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 VOOrWOOrD
Mammoeten zijn uitgestorven omdat ze zich niet op tijd konden aanpassen 

aan veranderende omstandigheden, zoals de ijstijd. Dieren die dit wel 

konden, overleefden. 

Toekomstrobuustheid is het vermogen om je aan te passen aan de snel 

veranderende omgeving. Ook in deze tijd is voor organisaties toekomst-

robuustheid dé bepalende overlevingsfactor. De toekomstrobuustheid van een 

organisatie wordt uitgedrukt in de snelheid waarmee een organisatie in staat 

is om haar bedrijfsprocessen en onderliggende geautomatiseerde systemen 

aan te passen aan veranderingen in de omgeving. 

En daarmee heb je de spagaat: “Veel business managers kunnen vanwege de 

dynamiek in hun omgeving nauwelijks verder dan 1 jaar vooruit plannen. Het 

ICT management heeft noodgedwongen een planningshorizon van gemiddeld 

2 jaar”. Organisaties die niet in staat zijn om dit ‘gat te dichten’ zijn niet in 

staat kansen te pakken en zullen niet overleven. 

Wij hebben een uitgebreid kwantitatief onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen procesmanagement en de toekomstrobuustheid van organisaties. 

De resultaten zijn de afgelopen maanden met een klein groepje 

ervaringsdeskundigen geanalyseerd en getoetst bij verschillende organisaties. 

Het resultaat hiervan vindt u in deze ‘white paper’.

Wij wensen u veel inspiratie.

Peter Noordam en Dave Stam
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1
SameNVattiNG

In 2012 hebben de onderzoekers kwantitatief 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

toekomstrobuustheid en volwassenheid van 

procesmanagement. De kwantitatieve resultaten zijn 

begin dit jaar uitgebreid geëvalueerd bij verschillende 

typen organisaties. De resultaten van dit onderzoek 

vindt u terug in deze ‘white paper’.

In de Business Process Management enquête 2012 

uitgevoerd door Bisnez Management stonden twee 

vragen centraal:

1. Is het in 2010 door Nederlandse organisaties 

vastgestelde ambitieniveau van proces-

management volwassenheid in 2012 gerealiseerd? 

2. Is er een relatie tussen omgevingsturbulentie en de 

volwassenheid van procesmanagement?

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties moeite hebben 

met de professionalisering van hun procesmanagement. 

In vergelijking met de ambities van twee jaar geleden 

steekt de werkelijkheid wat schraal af. Veel organisaties 

zitten net zoals 2 jaar geleden op de brug van 

decentraal naar centraal procesmanagement. 



De enige groei die is gerealiseerd is te zien in de wijze 

waarop wordt omgegaan met procesinnovatie. 

Verder is de groei maar heel beperkt. Gevraagd naar de 

redenen hiervoor worden als belangrijkste genoemd:

1. Proceseigenaren passen niet in de bestaande 

organisatiestructuur. Gevolg: spanningen tussen 

lijnmanagement en procesmanagement, met 

als gevolg vertraging in de groei naar proces 

volwassenheid.

2. Topmanagement is teveel bezig met de korte termijn 

resultaten, terwijl procesmanagement pas op lange 

termijn vruchten afwerpt.

3. Deze vruchten zijn vaak slecht meetbaar en nog 

slechter te plukken.

4. Tot slot, en dit was ook de vraag in dit tweede 

onderzoek: ‘is het wel nodig om verder te groeien 

richting volwassenheid of voldoet het bestaande 

niveau prima voor de organisatie in deze omgeving?’. 

Met andere woorden verdere groei in proces 

volwassenheid, kost aandacht en energie en moet je 

alleen maar doen als het ook echt voordeel oplevert  

voor de organisatie. Bijvoorbeeld een organisatie 

is sneller aanpasbaar aan veranderingen in de 

omgeving. 

Met betrekking tot de tweede vraag heeft ons onderzoek 

aangetoond dat er inderdaad een duidelijke relatie 

ligt tussen enerzijds de turbulentie in de omgeving 

van de organisatie en anderzijds de volwassenheid 

van procesmanagement die hierbij hoort. Met andere 

woorden hoe dynamischer de omgeving hoe volwassener 

het procesmanagement.

 

Gemiddeld genomen voldoet de huidige volwassenheid 

prima voor organisaties. Echter voor organisaties 

die in een ‘dynamische’ omgeving opereren is het 

volwassenheidsniveau te laag. Deze organisaties 

kunnen de turbulentie niet voorspellen noch bijbenen 

en lopen met enige regelmaat achter de feiten aan. 

Het ligt voor deze organisaties voor de hand om het 

procesmanagement verder te professionaliseren. 

 

Als we kijken naar turbulentie per ‘branche’ dan 

valt	op	dat	financiële	instellingen	en	(lokale)	

overheidsinstellingen in de meest turbulente omgevingen 

opereren. Vooral de overheid ervaart dit. De verklaring 

die hiervoor is gegeven is dat overheidsorganisaties 

geconfronteerd worden met onvoorspelbare en snel te 

implementeren wijzigingen in wet- en regelgeving. 

 

Stress wordt vooral ervaren in de branches ‘Handel’, 

‘Industrie’ en ‘Lokale overheid’. Uit ons model is af 

te leiden dat deze branches in de volwassenheid 

van het procesmanagement achterblijven bij de 

omgevingsturbulentie. Zij zijn als het ware aan het 

overleven.
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2
achterGrOND

Business Process Management (BPM) wordt 

steeds vaker getypeerd als dé bepalende factor 

tot voorsprong in de markt en succes naar de 

klant. Van organisaties wordt door de toenemende 

turbulentie in de markt voortdurend flexibiliteit, 

klantgerichtheid en een korte reactietijd verwacht. 

Het succes van organisaties wordt voor een 

groot deel bepaald door de mate waarin de 

bedrijfsprocessen van de organisatie aanpasbaar 

zijn aan de veranderende marktomstandigheden. 

Door goed functionerende bedrijfsprocessen wordt 

de organisatie in staat gesteld snel op de wensen 

van de klant in te spelen wat een verbetering van 

de bedrijfsprestaties en concurrentiepositie tot 

gevolg heeft. 
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Steeds meer organisaties introduceren daarom BPM-

achtige aspecten in hun besturing, procesinrichting 

en ICT ondersteuning. Innovatievermogen, 

toekomstflexibiliteit	en	procesoptimalisatie	staan	

hierbij voorop. Wij zien een groei bij organisaties in 

het toepassen van BPM principes. In 2010 hebben 

we een onderzoek gestart naar de mate waarin 

procesmanagement in Nederland is geïmplementeerd. 

Dit onderzoek bouwt hierop voort. We hebben bij min 

of meer dezelfde doelgroep onderzocht of de in 2010 

uitgesproken ambities waar zijn gemaakt én of er relaties 

zijn te vinden tussen de omgeving waarin een organisatie 

opereert en haar procesmanagement. In voorliggend 

rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek.

2.1 Definitie van BPM
Een	eenduidige	definitie	van	BPM	is	in	de	literatuur	niet	

terug	te	vinden.	Wel	zijn	er	in	de	te	vinden	definities	

van BPM vele overeenkomsten terug te vinden die eisen 

stellen waaraan BPM moet voldoen:

• Strategie is startpunt bij het inrichten van processen: 

vanuit	de	gedefinieerde	strategie	vindt	een	

doorvertaling	plaats	naar	kwaliteitseisen	(KSF’en),	die	

weer bepalend zijn voor de inrichting en aansturing 

van processen;

• Integraal procesdenken: een proces is meer dan een 

keten van activiteiten. Integraal onderdeel van een 

proces is de besturing en beheersing van dit proces, 

maar	ook	de	vaste	componenten	(organisatiestructuur)	

in	het	proces	en	de	informatiestructuur	(inclusief	

geautomatiseerde	ondersteuning)	van	het	proces.	

Natuurlijk ook de kwalitatieve en kwantitatieve 

ondersteuning bij de uitvoering van het proces in de 

vorm van aantallen medewerkers en capaciteiten van 

medewerkers;

• Continue meten en verbeteren: processen zijn 

nooit stabiel en vast, maar in goed functionerende 

organisaties zal continue worden geschaafd en 

geslepen om de processen te optimaliseren en beter 

aan	te	sluiten	op	de	gedefinieerde	KSF’en.	

De	definitie	van	Noordam	en	Van	Schijndel2 rond Process 

Management komt hier het dichtst bij in de buurt. 

Worden de gezamenlijke aspecten van BPM aan de 

definitie	van	Noordam	en	Van	Schijndel	toegevoegd,	dan	

ontstaat	de	volgende	definitie	van	BPM:

 

“Business Process Management is het integraal 

managen van de processen van de organisatie, met als 

doel de gedefinieerde performance, d.w.z. producten 

en diensten, conform de gestelde kwaliteitseisen te 

realiseren, waarbij in meer of mindere mate gebruik 

wordt gemaakt van ICT-ondersteuning:

2  Noordam & v Schijndel: Operational Excellence 2001

‘Business Proces Management is dé bepalende 

succesfactor tot voorsprong in de markt en 

succes naar de klant.’
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• Het inrichten van processen vanuit strategie en 

producten,

• Het sturen en beheersen van processen,

• Het continue verbeteren van processen.”

 

Bovenstaande	definitie	van	BPM	geeft	aan	dat	er	binnen	

een BPM-organisatie vorm is gegeven aan de BPM-

cyclus van richten – inrichten – verrichten – evalueren – 

integreren	(zie	figuur	1).

Iedere organisatie die met BPM bezig is, heeft in meer of 

mindere mate invulling gegeven aan de BPM-cyclus.

2.2 BPM Volwassenheid
Volwassenheid	gaat	uit	van	de	filosofie	dat	organisaties	

die zich optimaal kunnen aanpassen aan hun omgeving 

en nú maar ook in de toekomst vanuit hun kernwaarde 

toegevoegde waarde kunnen leveren aan die snel 

veranderende omgeving, zullen overleven. 

Om als organisatie te kunnen overleven is goed inzicht 

in de eigen processen en de toegevoegde waarde van 

deze processen nodig. Daarnaast moet er continue 

aandacht zijn voor verbetering in de processen en 

optimale aansluiting van deze processen op de strategie 

van de onderneming. Organisaties hebben dit in 

verschillende mate op orde. Er zijn organisaties die 

veel aandacht hebben voor procesverbeteringen, maar 

waar de organisatiestructuur nog steeds functioneel is 

ingericht. Andere organisaties zitten vastgebakken aan 

een	(verouderde	en)	moeilijk	aanpasbare	geïntegreerde	

IT-ondersteuning van hun processen. Andere organisaties 

zijn weer zo ‘lean en mean’ dat er eigenlijk geen 

capaciteit	of	deskundigheid	is	om	(proces)veranderingen	

door te voeren.

Richten
•	 Strategie	vertalen	naar	processen	KSF-en	en	KPI’s.
• Impact van doelstellingen op organisatie aangeven.

Integreren
•	 Bewaken	van	de	business	architecturen	(proces,	
informatie,	systeem,	product).

• Doorvertalen procesarchitectuur naar informatie- en 
applicatiearchitectuur.

•	 Faciliteren	van	de	organisatie	en	communiceren	van	
de integrale procesbenadering.

• Bewaken uniformiteit van methoden en technieken.
• Documenteren van de ontworpen processen.

Evalueren
• Toetsen of proces- en systeemaanpassingen 

bijdragen aan het realiseren van de gestelde 
doelen.

• Doen van verbetervoorstellen voor proces- en 
systeemaanpassingen.

Inrichten
• Vertalen wijzigingen in beleid, organisatie, ICT, 

wet- & regelgeving, etc naar uitvoering.
• Verantwoordelijkheden voor processturing en 

procesbeheersing bepalen.
•	 (Her)ontwerpen	geidentificeerde	processen	binnen	
architectuur	conform	gestelde	eisen	(KSF-en	en	
KPI’s)	op	diverse	aspecten.

• Richting geven aan gewenste ICT-ondersteuning.

Verrichten
•	 Implementeren	(her)ontworpen	processen	en	

systemen uitgaande van het verandervermogen van 
de organisatie.

•	 (Laten)	uitvoeren	van	de	processen	met	behulp	van	
de ondersteunende middelen.

Figuur 1 De BPM cyclus
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Vanuit andere volwassenheidsmodellen zijn een paar 

regels te destilleren, nl:

• Een organisatie heeft een ‘huidige’ volwassenheid en 

kan ernaar streven om een hogere volwassenheid te 

bereiken. Maar dan moet er in de omgeving van de 

organisatie wel de noodzaak zijn en dit moet intern 

gevoeld worden. Met andere woorden: ‘ontwikkelen 

naar een hoger niveau zonder aanleiding is heel 

moeilijk realiseerbaar’. 

• Een organisatie kan pas echt een ‘hogere’ 

volwassenheid bereiken als op alle aspecten 

vooruitgang wordt geboekt. Het kan niet zo zijn dat 

er	een	toekomstflexibele	IT-omgeving	staat	naast	

een organisatiestructuur die nog sterk gericht is op 

procesoptimalisatie op afdelingsniveau.

• Het hoogste volwassenheidsniveau is lang niet voor 

iedere	organisatie	ideaal.	Kies	je	eigen	ambitie,	zet	dit	

af	tegen	het	huidige	niveau	en	definieer	verbeteracties	

of projecten. 

In het BPM Volwassenheidsmodel onderkennen we vijf 

volwassenheidsfasen	en	zes	aandachtsgebieden	(BPM-

aspecten):

  

Volwassenheidsfase 1 

‘ad-hoc procesmanagement’, waarin de BPM-cyclus 

nog geen aandacht heeft. Processturing, -beheersing 

en –inrichting vindt op afdelingsniveau door de 

afdelingsmanager plaats.

Volwassenheidsfase 2 

‘decentraal procesmanagement’, waarin er meer 

aandacht ontstaat voor de BPM-cyclus. De strategie 

van de afdeling gaat de basis vormen voor de 

procesinrichting en systeemondersteuning binnen de 

afdeling. Processturing, -beheersing en -inrichting vindt 

nog steeds op afdelingsniveau door de afdelingsmanager 

plaats, waarbij er meer aandacht ontstaat voor ad hoc 

evaluatie van de processen en systeemondersteuning via 

het functioneel beheer.

Volwassenheidsfase 3 

‘centraal procesmanagement’, waarin de aspecten 

richten, inrichten, verrichten en integreren van de 

BPM-cyclus meer aandacht gaan krijgen. De organisatie 

kantelt van een functionele naar een procesgerichte 

aansturing door proceseigenaren wat een behoorlijke 

impact zal hebben op de organisatie. Organisatie- en 

processenblauwdrukken worden in het leven geroepen. 

Deze architecturen vormen samen met de strategie van 

de organisatie de uitgangspunten voor de inrichting 

van de procesketens. Periodiek zal de performance 

van de processen en systeemondersteuning worden 

geëvalueerd	door	de	proceseigenaar	waaruit	eventuele	

verbetervoorstellen worden gedaan.

Volwassenheidsfase 4 

‘optimaliserend procesmanagement’, waarin het 

aspect evalueren van de BPM cyclus een structureel 

onderdeel gaat vormen van de bedrijfsvoering. De 

performance van proces en systeem wordt continue 

gemeten met behulp van ICT-ondersteuning. De 

proceseigenaar kan hierdoor snel ingrijpen in het proces 

en de noodzakelijke acties in gang zetten.

Volwassenheidsfase 5 

‘innovatief procesmanagement’, waarin de 

gehele BPM-cyclus met behulp van ICT-diensten 

(organisatiebreed)	wordt	ondersteund.	Processen	en	

systemen kunnen direct worden aangepast en worden 

geïmplementeerd indien noodzakelijk, zodat richten, 

inrichten, verrichten en evalueren direct achter elkaar 

kunnen plaatsvinden.

Er zitten twee ‘kantelpunten’ in dit volwassenheidsmodel. 

De eerste is tussen fase 2 en fase 3 waarbij de aandacht 

van ‘afdeling’ naar proces/ketenbreed verschuift. Het 

tweede kantelpunt zit bij fase 4 waarbij de klassieke 

IT	ondersteuning	overgaat	naar	‘services’	(BPMS).	En	

waarbij de proceseigenaar middels ‘bedrijfsregels’ steeds 

meer	mogelijkheden	krijgt	om	zijn	proces	snel	en	flexibel	

Onderzoek relatie procesmanagement en toekomstrobuustheid 9

Achtergrond



aan te passen aan de veranderende omstandigheden 

zonder rekening te houden met onderliggende IT.

Kenmerken	van	ons	BPM	Volwassenheidsmodel	zijn:

• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

de proceseigenaar nemen per fase van BPM 

volwassenheid toe.

• Het procesverloop wordt steeds meer leidend voor 

uitvoering, inzet ICT en inrichting organisatie.

• Kanteling	van	functioneel	aangestuurde	organisatie	

naar een procesgerichte organisatie die denkt in 

procesketens.

• Steeds meer focus op de performance van processen 

en de mogelijkheden voor verbetering.

• Doorlooptijd van procesoptimalisaties en 

-veranderingen neemt af.

De zes BPM-aspecten bevatten gezamenlijk alle aspecten 

van	de	BPM-cyclus	(zie	tabel	1).

In	figuur	2	ziet	u	de	aandachtsgebieden	geïntegreerd	

met de vijf volwassenheidsfasen; het BPM 

Volwassenheidsmodel. 

Partner relatie gericht 
op alignment en het 
creeren van 
meerwaarde

Demand 
management 
gericht op 
beschikbaarheid 
infrastructuur en 
business services

Proceseigenaar 
sluit proces- en 
project gerichte 
SLA’s over 
keten

Getrapte en 
methodische 
relatie via het
functioneel 
beheer

ICT-budget 
van de 
afdeling

Procesinrich-
ting en 
-beheer per
afdeling.
Functioneel 
beheer op 
applicatie-
niveau

AO-getinte 
aanpak en 
ad-hoc matig 
functioneel 
beheer

Niet 
beschikbaar

Bedrijfs-
regels 
begraven in 
software, 
documen-
ten en 
procedures

Knelpunt 
gericht.
Incidentele 
verbeterin-
gen

Niet 
ingevuld

Proces- 
beschrijving op
afdelingsni-
veau.
Blauwdruk 
systeem- en
gegevens 
landschap

Bedrijfsregels
worden onder-
kend en 
buiten het 
systeem 
gedocumen-
teerd

Innovaties 
doorvertalen 
naar 
afdelings-
processen

Knelpunt
gestuurde

benadering

Procesinrichting 
en –beheer op 
ketenniveau.
Spanning 
tussen proces- 
en functioneel 
beheer

Bedrijfsregels 
structureel 
gedocumenteerd 
en eenduidig 
toegepast

Innovaties 
doorvertalen 

naar proces-
ketens

Proceseigenaar start
optimalisaties 

vanuit periodieke 
meting realisatie 

KSF- en, PI’s en
normen

Blauwdruk 
processen 
landschap.
Applicatie- en 
gegevens- 
architectuur

BPMS getinte 
aanpak bij proces
-inrichting en 
-beheer.
Van applicaties 
naar business 
services

Volwassen proces-, 
informatie- en 
servicesarchitectuur.
Toetsende proces- 
en gegevens- 
architecten

Gezamenlijk beheer 
van bedrijfsregels.
Toepassing Business 
Rule Management 
System.
Gegevensmngt.,
via bedrijfsregels

Innovatieplatform 
vertaalt innovaties 

door gehele 
organisatie over 

procesketens

Voortdurende 
performance meting en 

structurele proces- 
evaluatie. Optimalisatie 

gestart vanuit Proces 
Performance 

Dashboard

CPO / CIO ineen.
Procesinrichting
en –beheer via een 
BPM suite.
Beheerders (FB/PB)
beheren proces en 
service bibliotheek

Enterprise architectuur.
Richtinggevende proces-  

en gegevens- 
architecten

Governance en optimalisatie 
van bedrijfsregels.

Bedrijfsregels als 
bedrijfsproces geintegreerd 

in de
BPM suite.

Procesmanagement is een 
integraal onderdeel 

geworden van strategie. 
Inrichten is verrichten 

(Smart, Agile en 
Aligned)

Proces Performance 
informatie structureel en

real-time in Business 
Balance Scorecard

Innovatief 
procesmanagement

BPM-innvovatie.“Inrichten is 
verrichten”. Business/BP-
M/IT is een geheel.

Optimaliserend 
procesmanagement

BPM zorgt door procesbreed normenstelsel 
en door continue performancemetingen 
een directe mogelijkheid tot optimaliseren

Centraal 
procesmanagement

BPM wordt ketengericht georganiseerd. 
Proceseigenaar en procesarchitectuur bewaken 
samenhang en overlap.

Decentraal 
procesmanagement

Binnen de (belangrijkste) afdelingen wordt BPM 
afdelingsgewijs ontwikkeld.

Ad hoc 
procesmanagement

BPM binnen de organisatie nog niet ontwikkeld. Procesuitvoering 
belegd binnen de afdeling.
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Figuur 2: BPM 

Volwassenheidsmodel

Tabel 1: De zes BPM aspecten 

De zes BPM aspecten

1 Relatie procesmanagement & ICT Op welke wijze maakt procesmanagement gebruik van ICT?

2 Procesinrichting & -beheer Hoe worden in de organisatie processen ingericht en hoe wordt aan het beheer 
van systemen en processen vormgegeven?

3 Proces- & gegevensarchitectuur Op welke wijze wordt in de organisatie invulling gegeven aan proces-, systeem- 
en gegevens-architecturen?

4 Beheren bedrijfsregels Op welke wijze worden de spelregels of business rules binnen de organisatie, 
de regels op basis waarvan beslissingen in de organisatie worden genomen, 
beheerd?

5 Procesinnovatie Hoe is het vernieuwen van de bedrijfsprocessen in de organisatie georganiseerd?

6 Proces Performance & -optimalisatie Hoe gaat de organisatie om met het evalueren van zijn processen en het 
optimaliseren van deze processen? 

10 Onderzoek relatie procesmanagement en toekomstrobuustheid



2.3 Toekomstrobuustheid
Toekomstrobuustheid is het vermogen om je snel aan te 

passen aan de veranderende omgeving. De mammoeten 

zijn uitgestorven omdat ze zich niet snel genoeg konden 

aanpassen aan veranderende weersomstandigheden, 

zoals de ijstijd. Dieren die zich wel snel konden 

aanpassen overleefden.

Ook tegenwoordig wordt voor organisaties 

toekomstrobuustheid gezien als dé bepalende factor 

voor tegenwoordige organisaties om te overleven. 

De toekomstrobuustheid van een organisatie 

wordt uitgedrukt in de snelheid waarmee een 

organisatie in staat is om haar bedrijfsprocessen 

en onderliggende geautomatiseerde systemen 

aan te passen aan veranderingen in de omgeving. 

Om deze toekomstrobuustheid te bereiken wordt 

‘procesmanagement’ als haarlemmerolie omarmt, maar is 

dit ook zo, is procesmanagement voor iedere organisatie 

de ultieme remedie?  Om antwoord te krijgen op deze 

vraag is dit onderzoek uitgevoerd.

Prof. Dr. H. Volberda heeft onderzoek uitgevoerd naar 

de	flexibiliteit	van	organisaties.	Henk	Volberda	stelt	

dat naarmate de omgevingsturbulentie toeneemt, de 

organisatie meer toekomstrobuustheid nodig heeft 

om te overleven in zijn markt.  Daarnaast stelt hij dat 

het plannen zeker in onzekere tijden en omgevingen 

voor een organisatie een optimum kent. In een ‘matig’ 

turbulente omgeving kan een organisatie op redelijk 

klassieke	manier	plannen	(op	basis	van	vorig	jaar	+	of	-	

5%).	Naarmate	de	turbulentie	toeneemt	wordt	plannen	

steeds moeilijker, tot het moment dat lange termijn 

plannen geen zin meer heeft en organisaties bezig zijn 

met het uitwerken van scenario’s en met hun eigen 

organisatie gereed maken voor de nu nog onbekende 

toekomst.	In	de	figuur	3	wordt	dit	zichtbaar	gemaakt.

Naarmate de omgevingsturbulentie toeneemt steekt een 

organisatie steeds meer tijd in het ‘toekomstrobuust’ 

maken van haar organisatie-inrichting, wetende dat 

lange termijn plannen geen zin meer heeft.

 

Een organisatie die opereert in een stabiele omgeving zal 

haar processen en systemen voor een langere periode  

‘vast willen zetten’ en bezig zijn met het optimaliseren/

verfijnen	van	het	bestaande.		Er	is	minder	behoefte	

aan procesmanagement en het procesmanagement 

zal	vooral	gericht	zijn	op	optimaliseren	op	efficiency	of	

doorlooptijd,	terwijl	flexibiliteit	en	innovatie	minder	een	

issue zijn. Naarmate de organisatie in een turbulente 

omgeving opereert, zal er meer behoefte zijn aan snel 

Figuur 3: Model Volberda
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en	flexibel	aanpasbare	‘bouwstenen’.	De	organisatie	als	

‘lego-doos’. In die situatie is er meer behoefte aan ‘een 

hoog niveau’ van procesmanagement . Immers door 

middel van procesmanagement  wordt het mogelijk om 

snel aanpassingen in de processen en de onderliggende 

systemen door te voeren.

2.4 Omgevingsturbulentie
Het ‘volwassenheidsniveau’ dat een organisatie voor 

haar procesmanagement nastreeft, moet afhankelijk 

zijn van de turbulentie van haar omgeving. De volgende 

vraag is hoe bepaal je nu als organisatie wat voor jou het 

‘ideale volwassenheidsniveau’ is?  De turbulentie van de 

omgeving is afhankelijk van drie factoren. De dynamiek, 

de	complexiteit	en	de	voorspelbaarheid:

1. Hoe dynamisch is de omgeving waarin de 

organisatie opereert? Met welke frequentie en 

met welke intensiteit verandert deze omgeving. 

De omgevingsturbulentie neemt toe naarmate de 

frequentie en de intensiteit van wijzigingen in de 

omgeving toenemen. Oftewel hoe dynamischer de 

omgeving hoe turbulenter de omgeving voor de 

organisatie is.

2. Hoe complex zijn de wijzigingen die in de 

omgeving plaatsvinden? Hoeveel elementen gaan 

door de wijziging veranderen, hoe is de onderlinge 

gerelateerdheid van deze elementen? Zijn dit simpele 

wijzigingen, bijvoorbeeld een andere verpakking van 

een	pak	wasmiddel	of	zijn	de	wijzigingen	complexer	

zoals bijvoorbeeld een geheel nieuwe producten. 

In de regel geldt dat naarmate de wijzigingen in 

de	omgeving	complexer	worden,	de	turbulentie	zal	

toenemen.

3. Hoe voorspelbaar zijn de wijzigingen die zich 

in de omgeving voordoen? Wijzigingen die voor 

een organisatie voorspelbaar zijn, zullen door 

een organisatie vroegtijdig gesignaleerd kunnen 

worden en daardoor planbaar. Op onvoorspelbare 

wijzigingen moet een organisatie direct reageren 

en implementeren om concurrentievoordeel te 

behalen en te behouden. Dergelijke onvoorspelbare 

wijzigingen zijn voor een organisatie niet of 

nauwelijks te plannen. Naarmate wijzigingen in de 

markt voor de organisatie onvoorspelbaarder worden, 

zal de omgevingsturbulentie toenemen.

De organisatie zal zijn ambitieniveau ten aanzien van 

procesmanagement volwassenheid, daar moeten leggen 

waar deze het best past bij de omgevingsturbulentie 

en zijn organisatie daarop inrichten. In een omgeving 

waar weinig tot geen wijzigingen plaatsvinden, wordt 

relatief	weinig	flexibiliteit	of	toekomstrobuustheid	van	de	

organisatie gevraagd. Een organisatie kan in dit geval 

volstaan met een fase van ‘ad hoc procesmanagement’. 

Dit in tegenstelling tot een omgeving met veel 

dynamiek,	complexe	en	onvoorspelbare	wijzigingen	

waar een toekomstrobuuste organisatie een must 

is. Een organisatie die een dergelijke omgeving 

opereert, zou een ambitieniveau zoals ‘optimaliserend 

procesmanagement’ moeten nastreven en zijn 

organisatie hierop gaan inrichten.

Volberda onderscheidt op basis van de 

omgevingsturbulentie een viertal omgevingen. Binnen 

iedere omgeving past een bepaald type organisatievorm 

het best: 

1. Niet competitief: Een omgeving waarin vrij 

weinig veranderingen plaatsvinden die simpel en 

voorspelbaar zijn. In een dergelijke omgeving zijn 

concurrentievoordelen lang houdbaar en bijna niet af 

te breken. 

In een dergelijke omgeving behoort een rigide 

organisatievorm. Wijzigingen doen zich zelden en in 

een laag tempo voor hetgeen lage eisen stelt aan de 

toekomstrobuustheid van de organisatie. Wijzigingen 

dienen zich ver van te voren aan, zodat de 

organisatie voldoende tijd heeft om verandertrajecten 

te plannen en te implementeren. Het gevolg hiervan 
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is dat er binnen de organisatie een cultuur heerst die 

niet openstaat voor de noodzaak tot verandering. 

De	organisatie	wordt	in	deze	situatie	hiërarchisch	

aangestuurd.

2. Matig competitief: Een omgeving die relatief 

snel	wijzigt	en/of	de	wijzigingen	complex	zijn	maar	

waarin de wijzigingen wel voorspelbaar zijn. In een 

dergelijke omgeving zijn concurrentie 

voordelen eindig en moet de organisatie geleidelijk 

op zoek naar nieuwe concurrentievoordelen. 

 

In een matig competitieve omgeving komt een 

planmatige organisatievorm het best tot zijn recht. 

De organisatie wordt in deze organisatievorm 

hiërarchisch	aangestuurd.	Het	management	wordt	in	

deze organisatievorm in staat gesteld om wijzigingen 

in de afdelingsprocessen te signaleren. In deze 

organisatievorm is nog weinig tot geen sprake van 

een innovatieve cultuur. Wijzigingen in de organisatie 

zijn een antwoord op de eisen die de omgeving 

stelt in plaats van een poging van de organisatie tot 

vernieuwing.

3. Hypercompetitief: een omgeving doe relatief 

snel	wijzigt	en/of	de	wijzigingen	complex	zijn	

en waarin de wijzigingen onvoorspelbaar zijn. 

Concurrentievoordelen zijn in deze situatie beperkt 

houdbaar door acties van concurrenten. Organisaties 

in deze omgeving moeten continue op zoek naar 

nieuwe concurrentievoordelen.  

 

In een omgeving met veel concurrentie past een 

flexibele organisatievorm. Het management is 

in deze organisatievorm in staat om wijzigingen 

in de omgeving te signaleren en te vertalen 

naar wijzigingen op operationeel, tactisch en 

strategisch	niveau.	De	hiërarchische	aansturing	

van de organisatie heeft plaatsgemaakt voor een 

procesaansturing. De conserverende cultuur van 

de organisatie maakt in deze organisatievorm 

steeds meer plaats voor een innovatieve cultuur 

waarin de organisatie zelf op zoek gaat naar 

concurrentievoordelen.

4. Extreme concurrentie: in een dergelijke omgeving 

vinden	continue	(bij	wijze	van	spreken	dagelijks)	

wijzigingen plaats die bovendien onvoorspelbaar zijn. 

In een dergelijke omgeving is het voor de organisatie 

vrijwel onmogelijk om een concurrentievoordeel op 

te bouwen en te behouden. Organisaties die in een 

dergelijke omgeving opereren moeten signalen uit de 

omgeving direct weten te vertalen in wijzigingen in 

de organisatie. 

 

De organisatievorm die het best past in deze situatie 

wordt ook wel de chaotische organisatievorm 

genoemd. Plannen van verbetertrajecten is in 

deze organisatievorm vrijwel onmogelijk, doordat 

wijzigingen direct gesignaleerd, geïmplementeerd en 

geëffectueerd	moeten	worden.	Concurrentievoordelen	

worden in een dergelijke omgeving alleen nog 

opgebouwd door zelf te zoeken naar door te 

voeren innovaties, waardoor er in de chaotische 

organisatievorm sprake is van een zeer innovatieve 

cultuur.

 

Aan de hand van de omgevingsturbulentie en de 

organisatievorm kan bepaald worden waar het 

ambitieniveau van een organisatie ten aanzien van een 

fase	van	BPM	volwassenheid	moet	liggen	(figuur	4).

Dit model onderscheidt een drietal situaties waarin 

wel of geen sprake is van een afstemming van de 

organisatievorm op de omgevingsturbulentie:

1. Match in deze situatie is de organisatievorm 

afgestemd op de mate van omgevingsturbulentie. 

Een	voorbeeld	is	een	organisatie	met	een	flexibele	

organisatievorm die opereert in een omgeving 
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met een hoge omgevingsturbulentie. Hierbij past 

een BPM volwassenheidsfase van ‘optimaliserend 

procesmanagement’. Organisaties die zich in 

deze situatie bevinden moeten alert zijn op de 

wijze waarop de omgeving zich in de toekomst 

gaat ontwikkelen. Wordt de omgeving turbulenter 

dan moeten zij hun ambitieniveau bijstellen 

naar ‘innovatief procesmanagement’ en de 

organisatie gaan inrichten conform de chaotische 

organisatievorm.

2. Overleven: in deze situatie sluit de organisatievorm 

niet aan op de mate van omgevingsturbulentie. Voor 

een organisatie moet dit een tijdelijke situatie zijn. 

In een dergelijke situatie is sprake van functionele 

discontinuïteit. Een voorbeeld is een organisatie met 

een rigide organisatievorm waarbij de omgeving 

turbulenter is geworden. In eerste instantie kon deze 

organisatie tevreden zijn met een fase van ‘ad hoc 

procesmanagement’. Nu de omgevingsturbulentie is 

toegenomen, zal deze fase van BPM volwassenheid 

en bijbehorende organisatie-inrichting onvoldoende 

zijn. De rigide organisatie moet zijn ambitieniveau 

ten aanzien van BPM volwassenheid bijstellen naar 

een fase van BPM volwassenheid die behoort bij de 

mate van omgevingsturbulentie en vervolgens de 

organisatie hiernaar inrichten. 

3. Overambitie: ook in deze situatie sluit de 

organisatievorm niet aan op de mate van 

omgevingsturbulentie. De organisatie is in deze 

situatie toekomstrobuuster dan de omgeving 

verlangt. De processen en organisatie inrichting 

zijn	te	flexibel	en	daarmee	ook	te	duur.	Immers	

organisaties die wel een ‘lean en mean’, maar in 

‘beton gegoten’ proces hebben kunnen goedkoper 

produceren.

Figuur 4:  Relatie organisatie en 
omgeving
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Eigenlijk is volwassenheid in procesmanagement geen 

keus die de organisatie zichzelf oplegt, maar een eis 

die vanuit de omgeving aan de organisatie wordt 

gesteld. Een organisatie moet zijn procesmanagement 

volwassenheid en bijbehorende inrichting afstemmen 

op de omgevingsturbulentie. Een organisatie hoeft 

daarom	niet	per	definitie	te	groeien	op	het	gebied	van	

procesmanagement. Een organisatie die is ingericht op 

een procesmanagement volwassenheid van ‘decentraal, 

en actief is een weinig turbulente omgeving, kan prima 

functioneren met deze volwassenheid. Een organisatie 

met een inrichting op een procesmanagement 

volwassenheid van ‘decentraal procesmanagement’ die 

opereert in een omgeving die continue wijzigt, zal zijn 

ambitieniveau ten aanzien van procesmanagement echter 

moeten bijstellen naar een fase van ‘optimaliserend 

procesmanagement’ of ‘innovatief procesmanagement’. 

De groei naar een hogere fase van procesmanagement 

volwassenheid neemt veel tijd en resources in beslag. 

Gemiddeld duurt de groei naar een volgende fase 

van procesmanagement volwassenheid 2 jaar. De 

organisatie dient zodoende continue de mate van 

omgevingsturbulentie te monitoren om tijdig de 

noodzakelijke verbetertrajecten in gang te zetten.

‘Een organisatie moet de volwassenheid van 

zijn procesmanagement afstemmen op de 

omgevingsturbulentie.’
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DOelStelliNG VaN  
het ONDerzOek

3
Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat in 2010 

is uitgevoerd. Het onderzoek uit 2010 had als doelstelling 

om enerzijds inzicht te krijgen in de volwassenheid van het 

procesmanagement op dat moment en anderzijds inzicht 

te krijgen in waar Nederlandse organisatie op het gebied 

van procesmanagement willen staan in 2013.

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de 

ambitie van 2010 ten aanzien van de volwassenheid van 

procesmanagement is gerealiseerd. 

Onze stelling is echter dat niet iedere organisatie het aller-

hoogste niveau van procesmanagement hoeft te ambiëren. 

De ambitie naar de volwassenheid van procesmanagement 

wordt, volgens ons als onderzoekers, voor een groot ge-

deelte ingegeven door de mate van omgevingsturbulentie. 

In het onderzoek hebben wij de stelling dat het ambitie-

niveau van procesmanagement wordt ingegeven door de 

mate van omgevingsturbulentie getoetst. 
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Samenvattend: de doelstelling van dit onderzoek: 

1. Is het ambitieniveau van procesmanagement 

volwassenheid gerealiseerd?

2. Is er een relatie tussen omgevingsturbulentie en de 

volwassenheid van procesmanagement?

3.1 Aanpak 
De onderzoekers hebben een enquête samengesteld 

om de volwassenheid van procesmanagement en 

de relatie hiervan met de omgevingsturbulentie 

te meten. Hierbij zijn de organisatiestructuur, de 

aspecten die de omgevingsturbulentie en de aspecten 

die de volwassenheid van het procesmanagement de 

volwassenheid bepalen als uitgangspunt gebruikt voor de 

vragen in de enquête.

 

De enquête is vervolgens via Informatie en het tijdschrift 

Business Process Magazine aangeboden. De vragenlijst is 

door ruim 150 respondenten ingevuld. De respondenten 

waren afkomstig uit organisaties van verschillende 

grootte.	De	verdeling	wordt	weergegeven	in	figuur	5,	

waar de verdeling op basis van aantallen werknemers 

worden weergegeven.

Naast de organisatiegrootte van de respondenten is ook 

gekeken naar de branches waarbinnen de respondenten 

werkzaam	zijn.	In	figuur	6	(pag.	18)	wordt	de	

procentuele verdeling van branches weergegeven:

3.2 De vragenlijst
Om de volwassenheid van het procesmanagement en de 

relatie met de omgevingsturbulentie inzichtelijk te maken 

is in de enquête een aantal vragen gesteld over:

• de organisatiestructuur, 

• aspecten die de mate van omgevingsturbulentie 

bepalen, en 

• aspecten die volwassenheid van het 

procesmanagement bepalen. 

In tabel 2 is weergegeven welke vragen dit zijn.

3.2.1 Bepalen mate van omgevingsturbulentie

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag ‘Is er een 

relatie tussen omgevingsturbulentie en de volwassenheid 

van procesmanagement’, hebben de onderzoekers 

een score moeten toekennen aan de mate van 
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30,0%

33,6%

Omvang organisatie in aantal werknemers

Figuur 5: Verdeling van de organisatie grootte van de respondenten

‘Is er een relatie tussen omgevingsturbulentie 

en de volwassenheid van procesmanagement?’
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Banken / verzekeraars 27,3%

Centrale overheid 16,4%

Zakelijke dienstverlening: advies 9,1%

Gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening 8,2%

Zakelijke dienstverlening: service 6,4%

Onderwijsinstelling 6,4%

Lokale overheid 6,4%

Overige 6,4%

Industrie (producten) 4,5%

Gegevensverwerkende organisaties (b.v. pensioenfondsen) 4,5%

Handel, transport en vervoer 3,6%

Telecommunicatie 0,9%

Figuur 6   Verdeling van de branches waarbinnen de respondenten werkzaam zijn

Onderdeel Vragen in de enquête

Organisatiestructuur •	 Worden	de	meest	dominante	bedrijfsprocessen	binnen	uw	organisatie(onderdeel)	binnen	een	
afdeling of over meerdere afdelingen heen aangestuurd?

• Welke niveau uit onderstaand organigram past het best bij het niveau waarop binnen uw 
organisatie het proceseigenaarschap is belegd?

• Welke verantwoordelijkheden zijn binnen uw organisatie belegd bij de proceseigenaar?
• In hoeverre bepaalt de behoefte van de klant het aanbod van het product van het meest dominante 
bedrijfsproces	binnen	uw	organisatie(onderdeel)?

• Wat is de automatiseringsgraad voor de meest dominante bedrijfsprocessen binnen uw 
organisatie(onderdeel)?

Omgevingsturbulentie •	 Met	welke	frequentie	doen	zich	in	uw	omgeving	significante	wijzigingen	voor	die	van	invloed	zijn	op	
uw meest dominante bedrijfsproces?

•	 Op	welke	wijze	worden	de	middelen	verkregen	om	significante	wijzigingen	in	uw	organisatie	en	
bedrijfsproces door te voeren?

•	 Binnen	welke	tijd	kunnen	significante	wijzigingen	in	uw	organisatie	en	bedrijfsproces	worden	
doorgevoerd?

• Wat is de mate waarin wijzigingen voorspelbaar zijn en ingepland kunnen worden, m.a.w. wat is de 
planningshorizon van de wijzigingen die van invloed zijn op uw meest dominante bedrijfsproces?

Volwassenheid procesmanagement • Proces performance metingen vinden in onze organisatie momenteel als volgt plaats.
• Binnen mijn organisatie worden procesoptimalisaties als volgt gestart.
• Procesinnovatie wordt in onze organisatie als volgt aangestuurd.
• Het beheer van bedrijfsregels is in onze organisatie als volgt vormgegeven.
• In onze organisatie gaan we als volgt om met procesarchitectuur.
• In onze organisatie gaan we als volgt om met gegevens-/informatie-architectuur.
• In onze organisatie is momenteel als volgt invulling gegeven aan de rol van procesarchitect.
• Het beheren van processen is momenteel in onze organisatie als volgt ingericht.
•	 Functioneel	beheer	is	momenteel	in	onze	organisatie	als	volgt	ingericht.
• In onze organisatie is de wijze waarop de ICT diensten worden aangestuurd als volgt vormgegeven.

Tabel 2:   De vragenlijst
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omgevingsturbulentie. Deze score is bepaald op basis van 

de antwoorden die door de respondenten zijn gegeven 

op de vragen die de mate van omgevingsturbulentie 

bepalen.

Een tabel met de scores die per vraag zijn toegekend 

is opgenomen in bijlage A. Door de scores per vraag te 

sommeren ontstaat er een eindscore wat een indicatie 

geeft van de mate van omgevingsturbulentie. Op basis 

van deze eindscore zijn de respondenten ingedeeld naar 

de	volgende	categorieën	van	omgevingsturbulentie:

Eindscore Categorie omgevingsturbulentie

≤	10 Laag

10 – 14 Midden

≥	14 Hoog

3.2.2  Bepalen volwassenheid 

procesmanagement

Om	een	oordeel	te	kunnen	geven	over	de	(gemiddelde)	

volwassenheid van Nederlandse organisaties op het 

gebied van procesmanagement, is in de enquête een 

aantal vragen gesteld over de aspecten die invulling 

geven aan het procesmanagement volgens het 

Volwassenheidsmodel. Aan ieder mogelijk antwoord 

is een score toegekend zodat per BPM aspect uit 

het Volwassenheidsmodel de volwassenheid van het 

procesmanagement bepaald kan worden. Een tabel met 

de scores die per vraag zijn toegekend is opgenomen in 

bijlage A.

Door de gemiddelde score per BPM aspect te berekenen 

is de eindscore van de volwassenheid van het 

procesmanagement bepaald. Per volwassenheidsfase 

is een onder- en bovengrens bepaald waarbinnen 

om vervolgens aan de hand van de eindscore de 

Volwassenheidsfase te bepalen: 

Volwassenheidsfase Ondergrens Bovengrens

Ad hoc procesmanagement 0 1

Decentraal procesmanagement 1 2

Centraal procesmanagement 2 3

Optimaliserend procesmanagement 3 4

Innovatief procesmanagement 4 5

3.3  Verwerking en analyse  
van de vragenlijsten

De uitkomsten van de enquête zijn kwantitatief en 

kwalitatief verwerkt. Om verdere verduidelijking 

en achtergrond informatie te verzamelen, is op 

13 september 2012 een discussiebijeenkomst 

georganiseerd met een selectie van de respondenten 

en	procesmanagementdeskundigen	(expert	panel).	

Tijdens de discussiebijeenkomst zijn de belangrijkste 

bevindingen uit de enquête met de aanwezigen gedeeld 

en bediscussieerd. 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van 

dit onderzoek gepresenteerd. Hierbij zijn tevens de 

bevindingen uit de discussiebijeenkomst opgenomen.

Onderdeel Vragen in de enquête

Organisatiestructuur •	 Worden	de	meest	dominante	bedrijfsprocessen	binnen	uw	organisatie(onderdeel)	binnen	een	
afdeling of over meerdere afdelingen heen aangestuurd?

• Welke niveau uit onderstaand organigram past het best bij het niveau waarop binnen uw 
organisatie het proceseigenaarschap is belegd?

• Welke verantwoordelijkheden zijn binnen uw organisatie belegd bij de proceseigenaar?
• In hoeverre bepaalt de behoefte van de klant het aanbod van het product van het meest dominante 
bedrijfsproces	binnen	uw	organisatie(onderdeel)?

• Wat is de automatiseringsgraad voor de meest dominante bedrijfsprocessen binnen uw 
organisatie(onderdeel)?

Omgevingsturbulentie •	 Met	welke	frequentie	doen	zich	in	uw	omgeving	significante	wijzigingen	voor	die	van	invloed	zijn	op	
uw meest dominante bedrijfsproces?

•	 Op	welke	wijze	worden	de	middelen	verkregen	om	significante	wijzigingen	in	uw	organisatie	en	
bedrijfsproces door te voeren?

•	 Binnen	welke	tijd	kunnen	significante	wijzigingen	in	uw	organisatie	en	bedrijfsproces	worden	
doorgevoerd?

• Wat is de mate waarin wijzigingen voorspelbaar zijn en ingepland kunnen worden, m.a.w. wat is de 
planningshorizon van de wijzigingen die van invloed zijn op uw meest dominante bedrijfsproces?

Volwassenheid procesmanagement • Proces performance metingen vinden in onze organisatie momenteel als volgt plaats.
• Binnen mijn organisatie worden procesoptimalisaties als volgt gestart.
• Procesinnovatie wordt in onze organisatie als volgt aangestuurd.
• Het beheer van bedrijfsregels is in onze organisatie als volgt vormgegeven.
• In onze organisatie gaan we als volgt om met procesarchitectuur.
• In onze organisatie gaan we als volgt om met gegevens-/informatie-architectuur.
• In onze organisatie is momenteel als volgt invulling gegeven aan de rol van procesarchitect.
• Het beheren van processen is momenteel in onze organisatie als volgt ingericht.
•	 Functioneel	beheer	is	momenteel	in	onze	organisatie	als	volgt	ingericht.
• In onze organisatie is de wijze waarop de ICT diensten worden aangestuurd als volgt vormgegeven.
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BPm VOlWaSSeNheiD
iN NeDerlaND

4

Een van de doelstellingen van het onderzoek is 

om inzichtelijk te maken of het ambitieniveau 

ten aanzien van procesmanagement anno 2010 

nu is gerealiseerd. Met andere woorden hebben 

organisaties in Nederland de in 2010 verwachte 

groei in procesmanagement waar kunnen maken.
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4.1  Volwassenheid in 2010  
en de ambitie

Uit het 2010 onderzoek bleek dat Nederlandse 

organisaties op de brug stonden van decentraal 

procesmanagement naar centraal procesmanagement. 

Hierbij kantelt de aansturing binnen de organisatie van 

functioneel op afdelingen door afdelingsmanagers naar 

de sturing op bedrijfsprocessen door proceseigenaren.

Qua ambitie werd uitgesproken dat het procesmanage-

ment een aanzienlijke groei zou doormaken. De fase van 

optimaliserend procesmanagement waarin de proces- 

eigenaar de middelen krijgt om zelf in het verloop van het 

bedrijfsproces in te grijpen middels business services en 

business rules management was hierbij de gekoesterde 

ambitie.

4.2 Realisatie ambitie in 2013
Uit de enquête blijkt dat gemiddeld genomen 

Nederlandse organisaties momenteel op de brug staan 

van decentraal procesmanagement naar centraal 

procesmanagement. Deze huidige status van de 

volwassenheid van procesmanagement in Nederland 

anno 2013 komt overeen met de volwassenheid in 2010. 

Nederlandse organisaties bevinden zich dus in 2013, 

net zoals in 2010, op een ‘kantelpunt’: de traditionele 

wijze van aansturing van de organisatie op afdelingen 

door afdelingsmanagers wordt ingeruild voor een 

aansturing op bedrijfsprocessen door proceseigenaren. 

In een dergelijke situatie is er sprake van ‘functionele 

discontinuïteit’, waarbij de dienstverlening als het ware 

wordt onderbroken door de herpositionering van de 

procesmanagementfunctie.
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Figuur 7:  (ambitie) Volwassenheid procesmanagement toen en nu van Nederlandse organisatie
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In	figuur	7	is	de	volwassenheid	van	procesmanagement	

in Nederlandse organisaties in 2010 ten opzichte van 

2013 afgezet. Hierbij is tevens de ambitie zoals deze in 

2010	is	uitgesproken	in	de	figuur	weergegeven.

Anno 2013 blijkt uit ons onderzoek dat de ambities 

niet zijn gerealiseerd. Betekent dit dan dat er helemaal 

geen groei is op het gebied van procesmanagement 

in de afgelopen twee jaar? In tabel 3 wordt voor alle 

BPM aspecten de gemiddelde volwassenheid van het 

procesmanagement getoond. 

Wat opvalt in de groei van het procesmanagement 

gedurende de afgelopen twee jaar is dat met name de 

wijze waarop wordt omgegaan met procesinnovaties 

een groei heeft doorgemaakt. Innovaties worden in 

tegenstelling tot 2010 steeds vaker door vertaald naar 

de bedrijfsprocessen van de organisatie in plaats van 

afdelingsprocessen. In de overige BPM-aspecten is ten 

opzichte van 2010 geen of een zeer lichte groei waar te 

nemen en in sommige gevallen een lichte krimp.

Analyse n.a.v. discussiebijeenkomst

Tijdens de discussiebijeenkomst op 13 september 2012 

zijn bovenstaande resultaten gedeeld. Uit de deelnemers 

Tabel 3: BPM aspecten -  de gemiddelde volwassenheid van het procesmanagement

 BPM aspect Volwassenheid 2012 Volwassenheid 2010 Verschil in 2012 - 2010 Ambitieniveau 2010

Procesperformance meting 2,2 2,4 -0,2 3,4

Procesoptimalisatie 2,1 2,3 -0,2 3,2

Procesinnovatie 2,5 2,1  0,4 3,2

Beheren bedrijfsregels 2,1 2,0  0,1 3,1

Procesarchitectuur 2,2 2,5 -0,3 3,4

Gegevens-/ informatiearchitectuur 2,0 2,2 -0,2 3,2

Rol procesarchitect 2,0 2,0   0 2,9

Rol gegevensarchitect 1,8 2,0 -0,2 2,9

Beheer van processen 2,4 2,3  0,1 3,2

Functioneel	beheer 2,1 2,3 -0,2 3,1

Aansturing ICT 2,1 2,3 -0,2 3,1
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‘Ten opzichte van 2010 worden innovaties 

organisatiebreed doorgevoerd; een grote sprong 

voorwaarts.’

van de discussiebijeenkomst kwamen de volgende 

reacties: 

• Het organiseren van procesmanagement over 

afdelingen	heen	leidt	per	definitie	tot	inbreuk	

op de integrale verantwoordelijk van de 

lijnmanager. Verantwoordelijkheden in de sturing 

en beheersing van de processen die voorheen 

belegd waren bij de lijnmanager worden nu bij 

de proceseigenaar belegd. De hiermee gepaard 

gaande verantwoordelijkheidsdiscussie kosten 

meer	executiekracht	/	managementaandacht	en	

verandervermogen dan voorheen verwacht. 

• Organisaties gunnen zich niet de tijd 

(planningshorizon)	waarbij	het	lange	termijn	

perspectief op het onderwerp procesmanagement 

ontbreekt. Daarnaast ervaren de meeste organisaties 

momenteel te veel turbulentie om de gewenste groei 

van procesmanagement op koers te houden. 

• De impact van procesmatig werken in organisaties 

wordt onderschat. Gemiddeld genomen kost het een 

organisatie twee jaar om te ‘herstellen’ van een fase 

van functionele discontinuïteit. 

• De	Chief	Process	Officer	(CPO)	krijgt	weinig	voet	aan	

de grond bij Nederlandse organisaties.

• De resultaten van ‘goed procesmanagement’ zijn 

slecht zichtbaar of zichtbaar te maken.

• De economische situatie in de afgelopen twee 

jaar heeft tegengezeten waardoor het onderwerp 

procesmanagement laag op de agenda is komen te 

staan. 

• OF,	en	dat	moet	uit	de	vervolgvragen	blijken,	

hoeven organisaties gegeven hun omgeving 

helemaal niet zo hoog in de volwassenheid 

te	zitten	(procesmanagement	sluit	al	aan	op	

omgevingsturbulentie).
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PrOceSeiGeNaar iN De 
OrGaNiSatieStrUctUUr

5

In de enquête is gevraagd naar de verhouding 

tussen enerzijds de proceseigenaar en anderzijds 

de integrale manager en de controller. Dit 

vanuit de gedachte dat  proces optimalisatie 

en vooral innovatie het meest toegevoegde 

waarde heeft bij ‘organisatie brede’ en zelfs 

‘organisatieoverstijgende’ ketens. De eerste 

twee paragrafen gaan over de positie van de 

proceseigenaar in de hiërarchie. De laatste 

paragraaf gaat over de rol van de proceseigenaar 

en de relatie met de ‘control’ afdeling.  
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5.1  Aansturing bedrijfsprocessen  
over afdelingen?

In de transitie naar afdelingsoverstijgende aansturing van 

de bedrijfsprocessen is ten opzicht van 2010 duidelijke 

vooruitgang	geboekt.	Ruim	77%	stuurt	momenteel	op	

bedrijfsprocessen over afdelingen heen in plaats van 

afdelingsprocessen. Dit sluit aan op de ervaring van de 

onderzoekers.

Procesinnovatie wordt ten opzichte van 2010 duidelijk 

meer centraal aangestuurd in tegenstelling tot 

optimalisatie. Dit is een hoopgevende en logische 

ontwikkeling. Immers de praktijk heeft allang uitgewezen 

dat grondig herontwerp van processen alleen maar 

toegevoegde waarde heeft als je op voorhand geen 

rekening hoeft te houden met afdelingsgrenzen.  

Optimalisatie	van	proces	(Lean,	Six	Sigma	etc.)	vindt	nog	

steeds vaak op afdelingsniveau plaats.

Binnen een afdeling

Meerdere afdelingen

23,1%

76,9%

Figuur 8: Aansturing processen 

5.2  Positionering proceseigenaar  
ten opzichte van de lijnmanager

De verhouding van een proceseigenaar tot de 

lijnmanager blijft voor veel organisaties lastig. Grofweg 

worden door de respondenten een viertal varianten 

genoemd: 

1. De proceseigenaar is net boven het lijnmanagement 

gepositioneerd.

2. Lijnmanager en proceseigenaar is een dubbelrol.

3. De lijnmanager is verantwoordelijk voor de 

uitvoering, de proceseigenaar is verantwoordelijk 

voor de inrichting van het proces. 

4.	 Geen	hiërarchische	relatie	tussen	proceseigenaar	en	

lijnmanager.

Effectief proceseigenaarschap vraagt om voldoende 

mandaat en betrokkenheid met het bedrijfsproces. Te 

hoog in de boom, dus op strategisch niveau, betekent 

vaak te weinig betrokkenheid met het proces en dus 

niet effectief procesmanagement. Te laag in de boom, 

dus op operationeel niveau, betekent te weinig mandaat 

om het bedrijfsproces in te richten. Meer dan 50% van 

de respondenten heeft het proceseigenaarschap boven 

het lijnmanagement belegd,  bijna 40% doet dat op het 

niveau van de lijnmanager. 

De organisaties die het proceseigenaarschap op het 

niveau van de lijnmanager positioneren, beleggen de 
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aansturing van de processen op afdelingsniveau. Bij 

organisaties die het proceseigenaarschap op het niveau 

boven de lijnmanager hebben belegd, vindt sturing op 

afdeling	overstijgende	processen	plaats	(figuur	9).

5.3  Proceseigenaar op de 
managementcyclus

Als laatste in deze reeks is gevraagd naar de positie 

van de proceseigenaar op de BPM-cyclus. Deze cyclus 

is al eerder toegelicht in paragraaf 2.2. Voor deze vraag 

is het belangrijk het onderscheid tussen innovatie 

en optimalisatie aan te scherpen. Van richten naar 

inrichten is procesinnovatie en van evalueren naar 

inrichten is procesoptimalisatie. In de managementcyclus 

heeft de pijl van richten naar inrichten betrekking op 

procesinnovatie. De binnencyclus, nl. van evalueren 

naar inrichten is heeft betrekking op procesoptimalisatie 

(figuur	10).

Uit het onderzoek blijkt dat proceseigenaren zich vooral 

bezighouden met het inrichten van de processen in lijn 

met de strategie van de organisatie. Proceseigenaren zijn 

vooral	bezig	met	de	strategie	doorvertalen	naar	KPI’s	en	

procesinnovaties bij het inrichten. Zoals gezegd houden 

proceseigenaren zich minder bezig met evaluatie. Terwijl 

voor	procesoptimalisatie	(Lean,	six	sigma)	een	stevige	

relatie met evaluatie van belang is. Overigens herkennen 

we dit wel in de praktijk. Proceseigenaren zijn ons 

inziens nog teveel bezig met procesvernieuwing terwijl 

gedegen procesanalyse en ‘leren’ van de performance 

van bestaande processen relatief weinig aandacht krijgt. 

Wel	zien	we	dat	‘lean’	en	in	mindere	mate	‘six	sigma’	

weer in de belangstelling staan. Uit het onderzoek blijkt 

dat slechts 63% van de proceseigenaren die bezig 

is met inrichten ook daadwerkelijk evalueren of hun 

aanpassingen ook het gewenste effect hebben bereikt. 

19,2%A Strategisch management

45,6%B Middelmanagement

35,7%C Lijnmanagement

5,8%D Operationeel niveau

Figuur 9: positionering proceseigenaarschap

Figuur 10:  de rol van de proceseigenaar op de 

management cyclus
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OmGeViNGStUrBUleNtie
eN PrOceSmaNaGemeNt

6

In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede 

doelstelling van ons onderzoek, nl.: Is er 

een relatie tussen omgevingsturbulentie en 

volwassenheid procesmanagement? Om antwoord 

te krijgen op deze vraag hebben we eerst 

onderzoek gedaan naar omgevingsturbulentie en 

de relatie met planningshorizon, budgettering en 

snelheid waarmee veranderingen in organisaties 

doorgevoerd worden. Vervolgens hebben we de 

relatie tussen volwassenheid procesmanagement 

en omgevingsturbulentie inzichtelijk gemaakt.
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6.1  Omgevingsturbulentie op het 
model Volberda

Eerder in dit rapport zijn we ingegaan op het model 

Volberda. In deze paragraaf  presenteren we de 

resultaten van ons onderzoek op dit model. 

In ons onderzoek hebben we een viertal vragen gesteld. 

Allereerst:	wat	is	de	frequentie	waarin	significante	

wijzigingen	zich	in	uw	(organisatie)omgeving	voor	doen?	

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat bij 

ruim	77%	van	de	organisaties	één	keer	per	jaar	of	vaker	

een	significante	wijziging	voordoet.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Geen signi�cantie wijzigingen 2,4%

Eén keer in de 5 jaar 20,0%

Eén keer per jaar 50,6%

Eén keer per half jaar 11,8%

Meer dan één keer per half jaar 15,3%

Figuur 11: Frequentie van significante wijzingen

De tweede vraag luidde: ‘op welke manier werden/

worden	investeringsaanvragen	gefinancierd?’.	Met	andere	

woorden wordt er in de jaarlijkse budgetrondes rekening 

gehouden	met	de	‘significante	wijzigingen’	waarvan	we	

allemaal weten dat deze zich voordoen, alleen wat die 

wijziging inhoud kunnen we nu nog niet voorzien.

Het	antwoord	hierop	is	dat	in	47%	van	de	gevallen	

investeringen vanuit bestaande budgetten worden 

gefinancierd.	In	53%	van	de	gevallen	wordt	de	

investering	gefinancierd	met	een	aparte	budgetaanvraag.	

Met andere woorden in ruim de helft van de gevallen 

wordt	tussentijds	(in	de	jaarcyclus)	apart	budget	

aangevraagd.	Dit	is	interessant	aangezien	77%	

van de organisaties nu al zeker weet dat ze wordt 

geconfronteerd	met	onverwachte	significante	wijzigen.	

0% 10% 20% 30% 40%

Geen extra middelen
(capaciteit/geld) nodig 3,53%

Middelen binnen bestaande
onderhoudsbudget 9,41%

Organiseren via apart project
aparte budgetaanvraag 38,82%

Organiseren via apart project
wel binnen bestaand budget 34,12%

Organiseren via programma apart
budget aanvraag budgetcyclus 14,12%

Figuur 12: Budgettering significante wijzigingen

De derde vraag die in dit verband gesteld is luidde: 

‘wat	is	de	doorlooptijd	van	doorvoeren	van	significante	

wijzigingen’. Ongeveer 66% van de responderende 

organisaties is in staat om binnen een half jaar een 

significante	wijziging	door	te	voeren.	Ruim	34%	van	

‘Volwassen procesmanagement: het antwoord 

op de dynamische omgeving.’
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de organisaties heeft meer dan een half jaar tijd nodig. 

Zeker in omgevingen waarin wijzigingen zich zeer 

frequent	voordoen	(1	jaar	of	minder)	is	een	doorlooptijd	

voor het doorvoeren van een wijziging van meer dan 3 

maanden	te	lang	(figuur	13).

De laatste vraag die we in dit verband gesteld hebben 

luidde	‘wat	is	de	planningshorizon	van	significante	

wijzigingen’?. De planningshorizon voor de meeste 

organisaties	(figuur	14)	ligt	nog	steeds	op	1	tot	5	jaar	

(43%).	Planningshorizon	korter	dan	een	jaar	ligt	rond	

de 51 procent. Met andere woorden deze organisaties 

kunnen	tot	maximaal	1	jaar	vooruit	plannen	en	

velen zelfs korter. Dit brengt ons tot het volgende 

interessante inzicht: de meeste organisaties hebben 

een planningshorizon van korter dan een jaar, hebben 

een	jaarlijkse	budgetronde	en	vragen	bij	(frequent)	

optredende	significante	wijzigingen	apart	extra	budget	

aan.

Het lijkt erop dat over het algemeen de turbulentie hoog 

en de planningshorizon beperkt is. Tegelijkertijd worden 

veel grote wijzigingen via een apart budget aangevraagd 

en is de doorlooptijd voor het doorvoeren van wijzigingen 

te lang. Als we de bovenstaande resultaten plotten op 

het model van Volberda, dan ziet de situatie er als volgt 

uit	(figuur	15).

De veranderingen in de omgeving en de planningshorizon 

van organisaties lijken redelijk op elkaar afgestemd. 

Er zit een behoorlijk gat tussen de snelheid waarmee 

organisaties	willen	veranderen	(planning)	en	kunnen	

veranderen	(‘interne	organisatie’	het	verandervermogen).	

Op onze vraag tijdens de discussie bijeenkomst of 

< 1 week

1 week - 1 maand 8,2%

1 maand - 3 maanden 29,4%

3 maanden - ½ jaar 28,2%

> ½ jaar 34,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Figuur 13: Doorlooptijd significante wijzigingen

Planning niet mogelijk

Planningshorizon: < ½ jaar 17,6%

3,5%

Planningshorizon: 1 jaar - ½ jaar 32,9%

Planningshorizon: 5 jaar -  1 jaar 43,5%

Planningshorizon: > 5 jaar 2,4%

0% 10% 20% 30% 40%

 

Figuur 14: Planningshorizon significante wijzigingen

hoog

laag laag hoogomgevingsturbulentie
laag

hoog

Uitgebreidheid van 
planningsactiviteiten

Toenemende 
toekomstrobuustheid 

organisatie

Informatie
planning

Informatie
strategie

ICT
scenario’s

(ICT)
Gereedheidsstrategieen

Planningshorizon

Frequentie

Doorlooptijd van implementatie

Figuur 15:  zijn organisaties voorbereid 

op de turbulente omgeving?
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procesmanagement het middel is om dit gat te 

dichten kwamen de volgende reacties: 

• Procesmanagement is wellicht één van de 

pijlers, adequaat verandermanagement is 

minstens zo belangrijk.

• Beschouw procesmanagement niet als de 

“haarlemmerolie”. Procesmanagement komt 

vooral tot zijn recht bij generieke afdeling 

overstijgende processen. Juist voor deze 

processen is een afdeling overstijgend 

governance model noodzakelijk.

• Trage doorlooptijd bij het doorvoeren 

van wijzigingen heeft  vooral te maken 

met	de	complexiteit,	inflexibiliteit	en	de	

matige kwaliteit van de onderliggende 

geautomatiseerde systemen.

• Procesmanagement wordt vooral ingezet 

voor optimalisatie ‘lean-management’. 

Optimalisaties binnen een afdeling leiden 

zelden tot strategie realisatie.

6.2  Omgevingsturbulentie en 
volwassenheid procesmanagement

In paragraaf 2.4 hebben wij een model gepresenteerd 

wat verondersteld dat er een relatie  bestaat tussen 

enerzijds de omgevingsturbulentie en anderzijds het 

procesmanagement. De achterliggende gedachte 

achter dit model is dat het ambitieniveau ten aanzien 

van procesmanagement wordt ingegeven door de 

omgevingsturbulentie waar de organisatie mee te 

maken heeft. Hoe dynamischer de omgeving hoe 

flexibeler	de	organisatie	behoort	te	zijn.	De	mate	van	

flexibiliteit	neemt	volgens	het	BPM	volwassenheidsmodel	

toe als de de volwassenheid van het procesmanagement 

toeneemt.

Per categorie van omgevingsturbulentie is de 

gemiddelde omgevingsturbulentie en volwassenheid van 

procesmanagement	berekend.	In	onderstaande	figuur	

zijn deze gemiddelden geplot in het ambitiemodel2.

Er is vanuit het onderzoek een prachtig lineair verband 

aangetoond tussen volwassenheid procesmanagement en 

omgevingsturbulentie. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat:

• Organisaties in een omgeving met een lage 

omgevingsturbulentie geen zeer volwassen 

procesmanagement	hoeven	te	ambiëren.	In	deze	

situatie is er voor de organisatie geen noodzaak 

tot een groei naar een procesmanagement 

waarmee	een	soort	van	‘super	flexibiliteit’	wordt	

gecreëerd.	De	organisatie	kan	volstaan	worden	

met geen procesmanagement of het sturen op 

afdelingsprocessen.

2  Een korte uitleg van de gepresenteerde cijfers: van alle respondenten 
waarvan de eindscore van de omgevingsturbulentie valt in de categorie 
‘Midden’ bedraagt de gemiddelde volwassenheid van het procesmanagement 
‘2.0’ en de gemiddelde eindscore aan omgevingsturbulentie ’12,3’.
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Figuur 16: Gemiddelde omgevingsturbulentie versus procesmanagement
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• Naarmate de omgevingsturbulentie toeneemt, krijgt de 

organisatie	meer	behoefte	aan	flexibiliteit	en	dus	aan	

een groei van het procesmanagement. De organisatie 

krijgt door de turbulentie in de omgeving steeds 

minder tijd om de bedrijfsprocessen en de organisatie 

aan te passen aan de gewijzigde omgeving. 

Flexibiliteit	en	dus	een	hogere	volwassenheid	van	het	

procesmanagement staat in deze situatie hoog op de 

agenda.

Wat uit de resultaten van het onderzoek blijkt, is 

dat gemiddeld genomen organisaties iets achter 

lopen in hun volwassenwording ten opzichte van 

de omgevingsturbulentie. Zeker in turbulentere 

omgevingen lijken organisaties tegen een bovengrens 

van volwassenwording aan te lopen. In het onderzoek 

zijn geen organisaties aangetroffen met een hogere 

turbulentiescore	van	17	en	lager	dan	7.	

Daarnaast toont het onderzoek aan dat organisaties in 

een turbulente omgeving gemiddeld genomen een te 

lage volwassenheid van het procesmanagement hebben 

om in te kunnen inspelen op de wijzigingen die vanuit 

de omgeving worden opgelegd. Deze organisaties 

ervaren stress. Deze organisaties lopen met enige 

regelmaat achter de feiten aan. Mogelijkheden voor deze 

organisaties zijn:

a. De organisatiestructuur sluit niet aan bij de 

omgevingsturbulentie, zoek de oplossing in de 

structuur	van	de	organisatie	(cellen)	of	in	het	

terugbrengen van de turbulentie in de omgeving 

(omgeving	beïnvloeding).

b. De lobby naar de omgeving intensivering. Zeker 

organisaties die regelmatig geconfronteerd worden 

met wijzigingen in wet & regelgeving, besteden veel 

tijd om ‘het Haagse’ of ‘Europese’ te beïnvloeden 

om regelgeving frequentie terug te brengen of te 

harmoniseren.

c. Projecten lopen meestal tot het moment van 

implementatie. Het projectresultaat wordt ‘over de 

schutting gegooid’ naar de lijnorganisatie. Zoek naar 

mogelijkheden om de projectduur juist te verlengen 

en het project niet alleen verantwoordelijk te maken 

voor ontwerp en implementatie, maar juist ook voor 

de uitvoering van het werk. Het project gaat over in 

een zgn. kraamkamer. Pas na een langere periode en 

als de organisatie er aan toe is kunnen kraamkamer 

activiteiten in de reguliere organisatie worden 

opgenomen.

d. Het procesmanagement verder professionaliseren.

e.	 Een	omgeving	opzoeken	met	minder	turbulentie	(w.o.	

strategische	overnames).
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Welke branches ervaren nu een soort van ‘stress’ situatie? 

In welke branches blijft het procesmanagement achter 

bij de omgevingsturbulentie? Ter afsluiting is uitgezocht 

op welke branches de term ‘stress’ van toepassing is. Om 

dit inzichtelijk te maken is per branche de gemiddelde 

omgevingsturbulentie en bijbehorende volwassenheid 

van het procesmanagement bepaald. De resultaten zijn 

weergegeven	in	het	ambitiemodel	(figuur	17).

Uit dit model blijkt dat met name in de branches ‘Handel’, 

‘Industrie’ en ‘Lokale overheid’ de volwassenheid 

van het procesmanagement achterblijft bij de 

omgevingsturbulentie.
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Figuur 17: Ambitiemodel per branche
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OVer BiSNez maNaGemeNt
7

Bisnez Management levert management- en 

adviesdiensten op strategisch en tactisch niveau. 

Onafhankelijk en met open vizier ondersteunen wij 

onze opdrachtgevers bij het aangaan en realiseren 

van hun uitdagingen. Onze dienstverlening focust 

zich op het raakvlak van Business en ICT en kent 

haar basis in project- en programmamanagement 

en organisatieadvies. No nonsens en creativiteit 

staan in onze aanpak voorop. Bisnez stelt het 

gewenste resultaat centraal en is bereid om op 

basis van no cure no pay mede risico te dragen.
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7.1 Visie
 Er is een markt op het raakvlak van business en 

ICT voor onafhankelijk advies, project- en interim-

management, waarbij aandacht voor de opdrachtgever 

en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding voorop 

staan. Marktpartijen hebben behoefte aan betrouwbare 

partners die in crisissituaties snel en doeltreffend 

kunnen adviseren en optreden. In deze markt geven 

gekwalificeerde	mensen	de	doorslag	en	deze	zijn	schaars.	

Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen het best tot 

hun recht komen als ze opereren vanuit een bedrijf 

waarin ze geen nummer zijn maar erbij horen, invloed 

hebben en gelijkgestemde collega’s om zich heen weten. 

7.2 Missie
Het ondersteunen van opdrachtgevers op een gedegen 

klassieke wijze met verfrissende, betrokken, vakkundige 

adviseurs	en	(project)managers	die	zich	gewaardeerd	

voelen, een solide thuisbasis hebben, en met oog voor 

een gezonde bedrijfsvoering, maatschappelijke doelen en 

vooral aandacht voor opdrachtgevers.

7.3 Waarden
Een gezonde kijk op het leven en het besef dat wij 

werken om te leven en niet leven om te werken. Brood 

op de plank is belangrijk en werken moet leuk zijn. 

• Medewerkers zijn belangrijker dan management.

• Opdrachtgevers verdienen kwaliteit en hebben het 

recht tevreden te zijn. 

• We investeren in lange termijn relaties, gebaseerd op 

wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen. 

• Diensten lever je tegen een eerlijk tarief. 

• Kennis	is	geen	machtsmiddel:	Bisnez	denkt	graag	

mee over het vakgebied en deelt haar kennis met 

opdrachtgevers. 

• Maatschappelijke betrokkenheid is normaal. Hiervoor 

gebruikt Bisnez een deel van de winst. 

7.4 Dienstverlening
Management

• Programma- en Projectmanagement 

• Interim en crisismanagement

• Verandermanagement

Advies 

• Governance en managementcontrol

• Bedrijfsvoering en procesoptimalisatie

• Effectiviteit IT-organisatie

• Projectdoorlichting en business cases

7.5 Nadere kennismaking
Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op 

www.bisnez.com. Voor een persoonlijke toelichting kunt 

u contact opnemen met uw contactpersoon bij Bisnez 

Management. Voor een persoonlijke toelichting over 

het uitgevoerde onderzoek of dit rapport kunt u contact 

opnemen met:  

Peter	Noordam	(p.noordam@bisnez.com)	of

Dave	Stam	(d.stam@bisnez.com).

 

Adres: Lekdijk-West 6, 2861 AR  Bergambacht

Telefoon:	 +31(0)182	–	350325

KvKnr:	 24348036

Website: www.bisnez.com

E-mail:	 info@bisnez.com	
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 BijlaGe 
 
A. Toekenning scores omgevingsturbulentie en procesmanagement

In de onderstaande tabel zijn de vragen, mogelijk antwoorden en  bijbehorende scores opgenomen voor de bepaling 

van de mate van omgevingsturbulentie.

Vraag Score en antwoord

Met	welke	frequentie	doen	zich	in	uw	omgeving	significante	wijzigingen	
voor die van invloed zijn op uw meest dominante bedrijfsproces?

1.	 Geen	significante	wijzigingen		
2. Eén keer in de 5 jaar 
3. Eén keer per jaar  
4. Eén keer per halfjaar  
5. Meer dan één keer per halfjaar

Op	welke	wijze	worden	de	middelen	verkregen	om	significante	
wijzigingen in uw organisatie en bedrijfsproces door te voeren?

1.	 Geen	extra	middelen	(capaciteit/geld)	nodig
2. Middelen binnen bestaande onderhoudsbudget
3. Organiseren via apart project wel binnen bestaand 

budget
4. Organiseren via apart project aparte budgetaanvraag
5. Organiseren via programma apart budget aanvraag 

budgetcyclus

Binnen	welke	tijd	kunnen	significante	wijzigingen	in	uw	organisatie	en	
bedrijfsproces worden doorgevoerd?

1. < 1 week 
2. 1 week - 
3. 1 maand - 3 maanden  
4. 3 maanden - 1/2 jaar  
5. > 1/2 jaar

Wat is de mate waarin wijzigingen voorspelbaar zijn en ingepland 
kunnen worden, m.a.w. wat is de planningshorizon van de wijzigingen 
die van invloed zijn op uw meest dominante bedrijfsproces?

1. planning niet mogelijk  
2. Planningshorizon: > 5 jaar  
3. Planningshorizon: 5 jaar - 1 jaar  
4. Planningshorizon: 1 jaar - 1/2 jaar  
5. Planningshorizon: < 1/2 jaar
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In de onderstaande tabel zijn de vragen, mogelijke antwoorden en  bijbehorende scores opgenomen voor de bepaling 

van de volwassenheid van het procesmanagement.

Vraag Score en antwoord

Proces performance metingen vinden in onze organisatie 
momenteel als volgt plaats.

1. Niet
2. Vanuit knelpunten
3.	 Periodieke	evaluatie	procesketens	op	realiseren	KSF-en	en	

normen
4.	 Voortdurend	en	structureel	gemeten	(en	gepresenteerd	in	een	

dashboard)
5. Structureel en ‘realtime’ gepresenteerd in de Business 

Balanced Scorecard

Binnen mijn organisatie worden procesoptimalisaties als volgt 
gestart.

1. Niet plaats
2. Binnen afdeling & vanuit knelpunten
3.	 Op	procesketens	vanuit	niet	realiseren	KSF-en,	normen
4. Structureel met voortdurende evaluatie van procesketens
5. Voordurend met een realtime evaluatie van procesketens

Procesinnovatie wordt in onze organisatie als volgt aangestuurd. 1. Incidentele verbeteringen vanuit knelpunten
2. Innovaties worden belegd bij lijnmanagers
3. Innovaties worden belegd bij een proceseigenaar
4. Innovaties vertalen naar keten door een innovatieplatform
5. Procesmanagement is een integraal onderdeel van strategie

Het beheer van bedrijfsregels is in onze organisatie als volgt 
vormgegeven.

1. Ingebed in de applicaties en niet apart gedocumenteerd
2. Ingebed in de applicaties en buiten de applicaties 

gedocumenteerd
3. Structureel gedocumenteerd en eenduidig toegepast
4. Los van de applicatie in een Business Rules Management 

Systeem
5. Op procesniveau, basis voor continue optimalisatie

In onze organisatie gaan we als volgt om met procesarchitectuur. 1. Ad hoc procesbeschrijvingen
2. Procesbeschrijvingen op afdelingsniveau
3. Blauwdruk van het processenlandschap
4.	 Samenhangende	architectuur	(proces,	gegevens,	services)
5. Geïntegreerde Enterprises architectuur

In onze organisatie gaan we als volgt om met gegevens-/
informatie-architectuur.

1. Gegevensbeheer op applicatieniveau
2.	 Organisatiebrede	definitie	van	de	kritieke	(financiele)	

gegevens
3. Organisatiebrede gegevens- en applicatiearchitectuur
4.	 Samenhangende	architectuur	(proces,	gegevens,	services)
5. Geïntegreerde enterprise architectuur

In onze organisatie is momenteel als volgt invulling gegeven aan 
de rol van procesarchitect.

1.	 (Nog)	geen procesarchitecten
2. Bewaken samenhang procesbeschrijvingen
3. Invulling geven aan de procesarchitectuur
4. Bewaken van de procesarchitectuur en relaties naar andere 

architecturen
5. Invulling geven aan de strategie

In onze organisatie is momenteel als volgt invulling gegeven aan 
de rol van gegevensarchitect.

1.	 (Nog)	geen	gegevensarchitecten
2. Bewaken integriteit datawarehouse
3. Eisen stellen aan onderliggende gegevensbestanden
4.	 Definieren	organisatiebreed	informatie	/	gegevenslandschap
5.	 Definieren	informatie	/	gegevenslandschap	over	de	

organisatiegrenzen
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Vraag Score en antwoord

Het beheren van processen is momenteel in onze organisatie als 
volgt ingericht.

1. Niet bekend, procedures worden niet onderhouden
2. Op afdelingsniveau belegd
3. In the lead bij aanpassingen van functionaliteiten van 

procesketens
4. Geïntegreerd met functioneel beheer; van applicatie naar 

business services
5. Beheren van de proces- en service bibliotheek

Functioneel	beheer	is	momenteel	in	onze	organisatie	als	volgt	
ingericht.

1. Ad hoc matig
2. Per applicatie over afdelingen heen ingericht
3. Per applicatie belegd en volgt procesbeheer
4. Geintegreerd met procesbeheer; van applicatie naar business 

services
5. Beheren van de proces en service bibliotheek

In onze organisatie is de wijze waarop de ICT diensten worden 
aangestuurd als volgt vormgegeven.

1. IT-budget van de afdeling
2.	 Functioneel	beheerder	communiceert	met	applicatiebeheerder
3. Project- en procesgerichte SLA’s over procesketens heen
4. Demand management gericht op beschikbaarheid 

infrastructuur en business services
5.	 Partnerrelatie	gericht	op	alignment	en	het	creëren	van	

meerwaarde
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