteit wordt verder niet 
benoemd. 
Tot slot wordt aangegeven welke principes genoemd zijn als achterliggende gedachte van een 
heuristiek en hoe vaak ze genoemd worden. Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt hoe, 
vanuit de principes losstaand en in relatie met de Redesign Heuristieken geredeneerd, de 
principes bruikbaar kunnen zijn binnen BPM. 

Task rules 

1. Task elimination (ELIM): verwijder onnodige taken uit een werkstroom. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Taking Out 

2. Task addition (ADD): controleer of inkomende materialen compleet en correct zijn 
en doe hetzelfde met de output voordat die naar de klant wordt gestuurd. 

,------1 
' 4 f-+. 
I ' 
I I 
L,.. _____ J 

TRIZ principe hierop van toepassing: Inverse van Taking Out en Local Quality 

3. Task composition (COMPOS): combineer kleine taken in samengestelde taken en 
verdeel grote taken in werkbare kleinere taken. 

_J - -

TRIZ principe hierop van toepassing: Segmentation, Merging en Nested Doll (wat m 
principe een verbijzonderlijking van Merging is) 

4. Task automation (AUTO): overweeg taken te automatiseren. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Universality en Self-Service 

Routing rules 
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5. Resequencing (RESEQ): verplaats taken naar meer geschikte plaatsen in het proces. 

-[Yu~ 
TRIZ principe hierop van toepassing: Other Way Around, Equipotentiality en Skipping 

6. Knock-Out (KO): orden knock-outs in een aflopende volgorde van inspanning en een 
toenemende volgorde van de mogelijkheid op beeindiging van een case. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Equipotentiality, Local Quality en Taking Out 

7. Control relocation (RELOC): verplaats controle naar de klant. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Self-Service 

8. Parallelism (PAR): overweeg of taken parallel uitgevoerd kunnen warden. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Segmentation, Asymmetry, Another Dimension en 
eventueel Dynamics 

9. Triage (TRI): overweeg de verdeling van algemene taken in twee of meer 
alternatieve taken. Tegenovergestelde geldt ook (weliswaar minder populair) : 
overweeg twee of meer alternatieve taken in een algemene taak samen te voegen. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Segmentation, Merging 

Allocation rules 

10. Case manager (MAN): wijs een persoon aan als verantwoordelijke voor het 
behandelen van elke case. Dit is de case manager (die niet noodzakelijk degene is die 
aan de case werkt). 

~ 
it 

TRIZ principe hierop van toepassing: Equipotentiality, Universality en Local Quality 
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11. Case assignment (ASSIGN): laat werknemers zoveel mogelijk stappen uitvoeren per 
case. 

,..--- 1£...t 

_j ; ;~~ -
._ c _Ji_ j 

TRIZ principe hierop van toepassing: Equipotentiality, Universality en Local Quality 

12. Customer teams (TEAM): overweeg teams uit verschillende afdelingen samen te 
stellen, die specifieke typen cases in volledig voor haar rekening nemen. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Merging, Nested Doll 

13. Flexible assignment (FLEX): wijs resources z6 toe, dat maximale flexibiliteit voor 
de nabije toekomst is gewaarborgd. (bijvoorbeeld het toewijzen van de meest 
gespecialiseerde werknemers aan een nieuwe case, zodat werknemers die meerdere 
soorten taken kunnen uitvoeren beschikbaar blijven) 

(.~~~ 
~~ 

TRIZ principe hierop van toepassing: Universality en enigszins Dynamics en de inverse 
van Local Quality 

14. Resource Centralization (CENTR): behandel geografisch verspreide resources alsof 
ze gecentraliseerd zijn (specifiek op WfMSen gericht) . 

TRIZ principe hierop van toepassing: Merging 

15. Split responsibilities (SPLIT): vermijd het toewijzen van verantwoordelijkheden 
voor een taak aan mensen die in verschillende afdelingen werkzaam zijn. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Segmentation, Asymmetry 
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Resource rules 

16. Numerical involvement (NUM): minimaliseer het aantal afdelingen, groepen en 
personen dat betrokken is in een werkstroom. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Merging 

17. Extra resources (XRES): wanneer de capac1te1t onvoldoende is, neem dan voor 
bepaalde resource klassen extra resources aan. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Local Quality, eventueel Anti-Weight 

18. Specialist-generalist (SPEC): overweeg resources meer specialistisch/generalistisch 
te maken. 

~ if._.. ffif 
TRIZ principe hierop van toepassing: Universality, Local Quality 

19. Empower (EMP): laat medewerkers het grootste deel van de besluitvorming zelf 
doen en reduceer het middenmanagement. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Self-Service 

Rules for external parties 

20. Integration (INTG): overweeg de integratie van een werkstroom met de werkstroom 
van een klant of leverancier. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Merging 

8 



21. Outsourcing (OUT): overweeg een (deel van een) werkstroom uit te besteden. 

-~;....--------1 
I 

~------ ----
TRIZ principe hierop van toepassing: Taking Out 

22. Interfacing (INTF): overweeg een gestandaardiseerde interface met klanten of 
partners. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Universality en Colour Changes 

23. Contact reduction (REDUC): reducer het aantal contactmomenten met klanten en 
derden. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Taking Out 

24. Buffering (BUF): in plaats van het telkens aanvragen van informatie bij een exteme 
bron het aanleggen van een buffer en deze updaten. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Preliminary Action, Periodic Action en eventueel 
Beforehand Cushioning 

25. Trusted party (TRUST): maak gebruik van een vertrouwde partij die bepaalde 
informatie levert, in plaats van zelf de informatie zoeken. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Intermediary 
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Integral workflow rules 

26. Case types (TYP): zoek uit of taken aan een zelfde type cases gerelateerd zijn. Indien 
noodzakelijk, onderscheid nieuwe werkstromen en producttypen. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Local Quality, Segmentation 

27. Technology (TECH): probeer logistieke beperkingen in een werkstroom op te heffen 
door nieuwe technieken toe te passen. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Skipping 

28. Exception (EXCEP): ontwerp werkstromen voor afwijkende cases en isoleer deze 
van de normale werkstroom. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Local Quality, Segmentation 

29. Case-based work (CASEB): overweeg het uit de werkstroom verwijderen van batch
processing en periodieke activiteiten. Probeer hiertoe informatiesystemen continu 
beschikbaar te maken. 

TRIZ principe hierop van toepassing: Taking Out, Continuity or Useful Action 

Onderstaand de genoemde principes op principenummer geordend, met daarbij het aantal keer 
dat een dergelijk principe binnen de Redesign Heuristieken genoemd is. Andersom 
geredeneerd is er ook gekeken of een principe toepasbaar zou zijn op bedrijfsprocessen. 
Hierbij is gekeken naar vertaalslagen van de 40 inventieve principes naar andere vakgebieden, 
waarbij met name is gelet op de voorbeelden op sociaal en business vlak. De in onderstaande 
lijst( en) dikgedrukte principes werden nuttig bevonden op BPM gebied. 

1. Segmentation (6 maal) 
2. Taking Out en de inverse van Taking Out (6 maal) 
3. Local Quality en de inverse van Local Quality (9 maal) 
4. Asymmetry (2 maal) 
5. Merging (met de opmerking dat dit het omgekeerde van Segmentation is en dat deze 

twee principes dus samengevoegd kunnen worden) (6 maal) 
6. Universality (6 maal) 
7. Nested Doll (2 maal) 
8. Anti-Weight (1 maal) 
10. Preliminary Action (1 maal) 
11. Beforehand Cushioning (1 maal) 
12. Equipotentiality ( 4 maal) 
13. The Other Way Around (1 maal) 
15. Dynamics (2 maal) 
17. Another Dimension (1 maal) 
19. Periodic Action (1 maal) 
20. Continuity or Useful Action (1 maal) 
21. Skipping (2 maal) 
24. Intermediary (1 maal) 
25. Self-Service (3 maal) 
32. Colour Changes (1 maal) 
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N.B. principe #35, Parameter Change is dusdanig generiek, dat deze bijna alijd toepasbaar is, 
maar nooit specifiek werd genoemd. 

De niet, vanuit de heuristieken geredeneerd, genoemde inventieve principes zijn: 
9. Preliminary anti-action 
14. Spheroidality - curvature 
16. Partial or Excessive action 
18. Mechanical Vibration 
22. Blessing in Disguise" or "Turn Lemons in Lemonade 
23. Feedback 
26. Copying 
27. Cheap Short-Living Objects 
28. Mechanics Substitution /Another Sense 
29. Pneumatics or hydraulics 
30. Flexible Shells and Thin Films 
31. Porous Materials 
33. Homogeneity 
34. Discarding and Recovering 
35. Parameter Changes 
36. Phase Transitions 
3 7. Thermal Expansion 
38. Strong Oxidants ('Boosted Interactions') 
39. Inert Atmosphere 
40. Composite Materials 

Hierbij geldt ook dat er discussie mogelijk is over de toepasbaarheid van een aantal principes. 
Tevens valt op te merken dat in bovenstaande overzicht~n puur vanuit de gehanteerde actie 
herontwerpen van administratieve bedrijfsprocessen is geredeneerd en andersom wat losser is 
gekeken naar de toepasbaarheid van de heuristieken voor elk principe. 
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Bijlage c. Redesign Heuristieken - prestatieverbetering 

De verschillende prestatiecriteria die hierbij gehanteerd worden zijn in de zogenaamde 
Devil's Quadrangle (Brand en Van der Kolk, 1995) opgenomen (figuur 1). De figuur laat zien 
dat de beoogde prestatieverbetering van een herontwerp op een bepaald vlak tot gevolg heeft 
dat het proces op andere criteria minder goed gaat presteren. Het oppervlak van de figuur 
dient gelijk te blijven, waardoor het onmogelijk is om op alle criteria beter te presteren. 
Uitgaande van de TRIZ filosofie omtrent het evolueren van een systeem naar een idealer 
eindresultaat zou men voorzichtig kunnen zeggen dat met TRIZ wordt getracht om door 
breakthrough verbeterslagen het oppervlak van de figuur te vergroten. 

Quality 

Tune 

Figuur 1. Devil's Quadrangle 

In onderstaande eerst een toelichting van de criteria en vervolgens een verwachting van de 
invloed van de heuristieken op de 4 typen criteria (Reijers en Limam Salmar, 2005). Een "+" 
betekent dat de waarde voor betreffend kwaliteitscriterium stijgt, een "-" betekent dat de 
waarde daalt. Een "+" voor kwaliteit is dus positief, terwijl in geval van kosten een "+" juist 
een negatief effect zou betekenen. 

Kwaliteit kan vanuit twee verschillende perspectieven worden bekeken: 
• Extern, vanuit de klant. Hierbij staat klanttevredenheid met het product of proces 

centraal. Wanneer het om een product gaat, kan men kijken in hoeverre het product 
aan de wensen of verwachtingen van de klant voldoet. Wanneer men zich op het 
proces richt, gaat het om de manier waarop het proces is uitgevoerd. 

• Intern, vanuit de werknemer. Hierbij staan de werkomstandigheden in de werkstroom 
centraal. 

Kosten gebruikt men als prestatiecriterium, wanneer men een financiele doelstelling wilt 
hanteren. Het is op meerdere wijzen op te delen, zoals in vaste en variabele kosten. Een 
belangrijke component van operationele kosten zijn arbeidskosten. Vaak zijn BPR 
inspanningen gericht op het verlagen van arbeidskosten, waar vervolgens weer kosten voor 
automatisering en systeemonderhoud tegenover komen te staan. 

Tijd heeft te maken met de doorlooptijd van een case. Hierbij gaat het om het reduceren van 
de gemiddelde of de maximale doorlooptijd, als zijnde absoluut gemeten. Ook kan men de 
vraag van de klant, een bepaalde gevraagde levertijd, meenemen en het begrip relatief 
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uitdrukken als zijnde de mate waarin men binnen de gevraagde levertijd weet te voldoen aan 
de klantvraag. Ook kan men zich op de variantie van de doorlooptijd richten, of op de service 
tijden, wachtrijtijden en wachttijden. 

Flexibiliteit wordt in (Reijers, 2003) gedefinieerd als de mate waarin men in staat is te 
reageren op veranderingen. Dit kan op verschillende wijzen de werkstroom bei"nvloeden: 

• Het vermogen de resources meerdere taken uit te laten voeren, 
• De mogelijkheid om de werkstroom als geheel verschillende cases uit te laten voeren 

en om te kunnen gaan met variatie in de werkdruk, 
• Het vermogen van het management van de werkstroom om de gebruikte structuur en 

toewijzigingsregels te veranderen en 
• Het vermogen van de organisatie om de structuur en responsiviteit van de werkstroom 

aan de wensen van de markt en zakelijke partners aan te passen. 
Ook kan men een onderscheid maken tussen de zogenaamde run time en build time flexibility, 
oftewel de flexibiliteit van de werkstroom wanneer deze operationeel is en de flexibiliteit om 
de werkstroom structuur aan te passen. 

Opmerking: In het afstudeeronderzoek van M. Loosschilder (2007) zijn enkele effecten op 
kwantitatieve wijze een de hand van simulaties weerlegd. Er is slechts een twee- of drietal 
heuristieken beoordeeld en in de toekomst zal er verder kwantitatief onderzoek gedaan 
worden. Omdat deze resultaten slechts over een paar heuristieken handelen, wordt in 
onderstaande uitgegaan van de kennis en ervaring van Reijers en Limam Mansar (2005, 
2007). 

Redesi~n Heuristiek Kwaliteit Kosten Ti.id Flexibiliteit 

Task rules 

1. Task elimination - - -
(ELIM) 

2. Task addition + - -
(ADD) 

3. Task composition + - - -
(COMPOS) 

4. Task automation + - -
(AUTO) 

Routing rules 

5. Resequencing - -
(RE SEQ) 

6. Knock-Out + -
(KO) 

7. Control relocation + + 
(RELOC) 
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Redesign Heuristiek Kwaliteit Kosten Ti.id Flexibiliteit 

8. Parallelism - Evt. - + -
(PAR) 

9. Triage + - - -
(TRI) 

Allocation rules 

10. Case manager + + 
(MAN) 

11. Case assignment + - -
(ASSIGN) 

12. Customer teams - - - -
(TEAM) 

13. Flexible assignment + - -
(FLEX) 

14. Resource - + + 
centralization 
(CENTR) 

15. Split responsibilities + + -
(SPLIT) 

Resource rules 

16. Numerical - + -
involvement (NUM) 

17. Extra resources - + + 
(XRES) 

18. Specialist-generalist - + 
(SPEC) 

19. Empower - - -
(EMP) 

Rules for external parties 

20. Integration - - -
(INTG) 

21. Outsourcing - -
(OUT) 

22. Interfacing + - -
(INTF) 

23. Contact reduction + - + 
(RED UC) 
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Redesign Heuristiek Kwaliteit Kosten Tiid Flexibiliteit 

24. Buffering - + 
(BUF) 

25. Trusted party - -
(TRUST) 

Integral worliflow rules 

26. Case types - - - -
(TYP) 

27. Technology + - -
(TECH) 

28. Exception + - -
(EXCEP) 

29. Case-based work - + 
(CASEB) 
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Bijlage d. Proces Analyse Sessie (PAS) 

(Intern document Altran CIS) 

Proces 

Analyse 
Sessie 

A Linsen/ bijgewerkt door H. Hoogland 
Versie 0.2 
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lnleiding 
Voor bet in kaart brengen van de bedrijfsprocessen beeft Altran CIS een analyse metbodiek 
ontwikkeld. Bij deze metbode wordt gebruik gemaakt van brainstorm tecbnieken waarbij bet 
proces vanuit verschillende invalshoeken wordt doorlopen en vastgelegd. Zo'n 'Proces 
Analyse Sessie' is een bijeenkomst van een groep direct bij bet proces betrokken 
medewerkers. De essentie van dit soort sessies ligt in de directe betrokkenheid van elke 
deelnemer op basis van gelijkheid en een gelijke inbreng. Om die reden zijn binnen een sessie 
geen hierarchische verhoudingen mogelijk, d.w.z. een leidinggevende behoort niet deel te 
nemen. 

De Proces Analyse Sessie kan worden gebruikt bij bet in kaart brengen van bedrijfsprocessen 
voor onder andere DIS projecten en Workflow projecten. Het spreekt voor zich dat deze 
methode ook toepasbaar is voor andere projecten. 

Het is niet de bedoeling dat met de Proces Analyse Sessie een volledige nauwkeurigheid 
wordt nagestreefd. De 80/20 regel gaat ook bier op. Al wat meer kan worden gehaald is 
meegenomen. 

Doe/ Proces Analyse Sessie 
Het doel van deze methode is bet in kaart brengen van bet huidige proces om op basis daarvan 
een analyse te maken van de verbeteringen die mogelijk zijn in bet proces, gebruik makend 
van de specifieke technologie. 

Door de bewerkingstijd van de verschillende activiteiten in kaart te brengen kan tevens een 
schatting worden gemaakt van de doorlooptijden en de kosten/baten die gebaald kunnen 
worden. 

Een afgeleide doelstelling is om de participanten meer bewust te maken van bet denken in 
process en. 

Begrippenkader 
Een proces is een serie van taken, die aan de hand van een bepaalde invoer door middel van 
waardetoevoeging een bepaalde uitvoer (een product) voortbrengen. 

Een product is elke vorm van output gedurende of van een proces. Dit kunnen zowel 
eindproducten ( aan bet eind van bet proces) als tussenproducten ( elke vorm van output 
lopende bet proces) zijn. 

Een taak is een serie van activiteiten die door een autonome eenheid (medewerker of 
geautomatiseerd systeem) worden uitgevoerd, op een werkplek en zonder 
overdrachtsmoment. 

Een activiteit wordt bepaald aan de hand van een werkwoord + zelfstandig naamwoord. 

Een proces bestaat uit taken en taken bestaan uit activiteiten. 
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NB: de verrichtte handelingen (per activiteit) zijn geen onderwerp bij de sessie. 

De opbouw van dit rapport 
Dit document is een globale beschrijving van de Proces Analyse Sessie methode, en kan als 
leidraad dienen voor volgende sessies. 

Deel I Stappenplan Proces Analyse Sessie 

Deel II Uitwerking Proces Analyse Sessie 
Processchema 

Benodigdheden 
• Inleidende sheets 
• Naamkaarten/bordjes 
• Flip-over vellen (of een grote rol pakpapier) 

8 voor de clustering van de activiteiten 
1 0 voor proces 

• 8 kleurenstikkers/kleurenviltstiften 
• 'Post-it' memo' s 
• Viltstiften om te schrijven op de flip-over vellen 
• Tape om de flip-over vellen op te plaken 
• Globale beschrijving van de Proces Analyse Sessie (+ bestand) 
• Processchema Analyse Sessie (Excel) ( + bestand) 

Het bestand heeft 2 tabbladen. 

Voorbereiding 
Maak voor iedere clustering van activiteit (8 - zie hieronder) een apart flip-over vel en schrijf 
boven aan de naam van de soort activiteit. Hang ze naast elkaar op aan de muur. 

Verdeel de flip over vellen (10) in 4 gelijke delen door 3 horizontale strepen te trekken en 
hang deze naast elkaar op aan de muur. Die strepen zijn alleen maar bedoeld als hulplijnen om 
hoofdstroom (in het midden beginnen) en paralelle stromen (er onder of er boven plakken) 
goed in beeld te krijgen en hebben geen enkele invloed op het proces. 

Begeleiding 
Het is aan te bevelen om de Proces Analyse Sessie door twee consulenten uit te laten 
begeleiden vanwege de intensiteit die zo'n sessie vraagt en om de rollen te verdelen. 
De ene consulent is voor de proces- en tijdsbewaking van de methodiek en terwijl de andere 
consulent zich kan richten op de inhoudelijk kant van het proces. 

Time table 
Tijdstip Activiteit Duur 

In 
mm 

9.00 - 9.15 uur Inleiding 15 
9.15 - 9.30 uur Bepaal de startrigger 15 
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9.30 - 10.00 uur Benoemen van de 30 
produkten 

10.00 - 11.00 uur Benoemen van de 60 
activiteiten 

11.00 - 12.00 uur Rubriceren van de 60 
activiteiten 

12.00 - 12.15 uur Benoemen van de 15 
uitvoerende medewerkers 

12.30- 13.30 uur Lunch 60 
13.30 - 15.00 uur Proces samenstellen 90 
15.00 - 15 .30 uur Bepalen tijdsbesteding en 30 

frequentie per activiteit 
15.30 - 16.30 uur Knelpunten benoemen 60 
16.30- 17.00 uur Evaluatie 30 
17.00 uur Einde 
NB: let op het toevoegen van korte pauzes waar dit mogelijk is. 

Dee/nemers aan de Proces Analyse Sessie 
Iedere functiegroep dient met maximaal twee personen vertegenwoordigd te zijn. Maximum 
aantal deelnemers 10. 

Agenda 

• Inleiding 
Altran CIS 
context 
do el 
resultaat 
rolverdeling 
tijdsverdeling 

• Voorstellen van de deelnemers 
naam 
functie 
relatie tot proces 

• Aanpak 
- stappen 
- randvoorwaarden 
- proces 

• 
Aanpak- Stappen 
O.Het begrippenkader 

1 .De start van het proces 

19 



2.De produkten 
- eindprodukten 
- tussenprodukten 
3.De activiteiten 
- werkwoord + zelfstandig naamwoord 
4.Rubricering 
5.De uitvoerende medewerkers (naar functies en afdelingen) 
6.Het proces 
7.Knelpunten 
8.Tijdsbesteding en frequentie van de activiteiten 
9.Verplichte ofoptionele activiteiten 
1 O.Wachttijden en doorlooptijd. 

Aanpak - Randvoorwaarden brainstormen 
• Elkaar uit laten praten 
• Geen hierarchische verhoudingen 
• Niets is gek 
• Respect voor elkaar. 
Aanpak - Proces 
Een duidelijk omschrijving van het te onderzoeken proces met de daarbij behorende grenzen. 

Deel I Stappenplan Proces Analyse Sessie 

Stap 1 De start van bet proces 
Allereerst worden de zgn. starttriggers geinventariseerd, de triggers waardoor het proces 
wordt gestart. Dit zijn binnenkomende signalen via welk medium dan ook (vb telefoon, brief, 
fax, formulier, aanvraag, klacht). 

Elk proces heeft een starttrigger. De starttriggers bepalen welk proces uitgevoerd wordt. Als 
er meer signalen komen die in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is het eerste 
signaal van zo'n groep de starttrigger. 

Daarna wordt per signaal aangegeven of het een intern danwel een extern signaal is. Een 
extern signaal ontstaat van buiten de organisatie, een intern signaal ontstaat binnen de 
organisatie. 

Stap 2 Benoem de produkten 
De participanten geven, volgens de brainstorm techniek, aan welke produkten gedurende het 
proces worden geproduceerd. Daarbij gaat het zowel om de tussenprodukten als de 
eindprodukten. 

De Altran CIS consultants schrijven ieder produkt op een 'post-it' stikker. 

Deze stikkers worden later op de proces flip-over vellen opgeplakt op de juiste plaats in het 
proces. 
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Stap 3 Activiteiten in bet proces 
De participanten geven, volgens de brainstorm techniek, aan welke activiteiten moeten 
worden uitgevoerd in het te onderzoeken proces. 

Te denken valt hierbij aan activiteiten als: 
• Het rapporteren over .. of onderzoeken van .. 
• Het beslissen op .. of controleren van .. 
• Het kopieren van .. ofhet invoeren van .. 
• Het sorteren van .. 
• Het opzoeken van .. 
• Het wachten op .. 
• Het (fysiek) transporteren van .. 
• Het archiveren van .. 

Bij het beschrijven van de activiteiten moet worden opgepast dat de activiteiten niet te 
globaal worden beschreven (en dus eigenlijk taken worden benoemd). 

Mogelijke hulpmiddelen hierbij kunnen zijn: 
• formulieren 
• computer programma's (tekstverwerker, mail, agenda, spreadsheet) 
• kopieer- of faxapparaat 
• telefoon 
• archieven. 

De Altran CIS consultants schrijven iedere activiteit op een 'post-it' stikker. 

De activiteiten worden verzameld op een tafel zodat zij later op de activiteiten flip-over vellen 
kunnen worden geplakt. 

Stap 4 Rubriceren van de activiteiten. 
De activiteiten vellen zijn gerubriceerd naar volgende indeling: 

Activiteit Kleur 

lnhoudelijk werk Wit 

Beslissen/controleren Bruin 
Kopi eren/invoeren Rood 
Sorteren Oranje 
Opzoeken Zwart 
Wachten Blauw 
Transporteren Geel 

Archiveren Groen 
Dit is een voorbeeld en de kleuren zijn dan ook facultatief ( afhankelijk van de beschikbare 
kleuren stikkers). 
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De activiteiten dienen door de participanten op de gerubriceerde activiteiten vellen te worden 
geplakt, nadat de rubricering is toegelicht door de consultants. 
Wellicht is op het einde nogmaals een controleslag nodig om te bezien of de activiteiten juist 
gerubriceerd zijn. 

Stap 5 Het benoemen van de uitvoerende medewerkers 
De functies die een rol hebben in het proces worden benoemd door de participanten. De 
Altran CIS consultants schrijven de functies op een "post it" memo. 

Stap 6 Stel proces samen 
De participanten stellen, gezamenlijk, aan de hand van de benoemde uitvoerende 
medewerkers en de gerubriceerde activiteiten, te beginnen bij de eerste activiteit, het proces 
samen met als uiteindelijk resultaat een door ieder geaccordeerd proces. 

Bij het samenstellen van het proces worden tevens de tussen- en eindprodukten als resultaat in 
het proces opgenomen. 

De koppeling van produkten met de activiteiten kan de participanten helpen bij het 
samenstellen van het proces. 

Stap 7 Knelpunten 
Uitgaande van het geaccordeerde proces dienen de participanten volgens de brainstorm 
techniek knelpunten aan te geven die zij in praktijk ervaren ofkunnen bedenken. De 
knelpunten kunnen divers van karakter zijn. 

Deze knelpunten worden door een van de consulenten genoteerd om deze later in het rapport 
te verwerken. 

Stap 8 Tijdsbesteding en frequentie van de activiteiten 
Als het bedrijfsproces door de participanten is geaccordeerd, dient per activiteit te worden 
aangegeven hoeveel tijd (gemiddeld in minuten) daarmee is gemoeid. De resultaten dienen op 
de post-it stikkers te worden geschreven. (andere kleur pen) 

Tevens dient te worden aangegeven hoe frequent zo'n activiteit per jaar wordt uitgevoerd. Dit 
kan worden afgeleid van bijvoorbeeld het aantal aanvragen, aantal uitzonderingsgevallen, e.d .. 
De resultaten kunnen worden opgeschreven op de proces flip-over vellen. 

Stap 9 Verplichte of optionele activiteiten 
Een verplichte activiteit is een activiteit die uitgevoerd moet worden voordat de volgende 
activiteit kan worden gestart. 

Een optionele activiteit mag worden overgeslagen, m.a.w. is geen voorwaarde voor het 
kunnen starten van de volgende activiteit. 

Zet een 0 of een V op de betreffende post-it memo van de activiteit. 
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Stap 10 Wachttijden en doorlooptijd 
De "wacht-" ofreactietijden dienen te worden aangegeven die relevant zijn voor het 
doorlopen van het proces. Het betreft hier het wachten op actie, te ondememen door derden. 

De doorlooptijd betreft de tijd benodigd voor het doorlopen van het totale proces, uitgesplitst 
naar fase in het proces (de procestijd, inclusief de wachttijden). 

De totale doorlooptijd van het proces is de tijdsbesteding per activiteit x het aantal 
activiteiten in het proces + de wachttijden in het proces. 

De resultaten kunnen op de proces flip-over vellen worden geschreven. 

Deel II Uitwerking Proces Analyse Sessie 

Het processchema 

Het processchema is een werkblad in Excel waarmee het proces kan worden geanalyseerd en 
gecontroleerd. 
Tevens kunnen een aantal berekeningen worden gemaakt die leiden tot een inzicht in de 
tijdsbesteding , de doorlooptijd, de kosten die worden gemaakt bij dit proces en de baten die 
kunnen worden gehaald bij de toepassing van de nieuwe technologie. 
Voorts kan met dit werkblad in kaart worden gebracht welke functiegroepen bepaalde taken 
verrichten. In de kolom produkt kunnen de tussen- en eindprodukten worden opgenomen die 
tijdens het proces worden geproduceerd. 
De tijdsbesteding wordt uitgedrukt in minuten en heeft betrekking op de volgende activiteiten. 

Symbool Activiteit Kleur 
0 Inhoudelijk wit 

D Beslissen/controle bruin 

a Kopieren rood .... Transporteren gee! 

t Sorteren oranJe 

D Wachten blauw 

°' Opzoeken zwart 

"V" Archiveren groen 

Het processchema bestaat uit drie delen. 
• Het eerste deel, Tab Blad 1 bladzijde 1, bestaat uit de kolommen A tot en met U en de rijen 

1 tot en met 76. In dit deel worden de basisgegevens opgenomen. 
• Het tweede deel, bladzijde 2, bestaat uit de kolommen V tot en met AC en de rijen 1 tot en 

met 76. Het tweede deel is een hulpblad voor een aantal berekeningen voor bladzijde 1. 
Deze bladzijde is voor de gebruiker niet van belang. 

• Deel drie is te vinden op Tab Blad2 en bestaat uit de kolommen A tot en met Len de rijen 
1 tot en met 21. De gegevens van deel 1 van blad 1 vormen de basis voor de berekeningen 
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op deze bladzijde. De procentuele besparingen kunnen van geval tot geval verschillen 
omdat in lang niet iedere situatie dezelfde besparingen kunnen worden gehaald. 

De afmetingen van dit werkblad kan al naar gelang de behoefte worden aangepast. Daarbij 
dient wel rekening te worden gehouden met de formules die in het werkblad zijn opgenomen. 
Op de bijlage is een voorbeeld opgenomen van een acceptatie proces bij een 
verzekeringsmaatschappij. 

Taken en activiteiten overnemen op processchema 

De gegevens uit de Proces Analyse Sessie kunnen nu worden overgenomen in het 
processchema. Alle taken en activiteiten dienen al dan niet gebundeld in het schema te 
worden geplaatst zodat het hele proces wordt weergegeven. Vervolgens kunnen de tussen- en 
eindprodukten worden opgenomen. In de matrix die is ontstaan door de taken en de 
functiegroepen tegen elkaar afte zetten, kan met behulp van de letter 'm' een kenmerk 
worden plaatst op het kruispunt van de taak en de functiegroep die de taak uit voert. Zo 
ontstaat een overall beeld wie en wanneer in het proces zijn bijdragen levert. 

Rubriceren en tijdsbesteding opnemen 

Nadat het proces in kaart is gebracht kunnen de activiteiten worden gerubriceerd conform de 
hierboven aangegeven activiteiten. Dit kan door de tijdseenheid die de participanten hebben 
aangegeven voor een activiteit in de desbetreffende kolom te plaatsen. 

Frequentie overnemen 

In de Proces Analyse Sessie is ook aangegeven hoe vaak een bepaalde activiteit wordt 
uitgevoerd ofhoeveel aanvragen moeten worden verwerkt. 
Die aantallen worden opgenomen in de laatste kolom van bladzijde 1 van Tab Blad 1. Het 
model rekent automatisch het werkblad door waama op bladzijde 1 van Tab Blad2 de 
resultaten kunnen worden afgelezen. 

Resultaten processchema 

Op het werkblad van Tab Blad2 dient de gemiddelde salariskosten per formatieplaats te 
worden ingevuld. Op basis van deze kosten worden de berekeningen gemaakt. 

De activiteit 'wachten' is in dit overzicht niet opgenomen omdat dit een grootheid is die niet 
met een toepassing van IT kan worden opgelost en gedurende die wachttijd kan veelal ander 
werk worden verricht. 

De percentages besparingen kunnen al naar gelang de ingeschatte besparingen voor die 
organisatie worden aangepast. 

Op de een na laatste regel kunnen de besparingen worden afgelezen na toepassing van de 
nieuw toe te passen technologie. 
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Met behulp van deze gegevens kan het de opdrachtgever aannemelijk worden gemaakt 
waarom hij moet investeren in de nieuwe technologie. Hierbij dient wel te worden opgemerkt 
dat de organisatorische kosten/baten analyse in dit plaatje buiten beschouwing is gelaten maar 
veelal wel van invloed is. 

Toepassing processchema 

Dit processchema is een model voor het acceptatie proces bij een verzekeringsbedrijf. Voor 
een specifieke toepassing zou dit model dan ook aangepast moeten worden. Daarbij dienen 
wel de rekenregels op de verschillende plaatsen te worden aangepast. 
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Bijlage e. Proces Herontwerp Sessie 

(Intern document Altran CIS) 

H.Hoogland 
Versie 0.2 
Dd 30-03-1998. 

lnleiding 
Nadat de proces analyse sessie heeft plaatsgevonden dient er een proces herontwerp sessie 
plaats te vinden om de gewenste situatie met betrekkingen tot het proces in beeld te brengen. 

Doe/ Proces Herontwerp Sessie 
Er zijn drie hoofddoelstellingen te onderkennen: 
1. het vaststellen van de gewenste situatie met betrekking tot het nieuwe proces; 
2. het vaststellen van verbeteringen ten opzichte van de bij de proces analyse sessie 

geconstateerde knelpunten; 
3. een schatting maken van de kosten/baten die gehaald kunnen word en met het nieuwe 

proces. 

Het product 
Het product is een proces herontwerp-rapport, dat gepresenteerd wordt aan de opdrachtgever. 
Dit rapport houdt in: 
1. een voorstel voor een nieuw proces; 
2. de uitgangspunten bij het nieuwe proces; 
3. de doorgevoerde verbeteringen t.o.v. het bestaande proces; 
4. inzicht in de kosten/baten t.o.v. het bestaande proces. 

Een belangrijk bij-product is dat de op handen zijnde veranderingen duidelijk op papier 
komen te staan. Dit kan (verregaande) consequenties hebben voor de organisatie en personen 
die werkzaam zijn binnen die organisatie. Sterkten maar ook zwakten zullen aan de orde 
komen en in het verlengde daarvan vragen naar organisatorische aanpassingen, personele 
wisselingen of wijzigingen en opleidingseisen. 

Begrippenkader 
Het begrippenkader is hetzelfde als bij de proces analyse sessie. 

Verbeteringsmogelijkheden 
De volgende verbeteringsmogelijkheden kunnen worden onderkend: 

1. het reduceren van herhaald terugkerende waarde toevoegende activiteiten in het proces. 
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Het betreft hier inhoudelijk werk. Is het proces niet zo te organiseren dat het inhoudelijke 
werk maar een keer afgehandeld hoeft te worden in plaats van meerdere malen een deel 
toevoegen om tot slot tot het geheel te komen ? Of anders geformuleerd: is een oplossing 
denkbaar die ervoor zorgt dat in een keer voldoende verrijkte informatie aanwezig is ? 

2. het elimineren van activiteiten zonder toegevoegde waarde (value added assesment). 
Slechts die activiteiten zouden moeten worden uitgevoerd die waarde toevoegen aan het 
product voor de klant of die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. 

Verder kan worden aangehaakt bij de in de proces analyse sessie toegepaste rubricering van 
de activiteiten. 
Uitgangspunt is dat de activiteiten in de rubrieken inhoudelijk werk en beslissen/controleren 
niet of nauwelijks te automatiseren zijn, omdat de kennis hiervoor "tussen de oren" zit. 
De activiteiten in de overige rubrieken zijn wel te vergemakkelijken met behulp van 
automatisering ofbehoeven zelfs niet meer te warden uitgevoerd. 

3. te veel of te weinig gevalsonderscheiding. 
In het proces moeten vragen worden beantwoord. Sommige vragen zijn eenvoudig en snel te 
beantwoorden; andere vragen zijn ingewikkeld en benodigen een bepaalde beantwoordingstijd 
(bijvoorbeeld als informatie moet worden opgezocht of als informatie door derden moet 
worden verstrekt). 

Het goed toepassen van gevalsonderscheiding moet er voor zorgen dat eenvoudige en snel te 
beantwoorden vragen ook voortvarend doorlopen in het proces. Door een betere 
gevalsonderscheiding neemt ook de productie toe en worden de uit te voeren werkzaamheden 
meer toegespitst op de mogelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de 
medewerkers bezitten. 

4. het opheffen van onduidelijkheden met betrekking tot taakverantwoordelijkheid. 
Verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk toegewezen. Als voor het afhandelen van een 
bepaalde activiteit verschillende personen, soms ook nog van verschillende organisatorische 
onderdelen, een rol hebben leidt dit vaak tot fricties, onduidelijkheden, spanning, 
afschuifgedrag en in ieder geval vertraging in het proces. 

5. het identificeren van proces-onafhankelijke activiteiten. 
Alle activiteiten moeten direct een bijdrage leveren aan het product van of voor de klant. 
Zodra deze directe afhankelijkheid er niet is, is er sprake van proces-onafhankelijkheid en zijn 
er mogelijkheden om het proces te verbeteren door het maken van een neven- of sub-proces. 

Een neven-proces is m.n. geschikt voor de inteme klant en geeft een trigger aan inteme 
facili terende acti vi tei ten. 
Door het neven-proces te scheiden van het hoofd-proces wordt de effectiviteit van het hoofd
proces vergroot. 
Een sub-proces is een keten van activiteiten die binnen verscheidene (hoofd- of 
neven-) processen voorkomt. Een dergelijke keten kan het best uit het proces worden gelicht 
om er een apart proces van te maken. 
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6. betere aanwending van capaciteit. 
Dit kan door het toepassen van volumeflexibiliteit, het vergroten van het aantal personen dat 
een rol mag vervullen, of taakflexibiliteit, het vergroten van het aantal personen dat een rol 
mag vervullen middels taakverruiming. 
Hierdoor zal ook de productie toenemen. 
Het invoeren van multidisciplinaire teams zou een hulpmiddel kunnen zijn. 

7. integratie van activiteiten. 
De inhoud van de ene activiteit wordt ge1ntegreerd in een of meerdere andere activiteit( en) of 
meerdere activiteiten worden geintegreerd in een activiteit. 

8. standaardisatie. 
Door veel voorkomende en weinig afwijkende werkzaamheden als standaard beschikbaar te 
stellen wordt tijdwinst geboekt. 
Er moeten beschreven procedures bestaan voor 80% van de uit te voeren werkzaamheden. 

9. het elimineren van bureaucratische handelingen. 
Veel wachttijden, transportmomenten, papierstromen, handtekeningen of stempels kunnen 
een aanknopingspunt zijn voor een grote mate van bureaucratie. Als deze niet strikt 
noodzakelijk zijn zouden ze geelimineerd moeten worden. 
Kijk ook naar eventueel aanwezige belemmerende procedures. 

10. simplificatie. 
Probeer complexe zaken zoveel mogelijk naar hun essentie terug te brengen, zowel naar 
inhoud als naar bewoordingen. Vereenvoudigen heeft vaak raakvlakken met elimineren en 
standaardiseren. 

11. doorlooptijd verkorting. 
Een aantal manieren om de doorlooptijd te verkorten zijn: 

activiteiten die in eerste instantie sequentieel werden uitgevoerd parallel gaan uitvoeren 
de volgorde van de activiteiten aanpassen 
verbeter de timing, vooral waar het aanleveren en uitleveren betreft 
is de lokatie logisch en geschikt ingericht 
duidelijke prioriteiten in het werk stellen en hierover communiceren. 

12. hulpmiddelen opwaarderen. 
Dit zijn alle hulpmiddelen om het werk beter te kunnen doen, van telefoon tot kopieerapparaat 
tot PC. 

13 . partnership van de toeleverancier. 
Stelling: de kwaliteit van de input (volledig, op de juiste plaats, van de juiste kwaliteit, op het 
juiste moment en op de juiste wijze aangeleverd) bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de 
output. Maak de toeleverancier zoveel mogelijk mede-verantwoordelijk. 

14. de automatisering als hulpmiddel. 
Welke producten van Bpi leveren de juiste verbeteringen voor het proces? 
Automatisering moet er verder voor zorgen dat het aantal fouten afneemt door controles in te 
bouwen. 
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Aanpak 
Een proces herontwerp kan op twee manieren worden aangepakt. 

Of door het huidige proces als basis te nemen voor het nieuwe proces en hierover te 
brainstormen met de brainstormgroep. 

Of door te starten met een "schone lei " en een voorstel voor te bereiden op basis van door de 
consultant(s) bedachte uitgangspunten en verbeteringsmogelijkheden en dit vervolgens te 
presenteren. 

De inschatting voor het toepassen van de ene of de andere aanpak moet vooral afhangen van 
de vraag of de brainstormgroep voldoende "los" kan komen van het huidige proces om tot een 
beter nieuw proces te komen, en of er voldoende vertrouwen is in de consultant(s), waardoor 
zij het voortouw mogen nemen voor een volgende sessie over een nieuw proces. 

Qua tijdsbesteding en slagvaardigheid is de aanpak " schone lei" aan te bevelen. 
Deze aanpak zou echter als nadeel kunnen hebben dat opnieuw draagkracht gecreerd moet 
worden. Bij herontwerp door de brainstormgroep zelf zal wellicht eerder "hun" proces 
ontstaan. Dit proces kan overigens wel door de consultant(s) in de gewenste richting worden 
gestuurd. 

Zorg er in ieder geval voor dat er voldoende tijd tussen de proces analyse en de proces 
herontwerp sessie zit. 

Stappenplan van de aanpak "schone lei" 
0. De uitkomsten van de proces analyse sessie (proces en knelpunten) 
Dit is het basisdocument en geeft de "ist"-situatie weer. 

Stap 1 Bepaal de uitgangspunten 
De consultant(s) bepalen wat de leidende uitgangspunten en doelstellingen zijn voor het 
nieuwe proces op basis van de uitkomst van het interventiemodel c.q. andere algemenere 
organisatorische uitgangspunten. 

Stap 2 Bepaal de verbeteringsmogelijkheden 
De consultant(s) maken een keuze uit een of meerdere verbeteringsmogelijkheden zoals 
hiervoor genoemd en pas deze toe, specifiek in de context van het nieuwe proces. 

Stap 3 Stel een nieuw proces samen 
Dit geeft de "soll" -situatie weer. 

Gebruik dezelfde hulpmiddelen als bij de proces analyse sessie, te weten flip-overs/pakpapier 
met memo's. 

Stap 4 Presenteer bet nieuwe proces 
Hiertoe is een sessie van een dagdeel nodig, waarin het nieuwe proces door de consultant(s) 
wordt gepresenteerd aan de hand van de uitgangspunten en verbetermogelijkheden. 
Visualisering aan de hand van de flip-overs/pakpapier of procesmodelleringstool. 

Na de presentatie is er tijd voor vragen stellen ter verduidelijking en inhoudelijke discussie. 
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De inhoudelijke discussie moet eerst gaan over de uitgangspunten, vervolgens over de 
verbetermogelijkheden en tot slot over het nieuwe proces. 

Schrijf mee met betrekking tot de uitgangspunten en verbetermogelijkheden. Mutaties in het 
proces kunnen met nieuwe memo's worden doorgevoerd. 
Controleer tegelijkertijd of er voldoende draagvlak bestaat voor het nieuwe proces. 

Stap 5 Maak een proces herontwerp rapport 
Dit rapport bevat een voorstel van het nieuwe proces op basis van beschreven uitgangspunten 
en verbetermogelijkheden. In dit rapport zijn de opmerkingen van de brainstormgroep 
opgenomen. 
Het rapport bevat verder een processchema met kosten/baten afweging. 

Stap 6 Laat bet rapport vaststellen door de opdrachtgever 
Indien nodig kan hieraan een presentatie vooraf gaan. Mogelijk heeft de opdrachtgever ook 
vragen die verduidelijkt moeten worden. 

Stappenplan voor de brainstormsessie 
Voordeel van deze aanpak is dat de betrokkenheid van de medewerkers/brainstormgroep 
groter is, waardoor het "not-invented here" syndroom zou kunnen ontstaan metals resultaat 
weerstand tegen het nieuwe proces. 

Verder leidt actieve betrokkenheid over het algemeen tot het eerder constateren van 
onjuistheden en/of volledigheden in het in kaart gebrachte huidige en nieuwe proces. 

0. De uitkomsten van de proces analyse sessie (proces en knelpunten) 
Dit is het basisdocument en geeft de "ist"-situatie weer. 

Stap 1 Bepaal de uitgangspunten 
Bepaal met de brainstormgroep wat de leidende uitgangspunten en doelstellingen zijn voor 
het nieuwe proces op basis van de uitkomst van het interventiemodel c.q. andere algemenere 
organi satorische ui tgangspunten. 

Stap 2 Bepaal de verbeteringsmogelijkheden 
Maak met de brainstormgroep een keuze uit een of meerdere verbeteringsmogelijkheden zoals 
hiervoor genoemd en pas deze toe, specifiek in de context van het nieuwe proces. 

Stap 3 Stel een nieuw proces samen 
Dit geeft de "soll" -situatie weer. 

Gebruik dezelfde hulpmiddelen als bij de proces analyse sessie, te weten flip-overs/pakpapier 
met memo's en een processchema in spreadsheet. 

Stap 4 Maak een proces herontwerp rapport 
Dit rapport bevat een voorstel van het nieuwe proces op basis van beschreven uitgangspunten 
en verbetermogelijkheden. In dit rapport zijn de opmerkingen van de brainstormgroep 
opgenomen. 
Het rapport bevat verder een processchema met kosten/baten afweging. 
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Stap 5 Bespreek bet rapport 
Bespreek het rapport eerst met de brainstormgroep op volledigheid en juistheid. Controleer 
tegelijkertijd of er nog voldoende draagvlak bestaat voor het nieuwe proces. 

Stap 6 Laat bet rapport vaststellen door de opdracbtgever 
Indien nodig kan hieraan een presentatie vooraf gaan. Mogelijk heeft de opdrachtgever ook 
vragen die verduidelijkt moeten worden. 
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Bijlage f. lnzichten BPM-TRIZ en P-TRIZ vanuit 
onderzoeksvragen 

(Afkomstig uit de orienterende literatuurstudie) 
Na de beschikbare literatuur op het gebied van de koppeling tussen BPM en TRIZ bestudeerd 
te hebben op basis van het lezen van een aantal publicaties op het gebied van BPM en TRIZ 
een idee gevormd te hebben over de manier waarop TRIZ BPM zou kunnen verbeteren, is het 
nu tijd beide inzichten aan elkaar te koppelen. 

Aan de hand van de geformuleerde onderzoeksvragen zal beoordeeld worden in hoeverre de 
publicaties betreffende het gebruik van TRIZ in BPM antwoord geven op de 
onderzoeksvragen. Per onderzoeksvraag zullen achtereenvolgens BPM-TRIZ en P-TRIZ aan 
bod komen. Voor de beschrijving van de onderzoeksvragen wordt verwezen naar bijlage A. 

Onderzoeksvraag 1. 
Welke TRIZ tools zouden toepasbaar en van nut kunnen zijn binnen BPM? 
Prim en Trabasso (2005) gebruiken een aantal TRIZ tools om de BPM aanpak te verbeteren, 
maar het 'waarom' van hun keuze voor het gebruik van met name het denken in contradicties 
en het gebruik van de contradictiematrix en daaraan gelinkte inventieve principes ontbreekt. 
Het gebruik van analogieen om de bestaande aangepaste set TRIZ tools te kunnen gebruiken 
lijkt enerzijds een haalbaar streven, maar anderzijds lijken tools die specifiek op 
technische/engineering problemen zijn gericht niet zonder meer volledig bruikbaar voor BPM 
problemen. 

Smith begint zijn reeks publicaties met een op functionele analyse gebaseerde notatie, die met 
de trimming techniek herontwerpopties genereert. In de daarop volgende onderwerpen blijft 
hij op deze tools terugkomen en benoemt hij tevens een groot aantal andere TRIZ tools, waar 
hij vervolgens weinig mee doet. Hij laat in zijn publicaties zien dat hij heeft begrepen waar 
TRIZ om draait, wat blijkt uit het aan bod komen van de 5 filosofische elementen, die (Mann, 
2002) ook heeft behandeld. Vervolgens lijkt Smith te ontaarden in een groot aantal claims wat 
P-TRIZ allemaal kan, maar blijft een goede analyse van de toepasbaarheid van TRIZ tools, of 
een bewijs van zijn claims uit. 

Beide stromen passen een bepaalde set tools toe (met een lichte overlap in het denken in 
contradicties en het streven naar idealiteit), maar onderzoek naar het totale aanbod van TRIZ 
tools en de toepasbaarheid ervan op bedrijfsprocessen ontbreekt. 

Onderzoeksvraag 2. 
Zouden deze tools ten behoeve van integratie in een BPM aanpak aangepast moeten 
worden en zo ja, hoe zouden de betreffende tools aangepast moeten worden? 
Prim en Trabasso kiezen voor een aanpak waarbij de projecteisen die uit de BPM aanpak 
volgen worden aangepast aan de TRIZ tools. Zij kiezen er dus voor de TRIZ tools intact te 
laten en extra inspanningen toe te voegen om de koppeling tussen BPM en TRIZ te maken. 

Smith stelt dat TRIZ door de jaren heen evolueert van een aanpak die specifiek op de 
technologische/engineering omgeving is gericht naar een manier van denken die op elk type 
probleem toepasbaar is. Op toolniveau maakt hij gebruik van een evolutie in TRIZ in de IT 
richting (de functionele procesbeschrijving bestond al in een bepaald softwarepakket), maar 
verder lijkt hij zelf niets te veranderen. Eerder laat hij , net als Prim en Trabasso, de TRIZ 
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tools intact en Smith gaat een stapje verder door te stellen dat zijn aanpak zelfs van invloed 
kan zijn op TRIZ. 

Doordat slechts een beperkt aantal tools door Prim en Trabasso en Smith is gebruikt en het 
nog niet zeker is of dit de meest geschikte tools zijn om BPM mee te verrijken, kan er pas een 
uitspraak over het al dan niet aanpassen van TRIZ tools worden gedaan als bekend is om 
welke tools het gaat. Er bestaat dus een sterk verband met het antwoord op onderzoeksvraag 
1, welke eerst uitputtender beantwoord dient te worden alvorens onderzoeksvraag 2 te kunnen 
beantwoorden. 

Onderzoeksvraag 3. 
Welke fasen binnen BPM kunnen door TRIZ versterkt worden? 
Prim en Trabasso stellen dat de meest voorkomende problemen in BPM inspanningen 
conflicterende projectdoelstellingen, variantie in de bedrijfsprocessen en psychologische 
inertie van de specialisten zijn. Zij streven emaar de herontwerp- en implementatiefasen van 
de BPM aanpak te versterken met TRIZ tools. In hun voorlopige conclusies geven ze eerst 
aan dat hun daartoe ontworpen aanpak niet slecht lijkt te werken, om vervolgens te stellen dat 
zij denken dat de toepassing van TRIZ vooral in de beginfasen nuttig kan zijn. Hier zou de 
sterkte van TRIZ in de probleemformulering liggen om zo meer begrip te creeren en een 
hogere efficientie bij de uitvoering van een BPM project te kunnen behalen. 

Smith is van mening dat binnen BPR en BPM de fase waarin het proces herontworpen wordt 
een grote zwakte is. Daarom ziet hij P-TRIZ als een methode om de oplossingsfase 
systematischer te benaderen en niet op zoek te gaan naar compleet nieuwe uitvindingen, maar 
naar innovatieve verbeteringen. 

Prim en Trabasso gaan uit van voorlopige onderzoeksresultaten en bier is de vraag wat de 
uiteindelijke resultaten worden. Beide partijen zijn het erover eens dat TRIZ in de 
herontwerpfase van nut kan zijn en zien tevens het belang van TRIZ in een eerder stadium 
(Smith doet dit impliciet, Prim en Trabasso expliciet). Verder onderzoek naar 
verbetermogelijkheden in een BPM aanpak gecombineerd met de bevindingen uit 
onderzoeksvraag 1, 2, 4 - 10 zal leiden tot de beantwoording van de geformuleerde opdracht. 

Onderzoeksvraag 4. 
Met welke TRIZ tools, die in onderzoeksvraag 1 en 2 aan bod zijn gekomen, en op welke 
wijze zouden deze fasen versterkt kunnen worden? 
De door Prim en Trabasso ontworpen aanpak heeft als zwakte dat die zich slechts op de 
herontwerp- en implementatiefasen richt, terwijl Prim en Trabasso stellen dat TRIZ juist in de 
eerste fasen van het project van nut kunnen zijn. Wel lijkt hun aanpak een deel van de 
problemen die in BPM projecten optreden, te kunnen ondervangen (vooral de psychologische 
inertie ), maar leidt de noodzaak van een team dat veel verstand van zaken en veel ervaring 
heeft en ook nog eens creatief is dit positieve effect te bemoeilijken. 

Wat Smith daadwerkelijk heeft laten zien is een functionele procesanalyse, waarbij hij 
trimming toepast om de gebruiker uit te dagen een proces te vereenvoudigen, met behoud van 
de nuttige functies die het proces vervult. Daarbij geeft hij van een aantal tools aan dat hij 
denkt dat die toepasbaar zijn, maar daar houdt de redenering van Smith dan ook op. 

Op basis van verder onderzoek naar de onderzoeksvragen 1 t/m 3 wordt deze 
onderzoeksvraag duidelijker te beantwoorden en te onderbouwen. 
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Onderzoeksvraag 5. 
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 het betreffende deel van de aanpak? 

Onderzoeksvraag 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? 
Omdat Prim en Trabasso nog vrij weinig kunnen zeggen over de resultaten van hun aanpak, 
geven ze geen inzicht in het effect van hun aanpak op de herontwerp- en implementatiefase. 
Wel denken ze dat hun aanpak leidt tot oplossingen die overeen komen met de projecteisen. 
De vraag naar meer nadruk op de voorbereidingsfase lijkt erop te duiden dat de prestatie van 
een TRIZ tool mede bepaald wordt door het al dan niet gebruik van TRIZ tools in eerdere 
projectfasen. Met andere woorden: het kan beter. 

Smith's aanpak zorgt voor een andere kijk op processen en lijkt het vinden van een goede 
oplossing te kunnen bevorderen. De kracht zit hem voomamelijk in de andere benadering van 
processen (nuttige en schadelijke functies, kijken hoe die elkaar bei"nvloeden en hoe het 
geheel eenvoudiger en beter kan). P-TRIZ is zeer breed inzetbaar, maar een lering uit eerdere 
innovaties en uitvindingen lijkt te ontbreken en wordt door Smith gezien als een toekomstige 
ontwikkeling in P-TRIZ. Dus wat dat betreft bestaat er nog de mogelijkheid om tot een betere 
aanpak van P-TRIZ te komen. 

Definitieve resultaten van het onderzoek van Prim en Trabasso zouden inzicht kunnen geven 
in hoeverre het gebruik van de inventieve principes toepasbaar is op processen. Verbetering 
lijkt in ieder geval mogelijk in geval van zowel BPM-TRIZ als P-TRIZ en daar ligt dus een 
uitdaging voor de afstudeeropdracht. Het lijkt daarbij ook van belang gebruik te gaan maken 
van een heldere set prestatie indicatoren, om zodoende te kunnen bepalen of een vernieuwde 
aanpak ook echt beter is en op welke gebied. 

Onderzoeksvraag 7. 
Zijn er bepaalde combinaties van TRIZ tools te onderkennen, die het BPM proces kunnen 
versterken en zo ja, welke combinaties zijn dit? 
De aandacht van Prim en Trabasso voor het toekomstige gebruik van TRIZ tools in de project 
voorbereidingsfase geeft aan dat zij kunnen denken dat het gebruik van combinaties van TRIZ 
tools beter is dan het gebruik van losstaande TRIZ tools. Enerzijds zou dit ertoe kunnen leiden 
dat volgende stappen gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden, anderzijds zouden eerder 
gebruikte tools ook al direct een positieve invloed op het project kunnen hebben en zodoende 
de efficientie van het BPM project kunnen verbeteren. 

Smith combineert een functionele analyse met de trimming techniek. De manier waarop het 
proces wordt beschreven leidt ertoe dat de trimming techniek relatief gemakkelijk toegepast 
kan worden. Smith geeft aan dat deze zelfs volledig geautomatiseerd kan worden. Dus wat dat 
betreft lijkt dit een goede combinatie te zijn. 

De verschillende TRIZ tools zijn zowel losstaand als in combinatie met andere TRIZ tools 
toepasbaar. Het onderzoek van Moehrle (2005) versterkt dit idee en het vermoeden heerst dat 
bepaalde combinaties van TRIZ tools vaak sterker zijn dan de som van individuele tools. 
Waar Prim en Trabasso en Smith direct voor een bepaalde combinaties van tools kiezen, dient 
nu onderzocht te worden welke combinatiemogelijkheden er zijn en, vooruitlopend op 
onderzoeksvraag 8, wat de prestaties van deze combinaties van TRIZ tools zijn. 
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Onderzoeksvraag 8. 
Wat is het beoogde effect van het gebruik van deze combinaties van TRIZ tools op het 
resultaat van de totale BPM aanpak? 
Hierover kan op basis van de publicatie van Prim en Trabasso geen uitspraak gedaan worden, 
behalve dat de combinatie van tools volgens hen tot 'een goede' oplossing lijkt te leiden. 

De combinatie van tools die door Smith gebruikt wordt leidt tot een groot aantal 
verbetermogelijkheden. Hoe die aanzetten tot verbetering vervolgens worden gebruikt om tot 
een goede oplossing te komen, is net als bij de aanpak van Prim en Trabasso afhankelijk van 
de gebruiker. De aanpak triggert de gebruiker om aan veel zaken te denken, dus wat dat 
betreft kan het leiden tot een beter eindresultaat. 

Behalve het feit dat gekeken moet worden naar welke TRIZ tools met elkaar te combineren 
zijn, dient er ook gekeken te worden naar het verschil in prestatie wanneer een bepaalde set 
TRIZ tools in de BPM aanpak gei"ntegreerd wordt. Hier gaan prestatie indicatoren weer een 
rol spelen. 

Onderzoeksvraag 9. 
In welke mate is de specifieke probleemsituatie van belang op de keuze van de te 
gebruiken TRIZ tools en hoe be'invloedt deze situatie de keuze van TRIZ tools? 
Prim en Trabasso formuleren een BPM-TRIZ aanpak, waarin gebruik gemaakt wordt van een 
vaste set TRIZ tools. Er wordt niet ingegaan op de vraag of er specifieke tools voor specifieke 
situaties meer geschikt zijn. 

Smith is hierin zeer stellig: P-TRIZ kan op alle probleemsituaties in het BPM vakgebied 
toegepast worden. Het feit dat Smith een aanpak presenteert die vanuit een vaste set tools 
werkt, benadrukt dat een keuze van tools volgens Smith niet nodig en in P-TRIZ niet mogelijk 
IS. 

Smith beantwoordt deze onderzoeksvraag dus door een generieke aanpak te formuleren, die in 
alle BPM projecten toegepast kan worden en het feit dat Prim en Trabasso niet op specifieke 
situaties ingaan zou er op kunnen duiden dat zij hun methode ook zien als toepasbaar in alle 
mogelijke probleemsituaties. In praktijk blijken verschillende gebruikers verschillende 
( combinaties van) TRIZ tools te gebruiken en blijkt dat de complexiteit van een probleem van 
invloed kan zijn op de keuze van tools. Het is de vraag of er een raamwerk is te onderkennen, 
die een complete set van probleemsituaties omvat en waarin verschillende ( combinaties van) 
TRIZ tools geplaatst kunnen worden als zijnde meest geschikt voor de betreffende situatie. 

Onderzoeksvraag 10. 
Wat vergt een specifieke TRIZ tool van haar gebruiker wat betreft training en inspanning 
tijdens de toepassing van de betreffende TRIZ tool? 
De stelling dat de gebruikers van de aanpak van Prim en Trabasso een rijke kennis en ervaring 
moeten hebben en creatief moeten zijn, geeft aan dat er wel het een en ander van de gebruiker 
geeist wordt. Bij Prim en Trabasso zijn deze eisen deels te vertalen naar het gebruik van de 
TRIZ tools en deels naar het gebruik van analogieen om zodoende de TRIZ tools toe te 
kunnen passen. 

Smith gaat hierop niet al te veel in, al geeft hij wel aan dat zijn aanpak gemakkelijk te leren is. 
Zoals zijn aanpak gepresenteerd is lijkt P-TRIZ inderdaad niet moeilijk, wat ertoe leidt dat het 
gemakkelijk toepasbaar is en dus ook relatief gemakkelijk implementeerbaar in een BPM 
aanpak 
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Smith en Prim en Trabasso lijken in deze dus van mening te verschillen. Binnen TRIZ 
beweert men dat TRIZ op verschillende niveaus is toe te passen. Men kan al vrij snel met 
beperkte kennis van TRIZ tot innovatieve oplossingen komen. Als men zich in TRIZ verdiept, 
dan komt men tot beduidend moeilijkere aanpakken, die de nodige kennis en ervaring van de 
gebruiker eisen, maar welke ook tot succesvollere oplossingen kunnen leiden. Daardoor lijken 
zowel Smith, die zijn P-TRIZ graag als de generatie volgend op BPM promoot, als Prim en 
Trabasso, die voor een wat moeilijkere aanpak kiezen en zodoende meer van de gebruiker 
vergen, gelijk te kunnen hebben. De complexiteit van de tool (en situatie) bepaalt water van 
de gebruiker wordt geeist om de tool te kunnen toepassen. 

Slotopmerking 
Op basis van bovenstaande beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen kan 
geconcludeerd worden dat in de huidige aanpakken, die BPM trachten te verbeteren met TRIZ 
elementen, ruimte is voor verbetering. Er is gekeken naar 

• welke (combinatie(s) van) TRIZ tools op welke plaats gekoppeld kunnen worden aan 
een BPM aanpak, 

• de kracht van (combinatie(s) van) TRIZ tools binnen de BPM aanpak, 
• in hoeverre het situatieathankelijk is welke (combinatie(s) van) TRIZ tools en 
• het gebruiksgemak van specifieke (combinatie(s) van) TRIZ tools 

en toekomstige ontwikkelingen op gebied van BPM-TRIZ, P-TRIZ en mogelijk andere 
aanpakken zullen gevolgd worden. 

Op basis van deze inzichten en verder onderzoek zal uiteindelijk een model opgesteld kunnen 
worden, waarrnee inzichtelijk wordt gemaakt hoe een BPM aanpak met elementen van TRIZ 
verrijkt kan worden. Het vervolg van het afstudeerproject zal hier dan ook volledig op 
toegespitst worden. 
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Bijlage g. lnventieve Principes 

(bron: TRIZ Journal, aug. 1997, http://www.triz-joumal.com/archives/1997/07/b/index.html). 

This format for the 40 Inventive Principles and the accompanying examples was developed by Karen 
Tate and Ellen Domb for their class, "Practical Innovation." which was the subject of the article "How 
to Help TRIZ Beginners Succeed") in the Apri l, 1997 issue of the TRIZ Journal. Readers have 
permission to download single copies for personal study. 

Principle 1. Segmentation 

A. Divide an object into independent parts . 
o Replace mainframe computer by personal computers. 
o Replace a large truck by a truck and trailer. 
o Use a work breakdown structure for a large project. 

B. Make an object easy to disassemble. 
o Modular furniture 
o Quick disconnect joints in plumbing 

C. Increase the degree of fragmentation or segmentation . 
o Replace solid shades with Venetian blinds. 
o Use powdered welding metal instead of foil or rod to get better penetration of the joint. 

Principle 2. Taking out 

A. Separate an interfering part or property from an object, or single out the only necessary part 
(or property) of an object. 

o Locate a noisy compressor outside the building where compressed air is used. 
o Use fiber optics or a light pipe to separate the hot light source from the location where 

light is needed. 
o Use the sound of a barking dog, without the dog, as a burglar alarm. 

Principle 3. Local quality 

A. Change an object's structure from uniform to non-uniform, change an external environment (or 
external influence) from uniform to non-uniform . 

o Use a temperature, density, or pressure gradient instead of constant temperature, 
density or pressure. 

B. Make each part of an object function in conditions most suitable for its operation. 
o Lunch box with special compartments for hot and cold solid foods and for liquids 

(Part C continued on the next page.) 

C. Make each part of an object fulfill a different and useful function . 
o Pencil with eraser 
o Hammer with nail puller 
o Multi-function tool that scales fish, acts as a pliers, a wire stripper, a flat-blade 

screwdriver, a Phillips screwdriver, manicure set, etc. 

Principle 4. Asymmetry 

A. A. Change the shape of an object from symmetrical to asymmetrical. 
o Asymmetrical mixing vessels or asymmetrical vanes in symmetrical vessels improve 

mixing (cement trucks, cake mixers, blenders). 
o Put a flat spot on a cylindrical shaft to attach a knob securely. 

B. If an object is asymmetrical, increase its degree of asymmetry. 
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o Change from circular 0-rings to oval cross-section to specialized shapes to improve 
sealing. 

o Use astigmatic optics to merge colors. 

Principle 5. Merging 

A. Bring closer together (or merge) identical or similar objects, assemble identical or similar parts 
to perform parallel operations. 

o Personal computers in a network 
o Thousands of microprocessors in a parallel processor computer 
o Vanes in a ventilation system 
o Electronic chips mounted on both sides of a circuit board or subassembly 

B. Make operations contiguous or parallel; bring them together in time. 
o Link slats together in Venetian or vertical blinds. 
o Medical diagnostic instruments that analyze multiple blood parameters simultaneously 
o Mulching lawnmower 

Principle 6. Universality 

A. Make a part or object perform multiple functions ; eliminate the need for other parts . 
o Handle of a toothbrush contains toothpaste 
o Child's car safety seat converts to a stroller 
o Mulching lawnmower (Yes, it demonstrates both Principles 5 and 6, Merging and 

Universality.) 
o Team leader acts as recorder and timekeeper. 
o CCD (Charge coupled device) with micro-lenses formed on the surface 

Principle 7. "Nested doll" 

A. Place one object inside another; place each object, in turn , inside the other. 
o Measuring cups or spoons 
o Russian dolls 
o Portable audio system (microphone fits inside transmitter, which fits inside amplifier 

case) 
B. Make one part pass through a cavity in the other. 

o Extending radio antenna 
o Extending pointer 
o Zoom lens 
o Seat belt retraction mechanism 
o Retractable aircraft landing gear stow inside the fuselage (also demonstrates Principle 

15, Dynamism). 

Principle 8. Anti-weight 

A. To compensate for the weight of an object, merge it with other objects that provide lift. 
o Inject foaming agent into a bundle of logs, to make it float better. 
o Use helium balloon to support advertising signs. 

B. To compensate for the weight of an object, make it interact with the environment (e.g. use 
aerodynamic, hydrodynamic, buoyancy and other forces) . 

o Aircraft wing shape reduces air density above the wing, increases density below wing, 
to create lift. (This also demonstrates Principle 4, Asymmetry.) 

o Vortex strips improve lift of aircraft wings. 
o Hydrofoils lift ship out of the water to reduce drag. 

Principle 9. Preliminary anti-action 

A. If it will be necessary to do an action with both harmful and useful effects, this action should be 
replaced with anti-actions to control harmful effects. 
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o Buffer a solution to prevent harm from extremes of pH. 
8 . Create beforehand stresses in an object that will oppose known undesirable working stresses 

later on. 
o Pre-stress rebar before pouring concrete. 
o Masking anything before harmful exposure: Use a lead apron on parts of the body not 

being exposed to X-rays. Use masking tape to protect the part of an object not being 
painted 

Principle 10. Preliminary action 

A. Perform , before it is needed, the required change of an object (either fully or partially). 
o Pre-pasted wall paper 
o Sterilize all instruments needed for a surgical procedure on a sealed tray. 

8. Pre-arrange objects such that they can come into action from the most convenient place and 
without losing time for their delivery. 

o Kanban arrangements in a Just-In-Time factory 
o Flexible manufacturing cell 

Principle 11. Beforehand cushioning 

A. Prepare emergency means beforehand to compensate for the relatively low reliability of an 
object. 

o Magnetic strip on photographic film that directs the developer to compensate for poor 
exposure 

o Back-up parachute 
o Alternate air system for aircraft instruments 

Principle 12. Equipotentiality 

A. In a potential field , limit position changes (e.g. change operating conditions to eliminate the 
need to raise or lower objects in a gravity field) . 

o Spring loaded parts delivery system in a factory 
o Locks in a channel between 2 bodies of water (Panama Canal) 
o "Skillets" in an automobile plant that bring all tools to the right position (also 

demonstrates Principle 10, Preliminary Action) 

Principle 13. 'The other way round' 

A. Invert the action(s) used to solve the problem (e.g. instead of cooling an object, heat it). 
o To loosen stuck parts, cool the inner part instead of heating the outer part. 
o Bring the mountain to Mohammed, instead of bringing Mohammed to the mountain. 

(Part 8 continued on the next page.) 

8. Make movable parts (or the external environment) fixed, and fixed parts movable) . 
o Rotate the part instead of the tool. 
o Moving sidewalk with standing people 
o Treadmill (for walking or running in place) 

C. Turn the object (or process) 'upside down'. 
o Turn an assembly upside down to insert fasteners (especially screws). 
o Empty grain from containers (ship or railroad) by inverting them. 

Principle 14. Spheroidality - Curvature 

A. Instead of using rectilinear parts, surfaces, or forms, use curvilinear ones; move from flat 
surfaces to spherical ones; from parts shaped as a cube (parallelepiped) to ball-shaped 
structures. 

o Use arches and domes for strength in architecture. 
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B. Use rollers, balls, spirals, domes. 
o Spiral gear (Nautilus) produces continuous resistance for weight lifting. 
o Ball point and roller point pens for smooth ink distribution 

C. Go from linear to rotary motion, use centrifugal forces . 
o Produce linear motion of the cursor on the computer screen using a mouse or a 

trackball. 
o Replace wringing clothes to remove water with spinning clothes in a washing 

machine. 
o Use spherical casters instead of cylindrical wheels to move furniture. 

Principle 15. Dynamics 

A. Allow (or design) the characteristics of an object, external environment, or process to change 
to be optimal or to find an optimal operating condition. 

o Adjustable steering wheel (or seat, or back support, or mirror position .. .) 

(Part B continued on the next page.) 

B. Divide an object into parts capable of movement relative to each other. 
o The "butterfly" computer keyboard, (also demonstrates Principle 7, "Nested doll".) 

C. If an object (or process) is rigid or inflexible, make it movable or adaptive. 
o The flexible boroscope for examining engines 
o The flexible sigmoidoscope, for medical examination 

Principle 16. Partial or excessive actions 

A. If 100 percent of an object is hard to achieve using a given solution method then, by using 
'slightly less' or 'slightly more' of the same method, the problem may be considerably easier to 
solve. 

o Over spray when painting, then remove excess. (Or, use a stencil--this is an 
application of Principle 3, Local Quality and Principle 9, Preliminary anti-action). 

o Fill, then "top off" when filling the gas tank of your car. 

Principle 17. Another dimension 

A. To move an object in two- or three-dimensional space. 
o Infrared computer mouse moves in space, instead of on a surface, for presentations. 
o Five-axis cutting tool can be positioned where needed. 

B. Use a multi-story arrangement of objects instead of a single-story arrangement. 
o Cassette with 6 CD's to increase music time and variety 
o Electronic chips on both sides of a printed circuit board 
o Employees "disappear" from the customers in a theme park, descend into a tunnel, 

and walk to their next assignment, where they return to the surface and magically 
reappear. 

C. Tilt or re-orient the object, lay it on its side. 
o Dump truck 

D. Use 'another side' of a given area. 
o Stack microelectronic hybrid circuits to improve density. 

Principle 18. Mechanical vibration 

A. Cause an object to oscillate or vibrate. 
o Electric carving knife with vibrating blades 

B. Increase its frequency (even up to the ultrasonic). 
o Distribute powder with vibration. 

C. Use an object's resonant frequency. 
o Destroy gall stones or kidney stones using ultrasonic resonance. 

D. Use piezoelectric vibrators instead of mechanical ones. 
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o Quartz crystal oscillations drive high accuracy clocks. 
E. Use combined ultrasonic and electromagnetic field oscillations. 

o Mixing alloys in an induction furnace 

Principle 19. Periodic action 

A. Instead of continuous action, use periodic or pulsating actions. 
o Hitting something repeatedly with a hammer 
o Replace a continuous siren with a pulsed sound. 

B. If an action is already periodic, change the periodic magnitude or frequency. 
o Use Frequency Modulation to convey information, instead of Morse code. 
o Replace a continuous siren with sound that changes amplitude and frequency. 

C. Use pauses between impulses to perform a different action. 
o In cardio-pulmonary respiration (CPR) breathe after every 5 chest compressions. 

Principle 20. Continuity of useful action 

A. Carry on work continuously; make all prts of an object work at full load, all the time. 
o Flywheel (or hydraulic system) stores energy when a vehicle stops, so the motor can 

keep running at optimum power. 
o Run the bottleneck operations in a factory continuously, to reach the optimum pace. 

(From theory of constraints, or takt time operations) 
B. Eliminate all idle or intermittent actions or work. 

o Print during the return of a printer carriage--dot matrix printer, daisy wheel printers, 
inkjet printers. 

Principle 21. Skipping 

A. Conduct a process, or certain stages (e.g. destructible, harmful or hazardous operations) at 
high speed. 

o Use a high speed dentist's drill to avoid heating tissue. 
o Cut plastic faster than heat can propagate in the material, to avoid deforming the 

shape. 

Principle 22. "Blessing in disguise" or "Turn Lemons into Lemonade" 

A. Use harmful factors (particularly, harmful effects of the environment or surroundings) to 
achieve a positive effect. 

o Use waste heat to generate electric power. 
o Recycle waste (scrap) material from one process as raw materials for another. 

B. Eliminate the primary harmful action by adding it to another harmful action to resolve the 
problem . 

o Add a buffering material to a corrosive solution. 
o Use a helium-oxygen mix for diving, to eliminate both nitrogen narcosis and oxygen 

poisoning from air and other nitrox mixes. 

Amplify a harmful factor to such a degree that it is no longer harmful. 

o Use a backfire to eliminate the fuel from a forest fire . 

Principle 23. Feedback 

A. Introduce feedback (referring back, cross-checking) to improve a process or action. 
o Automatic volume control in audio circuits 
o Signal from gyrocompass is used to control simple aircraft autopilots. 
o Statistical Process Control (SPC) -- Measurements are used to decide when to modify 

a process. (Not all feedback systems are automated!) 
o Budgets --Measurements are used to decide when to modify a process. 
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B. If feedback is already used , change its magnitude or influence. 
o Change sensitivity of an autopilot when within 5 miles of an airport. 
o Change sensitivity of a thermostat when cooling vs. heating, since it uses energy less 

efficiently when cooling. 
o Change a management measure from budget variance to customer satisfaction. 

Principle 24. 'Intermediary' 

A. Use an intermediary carrier article or intermediary process. 
o Carpenter's nailset, used between the hammer and the nail 

B. Merge one object temporarily with another (which can be easily removed). 
o Pot holder to carry hot dishes to the table 

Principle 25. Self-service 

A. Make an object serve itself by performing auxiliary helpful functions 
o A soda fountain pump that runs on the pressure of the carbon dioxide that is used to 

"fizz" the drinks. This assures that drinks will not be flat, and eliminates the need for 
sensors. 

o Halogen lamps regenerate the filament during use--evaporated material is 
redeposited. 

o To weld steel to aluminum, create an interface from alternating thin strips of the 2 
materials. Cold weld the surface into a single unit with steel on one face and copper 
on the other, then use normal welding techniques to attach the steel object to the 
interface, and the interface to the aluminum. (This concept also has elements of 
Principle 24, Intermediary, and Principle 4, Asymmetry.) 

B. Use waste resources, energy, or substances. 
o Use heat from a process to generate electricity: "Co-generation". 
o Use animal waste as fertilizer. 
o Use food and lawn waste to create compost. 

Principle 26. Copying 

A. Instead of an unavailable, expensive, fragile object, use simpler and inexpensive copies. 
o Virtual reality via computer instead of an expensive vacation 
o Listen to an audio tape instead of attending a seminar. 

B. Replace an object, or process with optical copies . 
o Do surveying from space photographs instead of on the ground. 
o Measure an object by measuring the photograph. 
o Make sonograms to evaluate the health of a fetus, instead of risking damage by direct 

testing. 
C. If visible optical copies are already used, move to infrared or ultraviolet copies . 

o Make images in infrared to detect heat sources, such as diseases in crops, or 
intruders in a security system. 

Principle 27. Cheap short-living objects 

A. Replace an inexpensive object with a multiple of inexpensive objects, comprising certain 
qualities (such as service life, for instance). 

o Use disposable paper objects to avoid the cost of cleaning and storing durable 
objects. Plastic cups in motels, disposable diapers, many kinds of medical supplies. 

Principle 28 Mechanics substitution 

A. Replace a mechanical means with a sensory (optical , acoustic, taste or smell) means. 
o Replace a physical fence to confine a dog or cat with an acoustic "fence" (signal 

audible to the animal). 
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o Use a bad smelling compound in natural gas to alert users to leakage, instead of a 
mechanical or electrical sensor. 

B. Use electric, magnetic and electromagnetic fields to interact with the object. 
o To mix 2 powders, electrostatically charge one positive and the other negative. Either 

use fields to direct them, or mix them mechanically and let their acquired fields cause 
the grains of powder to pair up. 

C. Change from static to movable fields, from unstructured fields to those having structure. 
o Early communications used omnidirectional broadcasting. We now use antennas with 

very detailed structure of the pattern of radiation. 
D. Use fields in conjunction with field-activated (e.g. ferromagnetic) particles. 

o Heat a substance containing ferromagnetic material by using varying magnetic field. 
When the temperature exceeds the Curie point, the material becomes paramagnetic, 
and no longer absorbs heat. 

Principle 29. Pneumatics and hydraulics 

A. Use gas and liquid parts of an object instead of solid parts (e .g. inflatable, filled with liquids, air 
cushion, hydrostatic, hydro-reactive). 

o Comfortable shoe sole inserts filled with gel 
o Store energy from decelerating a vehicle in a hydraulic system, then use the stored 

energy to accelerate later. 

Principle 30. Flexible shells and thin films 

A. Use flexible shells and thin films instead of three dimensional structures 
o Use inflatable (thin film) structures as winter covers on tennis courts. 

B. Isolate the object from the external environment using flexible shells and thin films . 
o Float a film of bipolar material (one end hydrophilic, one end hydrophobic) on a 

reservoir to limit evaporation. 

Principle 31. Porous materials 

A. Make an object porous or add porous elements (inserts , coatings, etc.). 
o Drill holes in a structure to reduce the weight. 

B. If an object is already porous, use the pores to introduce a useful substance or function . 
o Use a porous metal mesh to wick excess solder away from a joint. 
o Store hydrogen in the pores of a palladium sponge. (Fuel "tank" for the hydrogen car-

much safer than storing hydrogen gas) 

Principle 32. Color changes 

A. Change the color of an object or its external environment. 
o Use safe lights in a photographic darkroom. 

B. Change the transparency of an object or its external environment. 
o Use photolithography to change transparent material to a solid mask for 

semiconductor processing. Similarly, change mask material from transparent to 
opaque for silk screen processing. 

Principle 33. Homogeneity 

A. Make objects interacting with a given object of the same material (or material with identical 
properties). 

o Make the container out of the same material as the contents, to reduce chemical 
reactions. 

o Make a diamond cutting tool out of diamonds. 
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Principle 34. Discarding and recovering 

A. Make portions of an object that have fulfilled their functions go away (discard by dissolving, 
evaporating, etc.) or modify these directly during operation. 

o Use a dissolving capsule for medicine. 
o Sprinkle water on cornstarch-based packaging and watch it reduce its volume by 

more than 1 OOOX! 
o Ice structures: use water ice or carbon dioxide (dry ice) to make a template for a 

rammed earth structure, such as a temporary dam. Fill with earth, then, let the ice 
melt or sublime to leave the final structure. 

B. Conversely, restore consumable parts of an object directly in operation. 
o Self-sharpening lawn mower blades 
o Automobile engines that give themselves a "tune up" while running (the ones that say 

"100, 000 miles between tune ups'J 

Principle 35. Parameter changes 

A. A. Change an object's physical state (e.g. to a gas, liquid, or solid . 
o Freeze the liquid centers of filled candies, then dip in melted chocolate, instead of 

handling the messy, gooey, hot liquid. 
o Transport oxygen or nitrogen or petroleum gas as a liquid, instead of a gas, to reduce 

volume. 
B. Change the concentration or consistency. 

o Liquid hand soap is concentrated and more viscous than bar soap at the point of use, 
making it easier to dispense in the correct amount and more sanitary when shared by 
several people. 

C. Change the degree of flexibility. 
o Use adjustable dampers to reduce the noise of parts falling into a container by 

restricting the motion of the walls of the container. 
o Vulcanize rubber to change its flexibility and durability. 

D. Change the temperature . 
o Raise the temperature above the Curie point to change a ferromagnetic substance to 

a paramagnetic substance. 
o Raise the temperature of food to cook it. (Changes taste, aroma, texture, chemical 

properties, etc.) 
o Lower the temperature of medical specimens to preserve them for later analysis. 

Principle 36. Phase transitions 

A. Use phenomena occurring during phase transitions (e.g. volume changes, loss or absorption 
of heat, etc.). 

o Water expands when frozen, unlike most other liquids. Hannibal is reputed to have 
used this when marching on Rome a few thousand years ago. Large rocks blocked 
passages in the Alps. He poured water on them at night. The overnight cold froze the 
water, and the expansion split the rocks into small pieces which could be pushed 
aside. 

o Heat pumps use the heat of vaporization and heat of condensation of a closed 
thermodynamic cycle to do useful work. 

Principle 37. Thermal expansion 

A. Use thermal expansion (or contraction) of materials. 
o Fit a tight joint together by cooling the inner part to contract, heating the outer part to 

expand, putting the joint together, and returning to equilibrium. 
B. If thermal expansion is being used, use multiple materials with different coefficients of thermal 

expansion. 
o The basic leaf spring thermostat: (2 metals with different coefficients of expansion are 

linked so that it bends one way when warmer than nominal and the opposite way 
when cooler.) 
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Principle 38. Strong oxidants 

A. Replace common air with oxygen-enriched air. 
o Scuba diving with Nitrox or other non-air mixtures for extended endurance 

B. Replace enriched air with pure oxygen. 
o Cut at a higher temperature using an oxy-acetylene torch. 
o Treat wounds in a high pressure oxygen environment to kill anaerobic bacteria and 

aid healing. 
C. Expose air or oxygen to ionizing radiation. 
D. Use ionized oxygen. 

o Ionize air to trap pollutants in an air cleaner. 
E. Replace ozonized (or ionized) oxygen with ozone. 

o Speed up chemical reactions by ionizing the gas before use. 

Principle 39. Inert atmosphere 

A. Replace a normal environment with an inert one. 
o Prevent degradation of a hot metal filament by using an argon atmosphere. 

B. Add neutral parts , or inert additives to an object. 
o Increase the volume of powdered detergent by adding inert ingredients. This makes it 

easier to measure with conventional tools. 

Principle 40. Composite materials 

A. Change from uniform to composite (multiple) materials. 
o Composite epoxy resin/carbon fiber golf club shafts are lighter, stronger, and more 

flexible than metal. Same for airplane parts. 
o Fiberglass surfboards are lighter and more controllable and easier to form into a 

variety of shapes than wooden ones. 
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Bijlage h. Contradictiematrix (CM) 

De gebruiksaanwijzing is erg eenvoudig: formuleer een technische contradictie volgens 2 van 
de 39 parameters die op de x- en y-as van de CM te vinden zijn. Zoek in de contradictiematrix 
het snijpunt van de x-as (parameter die beter moet) en op de y-as de parameter die daardoor 
verslechterd. Men vindt daar een aantal principes, dat verwijst naar de 40 inventieve principes 
die binnen TRIZ zijn onderscheiden. Pas deze toe om de contradictie op te lossen. 
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Bijlage i. 40 lnventieve Principes in andere vakgebieden 

Beschikbare voorbeelden op de website van TRIZ Journal (http://www.triz
joumal.com/archives/contradiction matrix). 

• Business Examples: The TRIZ Journal, September 1999 
• Social Examples: The TRIZ Journal, June 2001 
• Architecture Examples: The TRIZ Journal, July 2001 
• Food Technology Examples: The TRIZ Journal, October 2001 
• Software Development Examples: The TRIZ Journal, September, November 2001 

and (PDF) August 2004 
• Microelectronics Examples: The TRIZ Journal, August 2002 
• Quality Management Examples: The TRIZ Journal, March 2003 
• Public Health (fighting SARS): The TRIZ Journal, June 2003 
• Chemistry Examples: The TRIZ Journal, July 2003 
• Ecological Design Examples: The TRIZ Journal, August 2003 
• 40 Inventive Principles with Applications in Service Operations Management By: 

Jun Zhang, Kah-Hin Chai, Kay-Chuan Tan: The TRIZ Journal, December 2003 
• 40 Inventive Principles with Applications in Education By: Dana G. Marsh, Faith 

H. Waters, Tabor D. Marsh, The TRIZ Journal, April 2004 
• The 40 Inventive Principles of TRIZ Applied to Finance By: Stephen Dourson, The 

TRIZ Journal, October 2004 
• 40 Inventive Principles in Marketing, Sales and Advertising By: Gennady 

Retseptor, The TRIZ Journal, April 2005 
• 40 Inventive Principles with Examples for Chemical Engineering By: Jack Hipple, 

The TRIZ Journal, June 2005 
• Application of 40 Inventive Principles in Construction By: Abram Teplitskiy, The 

TRIZ Journal, March 2005 
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Bijlage j. TRIZ buiten technische engineering omgeving 
toegepast 

In het zoeken naar mogelijkheden om met TRIZ het vakgebied BPM te verrijken, is een groot 
aantal publicaties, waarin op andere vakgebieden wordt toegepast geanalyseerd. Naast de 
vertaalslagen van de 40 Inventieve Principes, zij bijlage I, toont onderstaande tabel welke 
TRIZ elementen zijn gebruikt bij de 'vertaalslagen'. Wanneer expliciet vermeld is dat 
elementen die niet tot de TRIZ methodiek behoren zijn gebruikt, dan zijn deze ook vermeld. 

De gevonden publicaties zijn afkomstig van de TRIZ Journal en daamaast is gezocht via de 
zoekmachines INSPEC, ABI/Inform en Google Scholar. Op de eerste twee zoekmachines is 
wegens een beperkt aantal beschikbare publicaties op het gebied van TRIZ zeer generiek op 
de termen TRIZ en TIPS gezocht. De resultaten zijn gescand op publicaties die specifiek over 
de toepassing van TRIZ buiten de technische engineering wereld handelen en nuttig ogende 
referenties zijn ook meegenomen. Daarnaast is de volledige TRIZ Journal vanaf haar 
oprichting in november 1997 gescand op altematieve TRIZ toepassingen en integraties van 
TRIZ met andere tools, technieken en methodieken. Publicaties die onvoldoende of slecht 
onderbouwd waren of te weinig inzicht gaven in de manier waarop de integratie geschiedde 
zijn buiten beschouwing gelaten. 

Gebied 

BPM - process 
improvement 

Process Industry 

Welke TRIZ elementen (en eventueel 
verwante technieken) toegepast? 

Ideation 's Problem Formulator 

Aangepaste versie ARIZ, 
Ideal Final Result (IFR), 
Contradictiematrix en 
40 Inventieve Principes 

Function Analysis, 
Law of Idealization (Ideality/Ideal Final Result) , 
Root Cause Analysis, 
Trimming, 
Contradictiematrix en 
40 Inventive Principles 

Probleem formuleren in technische parameters, 
40 Inventieve Principes 

Bron 

Smith (2006) 

Prim en Trabasso (2005) 

Ru en Ru (2006) 

Fan en Albert (2002) 

Process Analysis tool (Techoptimizer)/Functional Poppe en Gras (2001) 
Thinking, 
40 Inventive Principles (evt. Met Contradiction 
Matrix) en Trimming, 
Eventueel te combineren met Root Cause 
Analysis, Failure Mode and Effect Analysis en/of 
Theory Of Constraints om efficienter te werk te 
kunnen gaan 

Nieuwe versie van engineering parameters, Srinivasan, R. & Kraslawski, A. (2006) 
inventieve principes (gelinkt naar principes die in 
de chemie bekend zijn om veiligheid te vergroten, 
we! zeer generiek) en de contradictiematrix 
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Business 

Business and 
management 

Business Strategy 
formulation 

40 Inventieve Principes 

Business Contradiction Matrix, 
3D System Operator en 
Separation Principles 

Root Conflict Analysis (RCA+), daamaast xTRIZ 
process (die weer aantal TRIZ tools bevat, zoals de 
contradictiematrix en de 40 inventieve principes) 

Mann en Domb (1999) 

Mann (2002b) 

Souchkov, Hoeboer en Van Zutphen 
(2007) 

Nadruk op TRIZ gebaseerde Innovatie Principes Ruchti en Livotov (200 I) 
( 12 stuks, ontstaan door samenvoeging van de 
originele set van 40 lnventieve Principes), verder 
technische en fysische contradicties, 
scheidingsprincipes. Moeilijke zaken vergen een 
grondigere aanpak (slechts genoemd, zonder 
toelichting). 

Vertaling en indeling van de 39 engineering Hou en Lung (2005) 
parameters, de contradictiematrix en de 40 
inventieve principes naar het Stategisch 
management gebied. Vee! vanuit strategische 
wendingen van Sony terug geredeneerd naar TRIZ 
principes. 

Serice Quality Contradictie Matrix Su en Lin (2006) 
Improvement 40 Inventieve Principes 

New Service Design Mogelijkerwijs velen: Chai, Zhang en Tan (2005) 

Non-technical (in 
het algemeen) 

Software 

Innovative Situation Questionnaire, Problem 
Formulator, Tool-Object-Product Function 
Modeling, Substance-Field Analysis, 40 Inventive 
Principles (in appendix specifiek voor service 
design benoemd), 4 Separation Principles, 76 
standard Solutions, ARIZ, Ideal Final Result 

Problem Formulator, 
40 Inventive Principles, 
Separation principles en 
Ideal Final Result 

Meeste TRIZ tools kunnen aan de hand van 
analogieen of met kleine aanpassingen toegepast 
worden. Vaak is probleemformulering in de vorm 
van contradicties al voldoende om tot goede 
oplossingen te komen. Verder ontwikkelen en 
aanpassen van TRIZ tools lijkt we! noodzakelijk. 

Ideality, Su-field analysis and 
76 Standard Solutions, 
Separation Principles, 
Contradiction Matrix, 
Inventive Principles, 

Scheidingsprincipes (specifiek op toepasbaarheid 
van scheidingsprincipes gericht) 

40 lnventieve Principes (maar: slechts beperkt 
bruikbaar volgens auteurs) 
Trends of Technological Evolution 

Zhang, Tan en Chai (2003) 

Mann (2000) 

Domb (2003) 

Hipple (1999) 

Rea (2001), Fulbright (2004) en Van den 
Tillaart (2006) 
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Information 
Technology 

Eco-Innovation 

Substance-Field Analysis en 40 Inventieve 
Principes en mogelijk andere tools als ARIZ en 
ASIT (slechts genoemd) 

Root Cause Analysis, 
Contradictiematrix en 
40 Inventieve Principes 

Ideal Final Result, 
Problem Explorer, 
Subversion Analysis, 
Contradiction Matrix, 
Inventive Principles, 
Trends/Evolution Potential, Self-X 

Rea (2001 , 2002) 

Nakagawa (2005) 

Mann (2004) 

S-curve Analysis, Inventive Principles (opvallend: Verhaeghe (2006) 
terugredenerend en meer op vakgebied toegepast, 
dan op specifiek problem), Trends of Evolution. 

Ideal Final Result, Goepp, V. et al. (2006) 
gebruik van aanwezige resources, 
het 'Key Problem Framework' om contradicties te 
formuleren (hierin wordt zowel vanuit de 
technische mogelijkheden als vanuit de vraag 
vanuit de business gekeken), 
Problem intensification (na herformuleren 
probleem als contradictie op zoek gaan naar 
extreme oplossingen. Eindnoot van de auteurs: in 
de toekomst kijken of hier de Inventieve Principes 
van nut kunnen zijn), 
Multi-screen view (om van extreme naar concrete 

oplossingen te komen). 

Ideality, 
Trends of Evolution for Technical Systems, 
Design without Compromise (resolving 
contradictions) 

Jones en Harrison (2000) 

Separation Principles, 
Contradiction Matrix en 

Low, Lamvik, Walsh en Myklebust 
(2000) 

Inventive Principles 
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Bijlage k. Beschrijving Intake Process 

The intake workflow starts with a notice by telephone at the secretarial office of the 
mental health care institute. This notice is done by the family doctor of somebody who is in 
need of mental treatment. The secretarial worker inquires after the name and residence of the 
patient. On the basis of this information, the doctor is put through to the nursing officer 
responsible for the part of the region that the patient lives in. 

The nursing officer makes a full inquiry into the mental, health, and social state of the 
patient in question. This information is recorded on a registration form. At the end of the 
conversation, this form is handed in at the secretarial office of the institute. Here, the 
information on the form is stored in the information system and subsequently printed. For new 
patients, a patient file is created. The registration form as well as the print from the 
information system are stored in the patient file. Patient files are kept at the secretarial office 
and may not leave the building. At the secretarial office, two registration cards are produced 
for respectively the future first and second intaker of the patient. The registration card 
contains a set of basic patient data. The new patient is added on the list of new notices. 

Halfway the week, at Wednesday, a staff meeting of the entire medical team takes 
place. The medical team consists of social-medical workers, physicians, and a psychiatrist. At 
this meeting, the team-leader assigns all new patients on the list of new notices to members of 
the team. Each patient will be assigned to a social-medical worker, who will act as the first 
intaker of the patient. One of the physicians will act as the second intaker. In assigning 
intakers, the teamleader takes into account their expertise, the region they are responsible for, 
earlier contacts they might have had with the patient, and their case load. The assignments are 
recorded on an assignment list which is handed to the secretarial office. For each new 
assignment, it is also determined whether the medical file of the patient is required. This 
information is added to the assignment list. 

The secretarial office stores the assignment of each patient of the assignment list in the 
information system. It passes the produced registration cards to the first and second intaker of 
each newly assigned patient. An intaker keeps this registration with him at times when 
visiting the patient and in his close proximity when he is at the office. For each patient for 
which the medical file is required, the secretarial office prepares and sends a letter to the 
family doctor of the patient, requesting for a copy of the medical file. As soon as this copy is 
received, the secretarial office will inform the second intaker and add the copy to the patient 
file. 

The first intaker plans a meeting with the patient as soon as this is possible. During the 
first meeting, the patient is examined using a standard checklist which is filled out. Additional 
observations are registered in a personal notebook. After a visit, the first intaker puts a copy 
of these notes in the file of a patient. The standard checklist is also added to the patient's file. 

The second intaker plans the first meeting only after the medical information of the 
physician - if required - has been received. Physicians use dictaphones to record their 
observations made during meetings with patients. The secretarial office types out these tapes, 
after which the information is added to the patient file. 

As soon as the meetings of the first and second intaker with the patient have taken 
place, the secretarial office puts the patient on the list of patients that reach this status. For the 
staff meeting on Wednesday, they provide the team-leader with a list of these patients. For 
each of these patients, the first and second intaker together with the team-leader and the 
attending psychiatrist formulate a treatment plan. This treatment plan formally ends the intake 
procedure. 
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Aanvullende kwantitatieve informatie: 
gemiddelde doorlooptijd: ca. 10 dagen 
gemiddelde bewerkingstijd per case: 2 uur een 52 minuten 

i. Secretarial office: 46 min (8 fie, 50% van de tijd met intake proces 
bezig) 

11. Social-medical worker: 65 min. (8 fie, 50% van de tijd met intake 
proces bezig) 

111. Physician: 37 min. (4 fie, 50% van de tijd met intake proces bezig) 
1v. Team-leader: 15 min. (2 fie, 50% van de tijd met intake proces 

bezig) 
v. Psychiatrists: 10 min. (2 fie, 10% van de tijd met intake proces 

bezig) 
aankomst nieuwe cases: ca. 20 per dag 

Doelstelling verbeterproject 
Er wordt van uit gegaan dat de doelstelling voor het verbeteren van dit proces het verlagen 
van de doorlooptijd is. De periode tussen het ontvangen van de aanmelding van een patient 
door de huisarts en het vaststellen van een behandelplan dient dus korter gemaakt te worden. 
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Bijlage I. Procesmodel Intake Proces (Protos) 

Intake to start • 

Answer notice 

I L Notice by phonJ 

;::> 

• • Nursing officer de ermined 

Record notice 

• Notice recorded 

Store and print Patient 1s unknown 
notice 

• Patient file to be created 

L Wednesday 
morning 

Patient is known 

Notice pnnted • ~------------< 

Close case 

• Patient to be assigned 

Assign intakers 

• lntakers assigned 

J 
Create patient 
file 

• 
Medical file required 

-----------< 
Store 
assignment 

• Cards to be assigned 

Ask for medical 
file 

I
' ,, Medical file Z • "' / Wait for medical fi le 

Medical file not require 

~~~~~~,~ l 

I 
"' Update patient >-------------· 2nd ready for intake. 

fi le 

t st ready for intake 

~--------~ Med1cal fi le complete 

L Date meeting 
second in aker 

Plan meeting 
second intaker 

Meeting 2nd planned 

• 
Meeting with 
second intaker 

• 2nd meeting finished 

Type out 
conversation 

• Ready to complete file 

Complete fi le 
with 2nd info 

• 
Plan meeting 
fi rs t 1ntaker 

• 
Meeting with 
fi rst 1ntaker 

Date meeti ng 
fi rst intaker 

• 1st meeting finished 

Complete file 
with 1st info 

• 1st meeting complete 

Wednesday 
morn ing 2 

• Intake completed 
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Bijlage m. Handleiding Opstellen Functioneel procesmodel 

1. Begin met bet product, datgene wat door bet proces geleverd wordt. Of in TRIZ 
termen: de Main Useful Function van het proces. 

2. Benoem de trigger die het proces start (al in PAS benoemd) en eventuele andere 
triggers (tijd, extern) binnen en buiten bet proces. 

3. Neem vervolgens de activiteiten, die direct een bijdrage leveren in de totstandkoming 
van bet product en formuleer deze op functionele wijze: 

(werkwoord) 
Tool ---------------------- > Object -7 Product 

N.B. (werkwoord) +Object= Functie ("Afdeling X informeert Dossier X -7 Dossier 
Xcompleet" is de functie "informeert dossier X") 

Deze activiteiten zijn in de PAS vaak onder de rubriek "Inhoudelijk werk'', 
"Beslissen" en "Controlen" aan de orde gekomen. In de categorisering van de 
Functionele Analyse zijn dit de "productieve" activiteiten. 
Houdt uiteindelijk een lijst van tools, objecten en producten over om met behulp van 
functies de relaties tussen deze componenten te leggen in een samenhangend model. 
Objecten die slechts een middel zijn (zoals een brief een middel is om informatie over 
te brengen), kunnen vaak weggelaten worden, de functie is het belangrijkst. 

4. Tot slot dienen ook de andere aanwezige functies tussen de gemodelleerde 
componenten in het model opgenomen te worden. Hierbij dient aandacht besteed te 
worden aan functies die met bet oog op de projectdoelstellingen niet optimaal 
verlopen of zelfs de gestelde projectdoelstellingen tegenwerken. Hiertoe wordt de 
volgende typering van functies gei"ntroduceerd *: 

Useful function 

Excessive function 

Unsufficient function 
----------------------------- · 

Harmful function 

Transformatie 

Figuur 2. Typen functies en notatie transformatie van object in product 

Uiteindelijk heeft men een totaalbeeld verkregen van hetgeen echt belangrijk is in bet vormen 
van het eindproduct en elke vorm van onderlinge samenhang tussen deze componenten. 

* een functie wordt getypeerd op de meest negatieve wijze: als er in 0,01 % van de gevallen 
iets niet goed gaat, dan wordt toch aangegeven dat de functie excessive, insufficient of 
harmful is. Een excessive functie wordt teveel geleverd, een insufficient functie te weinig. 
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Bijlage n. Handleiding Trimming 

Trimmen is het vereenvoudigen van een proces door er tools, objecten en functies uit te 
verwijderen en daartoe indien nodig functionaliteit onder te brengen bij andere 
procescomponenten. Lukt dat niet, dan kan er ook nog buiten het systeem gekeken worden. 

(werkwoord) 
Tool ---------------------- > Object 7 Product 

(werkwoord) + Object = Functie 

1. Input: 
Input/Output schema met daarin alle activiteiten en daaraan gekoppeld de 
producten die daarin een rol pelen 
Processchema, met daarin alle activiteiten gekoppeld aan de resources 
Functioneel Model van het proces 

2. Stappen kandidaat stellen voor trimming: Activiteiten, die wel in het processchema 
staan, maar niet expliciet in het functioneel model zijn terug te vinden, kunnen 
mogelijk getrimd worden. In feite zijn dit alle ondersteunende en correctieve 
activiteiten, behalve de activiteiten die in het functioneel model zijn opgenomen. 

3. Gebruik voor de activiteiten die samenhangen met de producten achtereenvolgens de 
volgende (trimming) vragen: 

Heb ik de door dit onderdeel geleverde functie nodig? ("is het nodig een brief van a 
naar b te verplaatsen") 
Is bet object zelf in staat de functie te vervullen? ("kan de brief zichzelf 
verplaatsen?" 7 meest creatieve stap in trimming!) 
Kan iets anders binnen bet systeem de functie vervullen, als ik de tool weg haal? 
("kan iets of iemand anders de brief verplaatsen") 
Kan iets buiten bet systeem de functie vervullen als ik de tool wegbaal? ("kan iets 
of iemand anders buiten het systeem de briefverplaatsen?" N.B. dit doe je liever niet, 
aangezien het toevoegen van iets aan het systeem het systeem niet eenvoudiger maakt) 

4. Voor de componenten (tools, objecten of producten) die getrimd kunnen worden: 
bepaal hiervoor benodigde actie en bekijk middels het input-output schema de 
gevolgen voor andere activiteiten. Gebruik het processchema bij de het zoeken naar 
altematieve resources die de functie zouden kunnen uitvoeren. 

5. Controleer of de nieuwe invulling van de functie in staat is dezelfde functie te leveren. 
Hierbij kan het uitgangspunt worden gebruikt dat dat nooit voldoende het geval is, om 
zodoende te kijken of hier nog een verbetering in benodigd/mogelijk is. 
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Trimming in het Intake Proces 

Een paar resources/producten die getrimd zouden kunnen worden: 
• Nursing officer 
• Digitale registratie formulier 
• Brief aan huisarts 
• Tape observations 2e intaker 

Op deze componenten worden de vier trimming vragen toegepast: 

Heb ik de door het 
onderdeel geleverde 
functie nodig? 

Kan het object zelf de 
functie vervullen? 
Kan iets anders in het 
systeem de functie 
vervullen, als de tool 
wordt verwijderd? 
Kan iets anders buiten 
het systeem de functie 
vervullen, als de tool 
wordt verwijderd? 

Nursing 
officer 

Ja, de geleverde 
informatie is van 
belang tijdens het 
proces 

Nee 

Wellicht een 
medewerker van het 
secretariaat 

Wellicht kan de 
exteme partij 
(huisarts) zalf alle 
informatie aan de 
patient file 
toevoegen. 

Digitale versie Brief aan 
van registratie huisarts 
formulier 

Nee 

Nee 

Ja, maar dat wordt 
dan ook meteen een 
duurdere tool of een 
investering m een 
systeem ter 
ondersteuning. 
Ja, maar dat lijkt niet 
gewenst 

Ja en nee. Ja, als de 
medical file benodigd 
blijkt, nee als dat niet 
het geval is 

Nee, het is niet 
realistisch dat de brief 
zichzelf verstuurd. 
Ja, een andere vonn van 
communicatie naar de 
huisarts, of bv. tijdens 
een eerder 
contactmoment 

Ja, de infonnatie zou 
ook op een andere wijze 
naar het instituut 
overgebracht kunnen 
worden. 

Tape 
observations 
2e intaker 

Ja, het onderdeel 
vervult een functie in 
het delen van 
informatie die in de 
intake is opgedaan 
Vrij onwaarschijn lijk 

Wellicht kan een 
secretarial worker 
aanwezig zijn bij het 
onderzoek en direct 
de bevindingen op 
papier zetten. Dus ja. 
Nee 

Gevolgen voor andere delen van het proces, wanneer de betreffende component op een van de 
manieren getrimd zou worden (werkwijze: vanuit het proces- en input/outputschema terug en 
verder in het proces kijken): 

• Nursing officer -7 als het secretariaat de registratie volledig voor eigen 
rekening gaat nemen, kan de volledige eerste taak verwijderd worden. Dit 
aangezien het dan niet meer gaat om het doorverbinden van de huisarts, maar 
om het zelf invullen van het registratieformulier. Ook kan activiteit 2,2 
(registratieformulier bij secretariaat inleveren) verwijderd worden. 

• Digitale registratie formulier -7 voor dit proces is de functie van het digitaal 
beschikbaar maken van de informatie niet nodig en daarom zou deze 
verwijderd kunnen worden. Hierdoor hoeft de digitale versie ook niet meer 
geprint te worden om vervolgens samen met het originele formulier aan de 
patient file toegevoegd te worden. 

• Brief aan huisarts -7 Wanneer de functie ergens anders wordt ondergebracht, 
is het niet meer nodig dat de assignment list informatie bevat over het 
benodigd zijn van de medical file. Hiertoe hoeft de teamleider die informatie 
dan ook niet toe te voegen en kunnen ook activiteiten 6,3 en 6,4 verwijderd 
worden. 

• Tape observations 2e intaker -7 wanneer de secretarial worker aanwezig is bij 
de intake en daar aantekeningen maakt, kan het tapen achterwege blijven 
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(hoogstens vanwege betrouwbaarheid van de informatie, maar dat doel lijkt 
hier niet gediend te worden). Daaropvolgend wordt het uittypen van de tapes, 
activiteit 16, 1 overbodig. 

De herontwerpmogelijkheden dienen nog verder uitgewerkt te worden. Zo zal een toename in 
het takenpakket van secretariaat hoogstwaarschijnlijk enige scholing met zich meebrengen en 
tot een hogere bezettingsgraad leiden. Wanneer dat tot problemen leidt, of er verder geen 
directe voordelen zijn van deze stap, is het de vraag of men tot de implementatie van dit 
voorstel moet overgaan. 
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Bijlage o. Tabel Scheidingsprincipes gekoppeld aan BPM
TRIZ pri nci pes 

In deze tabel staan per scheidingsstrategie de originele Inventieve Principes genoemd en de 
daarbij behorende BPM-TRIZ principes. Deze komen aan bod in bijlage Q. De Inventieve 
Principes die tussen haakje staan komen in de nieuwe BPM-TRIZ principes niet meer voor. 
Reden hiertoe is het feit dat deze principes niet of in te beperkte mate toepasbaar binnen het 
BPM vakgebied zijn gebleken. 

Scheidings-principe lnventieve Principes gebruikt Bijbehorende BPM-TRIZ principes 
om dit type contradictie op te 
lossen (Mann, 2002) 

Scheiding in 1, 2, - Splitsen van het proces of de procescomponenten 
Ruimte 

3, - Locale Kwaliteit 
17, - Een andere dimensie 
13, (14), - Tegengestelde actie 
7, (30) , - Nested Doll 
4, - Asymmetrie 
24, (26) - Intermediair en self-service 

Scheiding in Tijd 15, - Dynamics 
10, 11 , - Voortijdige (tegen)actie 
19, 20, 21 , - Continue of onderbroken actie 
16 - Gedeeltelijke of overvloedige actie 
(26), (18) , (37), 
(34) , (9), 

Scheiding in (35), 32, (36), (31), - Feedback en transparantie 
Conditie 38, (39), (28), (29) - Verrijk de procesomgeving 

Verplaatsen naar 
• Subsysteem 1, - Scheiding van het proces of de procescomponenten 

25 , (40), - Intermediair en self-service 
33 , - Homogeniteit 
12 - Equipotentiality 

• Supersysteem 5, - Samenvoegen 
6, - Universaliteit 
23 , (22) - Feedback en transparantie 

• Ander Systeem 27 - Goedkope procescomponenten met een korte 
levensduur 

• Omgekeerd 
13, - Tegengestelde actie Systeem 
8 - Voortijdige (tegen)actie 
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Bijlage p. Excel sheet 'Toepasbaarheid 40 lnventieve 
Principes op BPM' 
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Bijlage q. lndeling principes voor Business en Management 
volgens Ruchti en Livotov (2001) 

Principe 

Combination - Separation 

Symmetry - Asymmetry 

Homogeneity - Diversity 

Expansion - Reduction 

Mobility - Immovability (Dynamic - Static) 

Consumption - Regeneration 

Standardisation - Specialisation 

Action - Reaction 

Continuous Action - Interrupted Action 

Partial Action - Excessive Action 
Direct Action - Indirect Action 

Preliminary Action - Preliminary Counteraction 

Ontbrekende principes: 

28 = Mechanics substitution I Another Sense 
29 =Pneumatics or Hydraulics 
36 = Phase Transitions 
3 7 = thermal Expansion 

Gerelateerde technische TRIZ principes 

1 
2 
5 
3 
4 
14 
3 
12 
31 
33 
40 
7 
13 
17 
32 
35 
3 
13 
15 
30 
25 
34 
6 
27 
13 (totaal 3 maal) 
22 
23 
39 
18 
19 
20 
21 
16 
24 
26 
3 (total 4 maal) 
8 
9 
10 
11 

38 = Strong Oxidants ('Boosted Interactions') 
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Bijlage r. BPM-Principes met bijbehorende Redesign 
Heuristieken 

Op basis van (Ruchti & Livotov, 2001; Williams & Domb, 1998), inzichten van een TRIZ 
expert, interpretaties van de onderzoeker en de originele set van 40 inventieve principes 
(Mann, 2002) is een set van inventieve principes voor BPM opgesteld. Deze principes zullen 
gebruikt worden nadat middels de scheidingsprincipes een aantal specifieke principes is 
aangewezen om het probleem op te lossen. De principes zijn oplossingsrichtingen op een 
hoog abstractieniveau en om die reden is voor elk principe gekeken of er BPM best practices 
zijn te benoemen die een vertaling van het principe naar een specifieke oplossing zouden 
kunnen begeleiden. Een uitgebreide en lijst van best practices is te vinden in (Reijers, 2003). 
De in deze publicatie behandelde 29 Redesign Heuristieken zullen all en een of meerdere 
malen aan de BPM principes gekoppeld worden en zijn in bijlage B toegelicht. Naast deze 
heuristieken is het mogelijk dat middels de principes nog andere oplossingen onderkend 
worden. De gebruiker dient de principes dus te gebruiken als een aantal mogelijke, 
specifiekere oplossingsrichtingen, maar ook als voorbeelden van een creatieve vertaalslag van 
generieke naar specifieke oplossing. De Redesign Heuristieken dienen op deze wijze dus ook 
om de creativiteit van de problem-solvers te stimuleren. 

Naast het begeleiden van de gebruiker van een generieke naar een specifieke 
oplossing, zijn de Redesign Heuristieken ook gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van 
de originele 40 inventieve principes in het BPM vakgebied. Van de originele 40 Inventieve 
Principes bleken 15 principes na samenvoeging van de inzichten van de TRIZ expert en de 
onderzoeker afte vallen. Er is zowel gekeken vanuit de Redesign Heuristieken ('benoem het 
TRIZ principe dat van toepassing is op deze heuristiek' , in bijlage B is de uitkomst hiervan 
opgenomen) als vanuit de 40 Inventieve Principes ('bekijk voor elk principe of deze op 
bedrijfsprocessen toegepast kan worden en zoek naar Redesign Heuristieken die bij het 
principe passen' , in bijlage P kan men deze inzichten vinden). De door de TRIZ expert 
genoemde bij de Redesign Heuristieken behorende principes zijn zondermeer meegenomen in 
onderstaande lijst en aangevuld met een vijftal principes, dat vanuit de principes geredeneerd 
ook nuttig lijkt. 

Zo bleven 25 principes over, die soms in meer of mindere mate overeenkomsten 
vertonen. Om die reden is een aantal principes samengevoegd, waarbij gebruik gemaakt is van 
de inzichten die Ruchti en Livotov (2001 , bijlage Q) en Williams en Domb (1998) hebben 
verschaft. Bij deze samenvoeging is tevens rekening gehouden met de koppeling van de 
scheidingsprincipes naar de inventieve principes. Ruchti en Livotov hebben een aantal 
dusdanig grote samenvoegingen gedaan, dat het nieuwe principe vervolgens tot 5 keer toe in 
de tabel van de scheidingsprincipes voor zou moeten komen. Van dergelijke samenvoegingen 
is ten behoeve van de bruikbaarheid van de scheidingsprincipes afgezien. 

Onderstaand zullen de overgebleven 18 principes worden beschreven, met de daartoe 
behorende originele TRIZ principes (regelmatig is er een 1: 1 vertaling waar te nemen, het 
nummer van het originele principe staat tussen haakjes achter het originele TRIZ principe 
vermeld), een omschrijving specifiek toegespitst op bedrijfsprocessen en de bijbehorende 
Redesign Heuristieken. Voor een beschrijving van de Redesign Heuristieken wordt de lezer 
verwezen naar bijlage B. 
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1. Splitsen van bet proces of de procescomponenten 
Omschrijving: Het opdelen van het proces of een procescomponent, mogelijk om zo 
niet vereiste functies uit het proces te verwijderen. 
Gekoppelde Redesign Heuristieken(en): Vanuit de redesign heuristieken geredeneerd 
ELIM, COMPOS, KO, PAR, TRI, SPLIT, OUT, REDUC, TYPE, EXCEP, CASEB en 
vanuit de principes geredeneerd wordt daaraan toegevoegd MAN en ASSIGN (ter 
ondersteuning van de CASEB heuristiek). 

2. Locale Kwaliteit 
Omschrijving: Maak een uniform of homogeen procesonderdeel of delen 6m het 
proces niet-uniforrn, zorg dat elke procescomponent in optimale omstandigheden kan 
functioneren en voeg functionaliteit aan een procescomponent toe. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): ADD, KO, MAN, ASSIGN, FLEX, XRES, 
SPEC, TYP, EXCEP metals toevoeging vanuit de principes geredeneerd de 
heuristieken INTO, TEAM, EMP. 

3. Asymmetrie 
Omschrijving: Introduceer asymmetrische elementen in het proces of de 
procescomponenten, of verhoog de graad van asymmetrie. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): PAR, SPLIT, vanuit de principes geredeneerd is 
geen input gekomen voor dit principe. 

4. Samenvoegen 
Omschrijving: Voeg identieke of gerelateerde componenten, processtappen en functies 
samen, zodat ze gelijktijdig kunnen opereren. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): COMPOS, TRI, TEAM (samenvoegen van 
resources), CENTR (ook resources), NUM, INTO. Vanuit de principes geredeneerd 
zijn bovenstaande heuristieken bevestigd. 

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). 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): AUTO, MAN, ASSIGN, FLEX, SPEC, INTF 
en vanuit de principes geredeneerd daaraan nog toegevoegd de TEAM en EMP 
heuristiek. Bij laatstgenoemden gaat het om de specifieke teamsamenstelling en de 
EMP heuristiek zorgt ervoor dat bepaalde rollen voor het proces overbodig kunnen 
worden. 

6. "Nested Doll" 
Omschrijving: Plaats een of meerdere componenten of processen in elkaar. 
Bijpassende Redesign Heuristiek: Vanuit de redesign heuristieken geredeneerd werden 
COMPOS en TEAM genoemd als uitingen van dit principe. 
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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. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): Vanuit de heuristieken geredeneerd zijn XRES 
en BUF uitingen van dit principe. Beiden zijn oak 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 
ofte minimaliseren), FLEX en MAN (beiden vanuit veiligheidsoverwegingen). 

8. Equipotentiality 
Omschrijving: Wanneer het proces of een procescomponent problemen ondervindt, 
herontwerp de omgeving om die problemen tegen te gaan of te elimineren. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): RESEQ, KO, MAN, ASSIGN. Vanuit de 
principes geredeneerd bleek het moeilijker dit principe naar BPM en de redesign 
heuristieken te koppelen, wel biedt het principe losstaand veel mogelijkheden door in 
de procesomgeving te kijken en eventueel oak bij stappen die vooraf gaan aan of 
volgen op het proces. 

9. Tegengestelde actie 
Omschrijving: Gebruik een aan de normale actie tegengestelde actie om het doel te 
bereiken. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): RESEQ, vanuit de principes geredeneerd 
aangevuld met INTG en INTF, CENTR waarbij het proces niet meer om een bepaalde 
fysieke locatie wordt georganiseerd, maar de uitvoerende werknemers om het proces 
warden georganiseerd. De TECH heuristiek kan dan als ondersteuning gelden. 

10. Dynamics 
Omschrijving: Maak een proces in staat om onder verschillende omstandigheden te 
functioneren. Splits het proces in delen die las van elkaar gebruikt kunnen warden of 
vergroot de bewegingsvrijheid. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): PAR en FLEX warden 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. 

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. 
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 warden met het risico dat er taken onnodig 
( overvloedig) warden uitgevoerd lijkt toepasbaar. De XRES heuristiek is slechts 
ondersteunend voor het uit kunnen voeren van extra activiteiten en kan andersom 
geredeneerd (realistischer) oak leiden tot het verminderen van het aantal resources. 
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12. Een andere dimensie 
Omschrijving: Verander de richting van het doorlopen van een proces ofkijk naar 
andere toepassingsmogelijkheden van het proces en haar componenten. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): PAR en vanuit het principe geredeneerd 
CASEB (de case op een lossere wijze door het proces laten bewegen), MAN 
(ondersteunend), INTG, OUT. 

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. 
Oak 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 warden REDUC, SPEC, EMP, RESEQ en CENTR toegevoegd. De 
TECH heuristiek kan hier nag als ondersteunend aan toegevoegd warden. 

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. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): INTF, TECH (ondersteunend), AUTO (om het 
feedback proces te automatiseren). Dit principe kan zowel vanuit een monitoring 
perspectief, als vanuit een analyseperspectiefbekeken warden. Door je proces 
transparanter te maken en andere partijen inzicht te geven in het verloop van het 
proces, verbeter je de tevredenheid van de klant en open je de mogelijkheid van 
tussentijdse terugkoppeling wanneer iets niet naar wens verloopt. 

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. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): AUTO, RELOC, EMP, TRUST en vanuit de 
principes geredeneerd daaraan toegevoegd OUT, TECH, INTF, INTG, BUF. De 
toegevoegde heuristieken gelden met name ter ondersteuning van de eerder genoemde 
heuristieken. 

16. Goedkope procescomponenten met een korte levensduur 
Omschrijving: Vervang een dure procescomponent door een veelvoud aan goedkope 
componenten met een korte levensduur. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): vanuit de Redesign Heuristieken geredeneerd 
niet genoemd, vanuit de principes geredeneerd kwamen CENTR, XRES en TECH 
naar voren. Zo kan men bijvoorbeeld goedkope, tijdelijke krachten in dienst nemen, 
workflow technologie toepassen om tussenproducten digitaal weer te geven en 
geografisch verspreide teams laten samenwerken, zonder de kosten benodigd om ze op 
een zelfde locatie werkzaam te laten zijn. 
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17. Homogeniteit 
Omschrijving: Maak interacterende processen of procescomponenten van hetzelfde 
materiaal of een materiaal met soortgelijke eigenschappen. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): vanuit de Redesign Heuristieken geredeneerd 
niet genoemd, vanuit de principes geredeneerd kwamen TYP, EXCEP, INTG, OUT, 
INTF naar voren. Deze heuristieken vereisen allen een bepaalde mate van 
homogeniteit van de procescomponenten en/of (tussen)producten, maar daamaast is 
het vooral aan te raden om vanuit de omschrijving van homogeniteit op zoek te gaan 
naar oplossingen. (een 'fysiek' voorbeeld: het gebruik van ijsklontjes die gemaakt zijn 
van de vloeistof die gekoeld moet worden zou vertaald kunnen worden als het 
aanleveren van informatie in een formaat dat direct op het eindproduct aansluit) 

18. Verrijk de procesomgeving 
Omschrijving: Verrijk de procesomgeving, door bijvoorbeeld de teamsamenstelling te 
veranderen of de gebruikte systemen te verbeteren. 
Bijpassende Redesign Heuristiek(en): vanuit de Redesign Heuristieken geredeneerd 
niet genoemd, vanuit de principes geredeneerd kwamen XRES en TEAM naar voren: 
het vergroten van de capaciteit en het werken met teams voor specifieke typen cases. 
Op microniveau kan men ook kijken naar de specifieke teamsamenstelling en de 
specifieke resources die aangetrokken worden. Zo kan er voor een proces een echte 
kartrekker nodig zijn en kan daarmee rekening gehouden worden bij het verwerven 
van extra resources ofhet samenstellen van een team. 
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Bijlage s. Excel sheet 'Processchema Intake Process incl. 
ranking functionaliteit activiteiten' 
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QUEST: Proces analyse sessie 

Intake Process 

Answer notice ----··-- ··--·--·····-·····-·-·-····-···· 
_______ 1,_~ _____ ln_gyi.r£l .<J~(lr _ n<l_ l11_(l ___ ;J_ll_~ _ r.(lsi~(lr1C:_(l_ Patient 

___ 1 __ •2- _____ f>lltt~rc>ll!l~!()llllrsing officer 
2 Record notice 

············--··----·--·-··-·-

- 2~ 1 __ ~~~_!1:1_~ inquiryi11!0 menl<JI, h.!l<J~h.and Sc:Jc:i;ilstate of patient 
2,2 Hand in registration form at the secretarial office 

3 ____ ~t()r(l<Jll~Print llc:J!iC:(l 
--~·~ ______ ~!()re inf()l111<Jlic:Jllf()l111ir1111f()rm <Jlic:Jll5.YSlem ___________________________ _ 

3,2 _ f>ri_11tinf()_11l1<Jlions.ys.t!l111i_nfc:> 
3,3 ~E)te1111_i l1E) __ if pa!i(llltiS.ll!l.,,, 

--~·4 §.!()r(lrElll: form ari~pn11ti11patie.nt~IE) 
4 <:;re.<J!E!J><Jlient file 

4, 1 _ C!~<J!!lJl<Jl~E)l11 file 
5 Close case 

------~·! f>~llC:!l .rEll)i~!!"_<ltion ___ c ___ a __ rd _____ s______ _ __________________ _ 
--~·2- A~~ p<Jti(lllt t() list of 11e.,,,11c:>tic;es 

6 ll!>S.iglli!ll<J~e.rs 
-~•) ___ l\~5.i!:Jlllle......Jl<Jlients lc:Jl!J<Jl11 .111embers 

_ 6,2 _ REl(;c:JrlJ<JS.!ligllment O!l<JS.Siglllll!lnt list ____ _ 
-- ~~-- c:l!l!E!llllillE!.!()r_ ne.,,, ass.i9n_l11_E!_llts __ if __ l11_~_ic;;i_1 __ fileis __ rEl9_ll_ir~ ----
~!~ ____ l\~~info1111;itic:Jll ;ibout111~ icalfile requirern!Jllll()ass. list 
~.~ ____ f:l<Jll~ill<J!>S.iglllllent liSl<JISEl(;rE)tarial office 
7 ~!c:Jre. <J!l5.i91lrnent 

___ !~) __ ~_!_ore assignments of the ass. list in information system 
8 Ask for Medical file 

- ~!~ _____ f>EE!P<Jr!JIE!ttE!rlc:Jf<JlllilY ~c:Jc:l()r 
---- ~·2- _____ ~_(l_ll_d. ___ I E)lt(lr_ t() _ f<Jlllily~oct()r __ _ 

___ '1._.~ ___ 1 11to1111?.1l~ illl<J~E!~ a_bout medical file received ______________________ _ 
~ _t,J_pd.<J!El.Jl.<Jl!El_n!__ fi!E! _ 

_JI~_ Add ~__()_f>_X_medic:<Jl~IE)lc:J p<JliE)r:lt~IE) 
10 Hand out cards 

·---··--·-····· 

------~--~-· -~ ____ f>ass rEll)iS._t_r;Jtic:Jll C:<lrlJ!l l() _ inta~!lrs ()f newly ass.igll~ patient 
11 __ f>lan 111ElE!ting first i_lll<Jk!Jr 

--~1, 1__ f>}<Jlll11ElE!ting with P<Jli!Jlll<Jsap _ 

········· ··········· -----------1 

--------------· 

12 f>!a_!l_l11ElE!!ill9 SEl(;()ll~ ir:ll<J~e.r __ _ 

~ 
i! 
0 
~ 
;;; 
'C 
J! e 
" .i: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

__ g~- f>l<Jr1111ElE!lif1(J 'Nit~p<JliE)r1!<l!l<lP<Jfter111~ic:<JI fil(l (if rEJ<lllired) has been received 
13 _____ .1:-'.l .ElE!tin!J'IJil_~- first inl<J~!l.r 
~~.1 __ §X<Jlllill!JPatient 
1_ ~._2 _ Fill out standard chec ____ k ___ l_i_st ______ ----····· --------------------- _____________ _______ -------------------------------------- _________________________________ , ___ _ 
1~~~ -R_Ell)~!l!E!.r<Jd.d. i!ional ll()IE)!l ill fl!JrsOll<JI ll()IE)_bc:J()k -
14 __ ~ElE)lill!J'IJi!h secondilll<J~!lr 

--~~1__ §X<Jlllill!JP<Jli(,Jnt 
)_~ ~El(;_()r(j()b_se..':".ations <:lll __ ~Jc~p~()ne 

-~~ - f:1a11d.i11t<Jp(lal secre.!<iri_<Jl()ffi(;!l 
15 _____ C::C>lllf> IE)IE)~ IE) with 1 st __ i __ n __ fo _______ ______________ ______ _ 

___ !~! ~ ___ f>l!! C:()iJX()!ll<Jl(,JS.in_p<Jli(,JntfilE) __ 
-~~·2- ___ f>ll1S.l<Jr1~<Jr~c;h.eclist inpoitie.11t~le 

16 ___ l)'jl!Jc:Jlll(;()r1'.'!lrsation 
-~!__~- IJ_p_e. 9_u_I C:()lll.'E!rsation 

17 _____ C::<:lrnP1e.te.~ l!l'IJi!h. ~rid ___ i_n ____ i __ o _______ _________________ _ 
___ 1!,~ ___ l\d.d. il1fc:Jl111<lti()l1 _b<i5.~ c:Jll toipes I() patient file 

18 ______ l\ddpati(l!ltl()!ll<l~l11ElE!ling 
- ~~!-~ __ l\~~pa_tie11t<J11li!lt ___ ()!tre.;it111 03_11td.(ll(lrmination 
~-8~2- - f>.rcJl.'!d.!l !eam:lead.filr. with list ofp(ltie.nts 
19 Determine treatment 

···-·· . ········-·······-····· 
19, 1 _ C?!lte1111i_n_e. treat111e.11tpl<Jll 
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Opm . Productive = de geleverde functie draagt bij aan het geleverde elndproduct <bijv. Doordat er inzichten worden verkregen of beslissingen wordE 
Providing = de geleverde functie ondersteunt een of meerdere productive functies 
corrective = de geleverde functie zorgt ervoor dat een andere functle, die onvoldoende of overvloedig is geleverd of schadelijke effecten tew1 

gecorrigeerd wordt <biiv. het leveren van informatie die in een andere stap te weinig geleverd is> 



Bijlage t. Excel sheet 'Taakschema Intake Process' 
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QUEST: Proces analyse sessie 

Intake Process 

(tussen)product 

Nr. Activiteit 

...... ~ ........ l.t1.nswer notice 

---~-'~- !Inquire after name and residence patient 

-~~~ : 1:::~ro~~tic~ nur:si~~~~ce; 
------------······ t···· 

--~• 1 _ J~ake full ~n_quiry into mental, health and social state of pati1Jnt 

·····-~-·~ !Hand in registration fomi at the secretarial office 

3 ]~i?;!la_n~p~~tnotic~ 
..... ~.~ l !3t()re infom:i<Jtion fomi in ll)f<Jrrnati()n system 

3,2 !Print infomiation system info 
t ·······-· 

3,3 joetemiine if patient is new 

3,4 i~i~~e reg . f~~ ~~d pri11t il)p<Jtient ~le 
4 .... c!ll_~ patientfile 

--~ .. ~--- ~ll!3t.El patient ~l(l 
5 Close case 

----~-~~ • Pr<:><Juce registr.<Jtion cards 

- ~ .. 2 I Add patient to list of new notices . 
6 Assign intakers 

t~ . 1:;2:-::::;~~;~~l;w~:,~,.,, ,. """'"" 
~ .. ~ .... i J\~d inf<Jrmation <l~outJT1edic;alfilerequi~IJITl(lnt to ass. list 
6,5 !Hand in assignment list at secretarial office 
·7·······- !store a~signment ··········· . ······. 

--·i;T-! Store -~i~ignment~ of the ass. list in infomiation system 
·········· I ................ ................. . ................ . 

8 jAsk for Medical file 

8, 1 !Prepare letter to family doctor ·------------·--t·- ......... . 
8,2 !Send letter to family doctor 

--------····-·t-··· -- ----- -- - ------------····· ..... . 

----~ .. ~-- _j lnfomi 2nd intaker about medical file received 
9 jUpdate patient file 

9, 1 !Add copy;;:;edical fil~ t~ patient file ........ , ........ ...... . .............. . 

1 () ; f:iand out cards 

_ 1_()!.~ I Pass registration cards to intakers of newly assigned patient 

11 i P1~~ meeii~g fi~t intak~~ 
11,~ !Pian meeti~g with patient asap ___ , ________ ................. ······------------- ··········· 

12 ... W l<JI) 111eetin1_1second intaker 

g~ _ ! '=.~<!11 meeting _\"ith patientasae after JT1et1ical file (if required) i~ rEJCeived 

13 j M(l(l_ting wit~ first intaker 

- ~·~-- !Examine patient 
1~.~ ji"ili-~ut stand~rd checklist 

~-~ .. -~ j R_EJil_i~_t_er additional notes il)per:sonal notebook 
14 l Meeting with second intaker 

14, 1 lExa;;:;ine patient 
········ t ··························· 

14,2 !Record observations on dictaphone 

j(# jHa~~ i~ t~pe at 5;;;~tarial ;ffi~~ 
15 !Complete file with 1st info 

15, 1 . j Put ~;py ;i notes i~ pati~~t fll~ 
························· ! ..... ·············· ...................................... . 

·---~-~,2. ... JPut sta11dard checlist in patiel)t~llJ_ 
16 jType _()_l:lt_ccmversation 

---~~.1 !Type out conversation 
17 l complet~fiie with 2nd info 

.......... ! ·-·--

17,1 !Add infomiation based on tapes to patient file 
·-18 ___ !Add patient to staff meeting 

- ~~.~ iAdd patient on list of treatment detemiination 

~~·. 2.. Jf".rovid~ t~~m-leader ;iit; ii~t of p~tillnts 
19 _ J[)etemiine treatment 

19, 1 :oetemiine treatment plan 
"""""'"! "······· -··············· 

······················· l .·.·_·· 
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Bijlage u. TRIZ tools en technieken 

Onderstaande beschrijvingen zijn grotendeels gebaseerd op (Mann, 2002) en (Terninko et al., 
1996). De eerste 6 tools (tot en met Root Cause Analysis) helpen bij het formuleren en 
analyseren van een product, syteem of probleem en de volgende . In 2.2.13 wordt nog in het 
kort een aantal andere TRI tools zijn geschikt om mee te innoveren. In de laatste paragraaf 
komt nog een beperkt aantal TRIZ tools aan bod. 

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. 
Deze tool kan op elk moment in het problem solving proces worden gebruikt en heeft als 
belangrijkste doel het dwingen van het denken in tijd en plaats, zodat de problem solver zich 
niet laat (mis)leiden door zijn psychologische inertie. In figuur 1 wordt een voorbeeld 
gegeven van het gebruik van de 9 Windows tool. Het gaat daarbij om een pen en de figuur 
laat zien hoeveel meer van belang blijkt dan alleen de pen in het hier en nu. 

SUPER SYSTEM 

SYSTEM 
'the pen ' 

SUBSYSTEM 

pen display 
in shop user 

preparing 
to write 

assemble, 
pack/deliver, 

store, prepare 
to write 

manufacture 
of individual 
components 

PAST 
Before 'writing ' 

begins 

I-

user, paper, 
desk, chair. 

light. 
environment 

I 

pen being 
used to 

write 

I 
component 
parts, ink 
flowing 

through nib 

PRESENT 
Person writing 

~ 

storage 
location, 

wear effects 
of environment 

storing effect 
re-filling. 

wear factors, 
disposal 

re-usability, 
recyclability 

of component 
parts 

FUTURE 
After 'writing' 
has finished 

Figuur 1. 9-Windows van de system operator (voorbeeld uit (Mann, 2001)) 

ldeale Eindresultaat 
Streven is om het geformuleerde ideate eindresultaat (Ideal Final Result, of IFR) te bereiken 
of een oplossing meer richting het IFR te ontwikkelen. Idealiteit wordt daarin gedefinieerd 
door de formule 
'd z· (Perceived)Benefits 

1, ea ity = . 
(Cost + Harm) 

Naarmate de idealiteit van een oplossing toeneemt, zullen de voordelen moeten toenemen 
en/of de kosten en schadelijke effecten moeten afnemen en in het meest ideate geval 
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geelimineerd warden. In dat geval zou men kunnen spreken van de meest ideale oplossing, 
aangezien de idealiteit volgens de formule dan de waarde oneindig groat nadert. 
Men heeft uiteindelijk behoefte aan de functie, niet aan het systeem dat de functie moet 
voortbrengen. De IFR tool biedt een vragenlijst, aan de hand waarvan inzicht wordt verkregen 
in het doel van het huidige systeem, waarom dit niet ideaal functioneert en wat ertoe zou 
kunnen leiden dat het systeem idealer wordt. 

Substance-field analysis 
De substance-field analysis is sterk verbonden met de Inventieve Standaarden tool. 
Uitgangspunt vormt het inzicht dat om een functie te leveren men minimaal dient te 
beschikken over twee substanties (S 1 en S2) en een veld (F). Met substantie wordt 'iets' in de 
meest algemene vorm bedoeld en een veld heeft betrekking op elke vorm van energie 
aanwezig in het systeem . In figuur 2 staat weergegeven hoe deze zaken normaliter samen 
hangen. Wat betreft de interacties tussen de substanties onderling en tussen veld en 
substanties kunnen vijf categorieen onderscheiden warden: effectief, ontbrekend, 
onvoldoende, excessief en schadelijk. Bovendien kunnen er meerdere relaties tussen de 
componenten aanwezig zijn. 

Figuur 2. Basis S-field model 

5-curve analyse 
De S-curve analyse is binnen TRIZ een veelgebruikte analysetool, die vaak vooraf gaat aan de 
Trends of Evolution. Het gebruik van de S-curve is echter niet uniek. Ook buiten TRIZ wordt 
de S-curve vaak gebruikt om aan te geven in welke levensfase een product zich bevindt 
(Burgelman et al. , 2004). Dit inzicht wordt gebruikt om de strategie van de ondememing voor 
een bepaald product of systeem te vormen. In verschillende levensfasen zal men zich op 
verschillende parameters en verschillende prestatie-indicatoren moeten concentreren. Staat 
een product nog in de kinderschoenen, dan zal de strategie meer gericht zijn op het werkbaar 
krijgen en het in de markt kunnen introduceren van het product (Mann, 1999 en Mann, 2002). 
W anneer een product het einde van zijn levenscyclus bereikt, zal gezocht moeten warden naar 
vervangende producten en niet meer al te veel in de verdere ontwikkeling van het product 
gei"nvesteerd warden. Er zal dan meer naar de kosten van het product gekeken warden. 

Het is overigens niet gemakkelijk om een S-curve analyse uit te voeren, temeer omdat deze 
vaak op basis van kwalitatieve gegevens, bijvoorbeeld verkregen uit de analyse van trends in 
de patenten in de markt, wordt bepaald. 
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Figuur 3 toont de verandering van een aantal parameters wanneer een systeem evolueert 
(Slocum, 1999). De gestippelde lijnen markeren de vier levensfasen, te weten 
onderzoek/geboorte, snelle groei, volwassenheid en teruggang. 

Figuur 3. Verandering parameters naarmate een systeem evolueert (Slocum, 1999) 

Functionele Analyse 
De Functionele Analyse is van oorsprong een tool afkomstig uit de Value Engineering hoek 
(Miles, 1989). Het product is heilig en de door het product of proces geleverde functie staat 
centraal. Om die reden wordt de Functionele Analyse vaak in TRIZ verbetertrajecten 
gebruikt. Het huidige product of systeem geldt daarbij als uitgangspunt. Het functioneel 
modelleren van een product of productiesysteem zorgt voor een verbeterd inzicht in de 
onderlinge samenhang van de product- of procescomponenten. Tevens wordt een waardering 
gegeven aan de relaties tussen de systeemcomponenten. Daarmee vormt de Functionele 
Analyse een nuttige input voor het toepassen van andere TRIZ tools om het systeem te 
vereenvoudigen en gesignaleerde problemen op te lossen, bijvoorbeeld met behulp van de 
Trimming tool. 

Root Cause Analysis 
Een tweede tool, na de Functionele Analyse, die niet tot de klassieke set TRIZ tools behoort, 
maar wel zeer vaak gebruikt wordt om problemen in technische contradicties te formuleren, is 
de Root Cause Analysis (RCA). Door een probleem middels RCA te analyseren gaat men op 
zoek naar de kemoorzaak van een probleem en inzichten in hoe oorzaken positief of negatief 
bijdragen aan een of meerdere gevolgen. Die gevolgen kunnen op hun beurt weer oorzaken 
zijn van andere effecten. Wanneer een oorzaak positief bijdraagt aan het ene gevolg en 
negatief aan een ander gevolg, dan is er sprake van een technische contradictie, een van de 
basisonderdelen van de TRIZ methodiek. Bij de beschrijving van de Inventieve Principes en 
de Contradictiematrix ziet men hoe een technische contradictie wordt aangepakt. 

Trends of Evolution 
De Trends of Evolution tool komt voort uit de elementaire TRIZ bevindingen dat de evolutie 
van technische systemen vaak voorspelbaar is en dat systemen op den duur steeds idealer 
worden. De specifieke trends die in deze tool zitten kunnen de gebruiker helpen een 
concurrentievoordeel te bedingen door te innoveren volgens deze trends. De verbetering 
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bevindt zich hier dus op een meer strategisch niveau en wordt vanuit een pro-actieve gedachte 
gei"nitieerd. 

In eerste instantie heeft Altshuller 8 verschillende evolutiepatronen onderscheiden, die 
generiek genoeg zijn om ook in niet-technische gebieden toegepast te worden (Teminko et al., 
1996). Later zijn hi er nog vele andere (sub )patronen aan toegevoegd ( o.a. Mann, 2002) en is 
ook specifieker buiten het technische domein gezocht naar evolutiepatronen (Mann & 
Dewulf, 2002). In dezelfde publicatie komt de radarplot aan bod als middel om grafisch weer 
te geven op welke gebieden een product of systeem nog volgens de op dat product van 
toepassing zijnde trends verder kan evolueren (figuur 4). 

1 

Wl1eri; the 

3 

~ 
4 -.. 

Remaini ng, untapped 
evolullonllry potential 

Figuur 4. Evolutionary Potential Radar Plot 

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). 

Bij het zoeken naar de oplossing voor een probleem 
richt men zich normaliter op het vinden van een 
compromis in die contradictie. In het geval van de 
tafel zou er bijvoorbeeld gezocht worden naar de 
optimale verhouding, waarbij de tafel voldoende 
draagvermogen biedt, maar tegelijkertijd onder een 
bepaald gewicht blijft. Een logistiek voorbeeld is het 
voorraadniveau van een product. Om goede service 
aan de klant te bieden wil men een hoge voorraad, 
maar een hoge voorraad brengt veel kosten met zich 
mee. In praktijk wordt een optimale voorraadgrootte 
berekend die bij een bepaald serviceniveau hoort, of 
wordt het serviceniveau passende bij een bepaalde 
voorraadhoogte bepaald. 

Een technische contradictie treedt 
op wanneer men te maken heeft met 
twee met elkaar conflicterende 
technische parameters. Voorbeelden 
van dergelijke parameters zijn 
gewicht (van een bewegend of 
stationair object), lengte, volume, 
snelheid en kracht. Een eenvoudig 
voorbeeld van een technische 
contradictie is een tafel , waarbij een 
afweging gemaakt wordt tussen 
robuustheid en gewicht. De 
contradictie kan geformuleerd worden 
als 'ik wil grote stabiliteit, maar 
weinig gewicht '. Over bet gebruik 
van de parameters om tot een sturing 
naar een aantal specifieke Inventieve 
Principes te komen is meer te vinden 
bij de beschrijving van de 
Contradictiematrix. 

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 oplossing 
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. De tool is vrij toegankelijk en wordt vaak samen met de 
contradictiematrix gebruikt. 
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Contradictiematrix 
Een TRIZ tool die vaak vooraf gaat aan de Inventieve Principes, is de zogenaamde 
Contradictie Matrix (zie Bijlage H voor 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. 

Op de x-as vindt men een set parameters die mogelijk verbeterd worden en op de y-as vindt 
men dezelfde set parameters die daardoor mogelijk minder gaan functioneren. De matrix geeft 
de gebruiker een of meerdere principes, die echter geen kant en klare oplossingen zijn. Er 
dient vervolgens wel nog een creatieve vertaalslag gemaakt te worden naar een specifieke 
oplossing. Voor het voorbeeld van de tafel zou men met de technische parameters 'stabiliteit' 
en 'gewicht van een stationair object' door de contradictiematrix naar de principes 26 
('Copying'), 39 ('Inert Atmosphere'), 1 ('Segmentation') en 40 ('Composite Materials') 
geleid worden. Dergelijke oplossingsrichtingen kan men vervolgens gebruiken om te kijken 
hoe men de contradictie kan oplossen. 

Een belangrijke beperking van de Contradictiematrix is het feit dat deze vrij fysiek 
georienteerd is en zodoende alleen toepasbaar lijkt op technische problemen. Voor het 
logistieke probleem kan de matrix dus niet gebruikt worden. Er zijn wel andere matrices voor 
niet-technische toepassingen in de maak of gemaakt, maar die zijn slechts op een fractie van 
het werk dat aan de originele CM ten grondslag ligt gebaseerd en daarom (nog) onvoldoende 
betrouwbaar. 

Daamaast is het erg belangrijk dat men een contradictie op een juiste wijze benoemt. Hiertoe 
is de nodige oefening van de TRIZ gebruiker vereist. Zo kan bij het voorbeeld van de tafel 
robuustheid duiden op de engineering parameters kracht (strength en power), druk en 
stabiliteit. Gecombineerd met de parameter gewicht van een stilstaand object levert dit 4 
verschillende sets van Inventieve Principes. Logischerwijs zit in deze sets de nodige overlap, 
maar het laat ook zien dat men bij de keuze van een specifieke engineering parameter 
verbetermogelijkheden over het hoofd kan zien. 

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, verkregen met een Functionele Analyse, en de 
voomaamste doelstelling is het verwijderen van schadelijke componenten in het systeem. Een 
component is schadelijk wanneer deze negatieve effecten teweeg brengt. Per component 
wordt met behulp van een aantal kritische vragen bekeken of deze kandidaat is om getrimd te 
worden. Wanneer een component niet op enige wijze noodzakelijk is voor het vormen van het 
eindproduct, dan zal deze ook als schadelijk worden gezien aangezien er onnodig kosten 
worden gemaakt. Voor componenten die een nuttige functie vervullen wordt gekeken of het 
object zelf de functie kan vervullen, of dat de functie door een andere component in of om het 
systeem uitgevoerd kan worden. 

Scheidingsprincipes 
De scheidingsprincipes worden toegepast wanneer men een probleem heeft dat in de vorm 
van een fysische contradictie kan worden beschreven. 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 
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oogpunt van gebruiksgemak van de telefoon, maar ook <lat datzelfde toetsenbord klein is, 
bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van een handelbare telefoon. 

Na de verbeterrnogelijkheden in de vorm van fysische contradicties benoemd te hebben, kan 
men achterhalen welke scheidingsstrategie (scheiding in plaats, tijd, conditie of door het in 
een antler systeem onderbrengen van de functie) toepasbaar is. 

De betreffende strategie, of een combinatie van strategieen, kan direct toegepast worden, 
zoals door voor de mobiele telefoon na te gaan of scheiding in plaats tot een oplossing zou 
leiden (denk aan de inklapbare mobiele telefoons en de schuiftelefoons). Een voorbeeld 
hiervan kan gevonden worden in (Hipple, 1999). Daamaast kunnen de scheidingsprincipes 
gebruikt worden om de gebruiker te sturen naar een aantal Inventieve Principes. De tabel die 
Mann (2002) hiertoe gebruikt wordt gevorrnd door de eerste twee kolommen van de tabel in 
bijlage 0 . In beide gevallen is het mogelijk om inzichten vanuit verschillende 
scheidingsprincipes te combineren in een oplossing. 

lnventieve Standaarden 
Door een probleem door middel van substance-field analysis in kaart gebracht te hebben, is 
men in staat het probleem als een generiek probleemtype te benoemen en voor elk 
probleemtype is een aantal Inventieve Standaarden (in totaal zijn er 76) onderscheiden. Deze 
Standaarden worden op soortgelijke wijze als de Inventieve Principes gepresenteerd en beiden 
kennen ook een grote overlap. Mann (2002) deelt de Inventieve Standaarden, naast een aparte 
klasse waarin het meetproblemen betreft, in vier typen in. Men kan een probleem oplossen, 
door 

o Een incompleet s-field model te completeren, 
o Een of meerdere bestaande substanties of het veld te wijzigen, 
o Nieuwe substanties, velden of combinaties daarvan toe te voegen en 
o Het probleem naar een hoger oflager hierarchisch niveau te verplaatsen. 

De Inventieve Standaarden zijn over het algemeen wat specifieker dan de Principes, maar het 
kunnen toepassen ervan vergt ook wat meer oefening van de gebruiker. 

Andere TRIZ tools en ARIZ 
Door de evolutie van TRIZ zijn er nog vele andere TRIZ tools die, afhankelijk van het aantal 
enthousiaste gebruikers en toepassingsmogelijkheden, vaker of minder vaak in publicaties 
voorkomen. Een aantal wordt nog zeer kort in deze paragraafbehandeld. 

ARIZ, the Algorithm of Inventive Problem Solving, is een originele TRIZ tool die voor de 
moeilijkste problemen gebruikt wordt. Men kan het zien als een laatste redmiddel, dat een 
methodiek op zich is en een groot aantal andere TRIZ tools omvat. Sinds de eerste versie van 
ARIZ, gevorrnd in 1968, zijn er vele nieuwe versies en vorrnen van ARIZ ontwikkeld. 
Tegenwoordig lijkt een ARIZ niet te bestaan en gebruikt bijna elke ondememing en elke 
expert een andere, of ' eigen', versie van ARIZ (Mann, 2002 en Teminko et al. , 1996). 

De tool waarin de gebruiker het meest concreet gedwongen wordt buiten zijn eigen 
kennisbereik te kijken zijn de Effects Databases. Deze databases kunnen gezien worden als 
een encyclopedie van oplossingen (het zijn er grofweg 3000 in Mann, 2002), waarbij de 
problem-solver kijkt hoe een functie op een andere manier vervuld kan worden, of hoe men 
de waarde van een bepaald attribuut kan veranderen. Door het beschikbaar worden van patent 
databases kan men deze ook gebruiken. Een goede zoekstrategie is hierbij een vereiste. 
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Anticipatory Failure Determination (AFD), een tool waarbij gekeken wordt naar de 
mogelijkheid om een systeem te laten falen, is een van de nieuwere TRIZ tools . Deze tool 
wordt toegepast op een systeem voordat deze in werking treedt. 
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