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Theo Meeuwissen stelt zich straks voor, tijdens de introductie van zijn deel van de presentatie.
Aan het eind van onze presentatie bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Wij zullen die
graag proberen te beantwoorden.
Ik ben 58 jaar oud en als senior consultant werkzaam bij de Entrador Consultancy Group
gevestigd te Nieuwegein. Entrador bestaat uit ongeveer 30+ medewerkers en richt zich op
business analyse en aanpalende gebieden.

Ik ben in de ‘crisis’ van begin tachtiger jaren van de vorige eeuw als HTS-er weg- en
waterbouwkunde omgeschoold naar de functie van Cobol-programmeur. Dat leek me in die tijd
wel wat, IT had tenslotte de toekomst.
Dat was meer dan 30 jaar geleden. In de tussentijd heb een ‘klassiek’ loopbaan pad gevolgd:
programmeur, systeemanalist/programmeur, systeemontwerper, informatieanalist,
requirements engineer. Sinds een jaar of zeven ligt mijn aandachtgebied op het gebied van
procesarchitectuur en ontwerp van bedrijfsprocessen.
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Als een business analist een bedrijf wil faciliteren in het beter zaken doen, dan moet de analist
o.a. de samenhang met de omgeving en de interne samenhang van een bedrijf, goed in beeld
hebben.

Een plaatje opgebouwd uit subsystemen, kernprocessen en business functies is hierbij cruciaal.
Het plaatje is voor het management en de business analist een solide basis voor diepgaande
analyse in deelgebieden van het bedrijf.
Wij willen graag met jullie delen hoe een business analist relatief snel een overzicht van het
‘geheel’ kan creëren door middel van een plaatje

De kern van de aanpak is ontwikkeld door de in 2012 overleden Dr. Dave Ackley. Ik heb in de
periode van 2010 tot in 2012 gedurende twee jaar bijna dagelijks intensief e-mail contact met
hem gehad over zijn aanpak. Dat was in een periode dat ik was ingezet bij een groot
supermarktbedrijf. Dat heeft o.a. geresulteerd in een artikel voor de website BPTrends.com. De
voorbeelden die we gebruiken zijn afkomstig uit dat artikel.
Er valt veel meer te vertellen over onze aanpak dan we in deze presentatie kunnen doen. Aan
het eind van onze presentatie verwijzen we daarvoor naar een de website van Dave Ackley en
twee artikelen die ingaan op de totstandkoming van een model voor het supermarktbedrijf en
een model voor terreinbeherende organisaties.
Wij gebruiken in onze presentatie enkele definities uit het boek ‘Analyse van
organisatieproblemen: een toepassing van denken in systemen en processen’ van Jan in’t Veld.

Jan in 't Veld (1925-2005) was een Nederlands vliegtuigbouwkundige en hoogleraar industriële
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organisatie bij de afdeling Werktuigbouw aan de Technische Universiteit Delft. Hij was in
Nederland een van de pioniers op het gebied van de toepassing van systeemtheorie in de
bedrijfskunde en management.
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Een bedrijf bevindt zich in een concurrerende markt, waar het grondstoffen/hulpmiddelen
verwerft van de leveranciersmarkt, daar waarde aan toevoegt door deze te transformeren tot
producten en/of diensten, en deze te verkopen in een klantenmarkt.
De (systeem)grenzen van een organisatie zijn niet altijd even helder, soms diffuus. Het is aan analist waar de
organisatiegrens het beste kan worden getrokken. Dit heeft te maken met het onderliggende doel dat moet worden
behaald. Een bedrijf kan bijvoorbeeld grote invloed hebben op het moment wanneer hulpbronnen/grondstoffen bij
een leverancier exact moeten worden geproduceerd en/of worden geleverd. Of omgekeerd waarbij de leverancier de
hulpbronnen ‘produceert’ in het bedrijf dat onder de loupe wordt genomen.
De organisatiegrens is één op één afkomstig uit de systeemleer: het is de grens van het te beschouwen systeem.
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Waarom is begrijpen van het geheel belangrijk?

Het ‘geheel’ moet worden begrepen zodat sub-optimalisatie kan worden herkend en
voorkomen.

Als iedereen voor zichtzelf werkt dan belemmeren de afzonderlijke afdelingen elkaars werk en
kunnen ze binnen hetzelfde bedrijf zelfs elkaars concurrent worden. Dit zal altijd ten koste gaan
van het totale bedrijfsresultaat of de geleverde kwaliteit. Bovendien zal de interne strijd om het
eigen-gelijk veel onderlinge frustraties opleveren.

Ook in het geval van slechte afstemming tussen twee organisaties die vaak met elkaar (moeten)
samenwerken, kun je van sub-optimalisatie spreken. Immers ieder voor zich heeft zijn zaakjes
wel (TE goed) voor elkaar, wat het begrip voor elkaars werkwijze en problemen beperkt.
Een recent voorbeeld: Juli 2016:
Een jaarlijks overschot van 21,5 miljoen kledingstukken kost moderetailers 313,5 miljoen euro,
bleek vorige week uit onderzoek in opdracht van MVO Nederland. Oorzaak: veel leveranciers
bepalen de periodes waarop wordt ingekocht en geleverd, terwijl vraag en aanbod daar niet
altijd op zijn ingesteld.
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Nou dat is ‘m dan: een ‘geheel’ dat wordt weergegeven met een plaatje.
<< Pauze van 5 seconden >>

Ik zie een aantal mensen ongemakkelijk kijken. Wees niet ‘ongerust’. Wij gaan in onze
presentatie dieper in hoe je dit plaatje moet maken, lezen en wat je er mee kan doen.

Dit voorbeeldplaatje betreft een supermarktbedrijf. In de voorbeelden van mijn deel van de
presentatie zal ik steeds aan dit type bedrijf refereren.

Het is een inrichtingsonafhankelijk model. Dat betekent dat het is losgekoppeld van organieke en
personele structuur, technologie, huisvesting en andere inrichtingsaspecten.
Dit is een raamwerk van 11 subsystemen (groen), 4 kernprocessen (geel) en 44 functies (wit)

Verder zie je de stroomrichting van het werkstroom in de kernprocessen (zwarte pijlen) en de
faseovergangen van de levenscyclus van de subsystemen (doorzichtige pijlen)
We komen later op deze begrippen terug en lichten ze toe.
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Systeem:
We gebruiken in onze aanpak een systeembenadering. Voordat ik daar verder op in ga wil ik
eerst toelichten wat we onder een systeem verstaan.

Over systemen zijn honderden werken geschreven, en er zijn evenveel definities van wat een
systeem precies is. Het gaat voor de strekking van onze presentatie te ver om daar dieper op in
te gaan.

in ‘t Veld definieert een systeem als volgt:
Een systeem is een, afhankelijk van het door de onderzoeker gestelde doel, binnen de totale
werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen.
Deze elementen hebben onderlinge relaties en (eventueel) relaties met andere elementen uit de
totale werkelijkheid.
Kenmerken van een systeem:
1. Het wil een doel bereiken.
2. Het bevat een verzameling elementen (objecten, componenten, entiteiten).
3. Er bestaat een samenhang tussen die elementen.
4. Er is een duidelijke grens tussen het systeem en de omgeving.

Verderop in onze presentatie delen we een systeem op in subsystemen. We zien een
subsysteem als een deelverzameling van de elementen in het systeem, waarbij alle
oorspronkelijke relaties tussen de elementen onveranderd behouden blijven.
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Een bedrijf is geen systeem maar kan wel als zodanig worden benaderd.

In onze aanpak kijken naar bedrijven alsof het systemen zijn. Systemen met processen die zijn
gericht op het produceren van goederen en/of diensten.
Bij deze benadering gaan we uit van het doel: waarvoor dient het systeem (het bedrijf).

Van daaruit bepalen we de functies die vervuld moeten worden binnen het systeem om dat doel
te realiseren. Het vervullen van zo’n functie is dan op zijn beurt weer het doel van een
subsysteem, waarvoor binnen dat subsysteem vaak weer verscheidene functies nodig zijn, enz.
We kijken dus eerst naar het geheel en zoomen dan een (aggregatie)stap verder in.

We gebruiken hierbij een black box-benadering. Onder een ‘black box’ verstaan we een systeem,
of subsysteem, waarvan de interne elementen en relaties de onderzoeker (nog) niet bekend zijn
of die hij (vooralsnog) buiten beschouwing laat.
Over systeemdenken valt veel meer te zeggen dan wij in onze presentatie doen. Wij verwijzen
daarvoor graag naar de literatuur.

---------------------------------------------------

In een Indiase parabel gaan zes blinde mannen die veel hebben gehoord over een indrukweekend dier, op pad om te
voelen wat een olifant is. Ze mogen in de tuin van het kasteel van een maharadja een olifant benaderen
Ze nemen elk een deel van de olifant voor hun rekening: slurf, slagtanden, oren, poten, buik en staart.
Zij komen elk tot verschillende conclusies over wat een olifant nu eigenlijk is:
Een olifant is een grote slang.
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Een olifant is als een gigantische boomstam
Een olifant is als een grote speer
Enz.

Ze vertellen elkaar hun ervaringen en krijgen ruzie over wat een olifant nu eigenlijk is.

De maharadja wordt uit zijn slaap gestoord en luistert wat er gaande is. De ruzie wordt bijgelegd als de maharadja hen
verteld wat er gaande is. Ze hebben elk maar een deel van het dier bestudeerd. Daarnaast hebben zij niet naar elkaar
geluisterd en de beschikbare informatie met elkaar gedeeld, maar ruzie gemaakt.
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De functie van een (subsysteem) is de gewenste bijdrage die een subsysteem levert aan het doel
van het doel van het systeem waartoe het behoort.
Bij een functie gaat het om de resultaten naar buiten en niet hoe dit systeem dat doet (niet om
de handeling zelf). We maken ons dus nog geen zorgen over de wijze waarop het system dat
intern tot stand zal brengen.
Een functie is bijna altijd een werkwoord.

In het plaatje worden bolletjes omgevormd tot kubussen. De functie zou ‘kantrechten’ kunnen
worden genoemd. Hoe de rechte kanten worden gemaakt blijft verborgen in de ‘black box’.
Een ander voorbeeld, uit het supermarktbedrijf: ‘transporteren’. Dat kan per schip, vliegtuig,
vrachtwagen, of in de nabije toekomst door onbemand elektrisch bestelwagentje.
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Ackley: “The model portrays a business enterprise as a functional system for doing business”
Hulpbronnen Subsystem: het subsystem dat hulpbronnen /grondstoffen van leveranciers
aantrekt c.q. verwerft , organiseert en ter beschikking stelt aan het Product subsystem.
Product Subsysteem: het subsystem dat de voor productie benodigde
hulpbronnen/grondstoffen opvraagt aan het Hulpbronnen Subsystem, het
bedrijfsproduct/dienst produceert en vervolgens aan klanten levert.
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Voorbeeld uit artikel op BPTrends,com: A complete model of the supermarket business.

Een supermarkt is een bedrijf dat als tussenpersoon waarde toevoegt tussen geografisch
verspreide leveranciers van artikelen en lokale klanten die hun producten uiteindelijk kopen.

Distributiecentra verwerven en assembleren daarvoor een breed assortiment van goederen van
individuele leveranciers en verdelen die voorraad artikelen over lokale winkels.
Winkels organiseren, presenteren en verkopen de voorraad artikelen op zodanig wijze dat
klanten voldoende aanbod en keuze hebben.
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Processen die door een systeem worden uitgevoerd zijn het gedrag van dat systeem om zijn doel
te bereiken.
in ‘t Veld definieert een proces als volgt: serie transformaties tijdens de doorvoer, als gevolg
waarvan het ingevoerde element verandert in plaats, stand, vorm, afmeting, functie, eigenschap
of enig ander kenmerk.
Een andere definitie: Process: a number of functions done in order to produce a diesired result.
Processen kunnen worden ingedeeld in kernprocessen, ondersteunende processen en
besturende processen.
Kernprocesen: ook wel primaire processen genoemd.

Ondersteunende processen: leveren de randvoorwaarden om alle overige processen effectief
te laten verlopen. Ondersteunde processen hebben een interne afnemer. Voorbeelden HRM,
informatievoorziening.
Besturende processen: richten zich op het plannen, controleren, rapporteren en bijsturen

Wij focussen ons op de kernprocessen (value chains). Zij richten zich op het creëren van waarde,
het bestaansrecht van een bedrijf.
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Kernprocessen hebben betrekking op het voortbrengen van en product of dienst van een bedrijf
voor een externe klant.
Kernprocessen ‘verbinden’ de leveranciers(markt) met de klanten(markt). Soms worden ze ook
‘value streams’ genoemd.

Kernprocessen zijn te onderscheiden in processen die direct gericht zijn op de externe klant
bijvoorbeeld door levering van producten of diensten of indirect gericht zijn op de externe klant
door ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten.
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Definiëren: verkennen, achterhalen en definiëren van de klanteisen aan het product/dienst,
eisen aan interne processen en te stellen eisen aan de leveranciersmarkt.

Ontwerpen: ontwerpen van de promotie van het product/dienst in de klantenmarkt, ontwerpen
van de ‘infrastructuur’ van de interne processen en RFP’s opvragen aan mogelijke leveranciers
van de benodigde hulpbronnen/grondstoffen.

Construeren: promotie maken voor het product/dienst, contracteren van klanten, oprichten
interne ‘infrastructuur’ voor de productie van het product/dienst, contracteren van leveranciers.
Produceren: ontvangen van de door de leveranciers geleverde grondstoffen/hulpbronnen,
vervaardigen van het product/dienst en overdragen daarvan aan klanten.

Beëindigen: Opnieuw inzetten of ‘afvoeren’ van de herbruikbare hulpmiddelen die zijn ingezet
bij de totstandkoming van een dienst, naar de leveranciersmarkt.
De levenscyclus stopt niet. Het business product reïncarneert als het ware bij elke aanpassing
van het business product (product/dienst).

Als voorbeeld kan je denken aan het assortiment artikelen in een supermarkt. Dat assortiment
wordt frequent aangepast aan de wensen van klanten. Hiervoor verdwijnen artikelen en komen
nieuwe artikelen daarvoor in de plaats. Bij elke wijziging van het assortiment wordt de
levenscyclus opnieuw doorlopen. Soms snel, bij kleine wijzigingen. Som langzaam, bij
grootscheepse wijzigingen in het assortiment.
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Een productiebedrijf produceert een fysiek product van grondstoffen/materialen die hij opvraagt
bij leveranciers. On-time levering van deze grondstoffen/materialen is cruciaal voor efficiënte
productie en levering volgens de productieplanning.
Dit vereist een krachtig grondstoffen/materiaalmanagement. Het Product Subsysteem en het
Hulpbronnen Subsysteem trekken hierdoor met elkaar op (‘lockstep’) onder een gecombineerde
set van kernprocessen.

Een voorbeeld: een meubelfabriek die hout als grondstof verbruikt om meubelen te produceren.
De grondstoffen/hupbronnen zijn gebruikt in het geproduceerde product en verlaten het
systeem nadat het meubel aan een klant is verkocht.
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Bij dienstverlenende bedrijven worden de hulpbronnen gebruikt om diensten te verlenen.
De hulpbronnen kunnen na levering van de dienst opnieuw worden ingezet of terug worden
‘gegeven’ aan het Hulpbronnen Subsysteem.

Het Hulpbronnen Subsysteem kan een hulpbron zodanig bewerken dat het opnieuw kan worden
ingezet in het Product Subsysteem. Of de hulpbron ‘afvoeren’ naar de leveranciersmarkt.
Het product subsysteem en het hulpbronnen subsysteem zijn minder sterk met elkaar
‘verweven’. Ze trekken hierdoor ieder afzonderlijk op met elk hun eigen set aan kernprocessen.
Voorbeeld van een hulpbron die herbruikbaar is: een terrein waarop een TBO een dienst kan
‘produceren’. Bijvoorbeeld natuurbeheer. Na afloop van de contractperiode kan dat terrein
opnieuw worden ingezet of via het Hulpbronnen Subsysteem terug worden ‘gegeven’ aan de
leveranciersmarkt.
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In een supermakrtbedrijf worden de hulpbronnen/grondstoffen verbruikt in het business
product.
De artikelen die door een klant uit een winkel worden meegenomen en verlaten het
systeem, ze kunnen niet opnieuw worden verkocht.
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Subsysteem:
In’t Veld: in organisatiesystemen is het zaak die subsystemen zo te kiezen dat ze een bepaalde
(proces)functie in zijn geheel kunnen vervullen.
Het begrip subsysteem houdt in dat er een grens is die het (sub)systeem scheidt van zijn
omgeving.

Die systeemgrens houdt een discontinuïteit in en vormt op de systeemgrens een verandering in
technologie, plaats, tijd of een combinatie daarvan (in ‘t Veld).
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Hoe bepaal je de subsystemen van het Product systeem en het Hulpbronnen systeem?

In’t Veld: in organisatiesystemen is het zaak die subsystemen zo te kiezen dat ze een bepaalde
(proces)functie in zijn geheel kunnen vervullen.

Reverse Engineer de subsystemen via de functies. De functies zijn daarvoor eerst geïdentificeerd
vanuit de activiteiten(beschrijvingen) in de bevoorradingsketen/logistiek stroom.
Doorloop daarvoor de bevoorradingsketen van het bedrijf vanuit de leveranciersmarkt naar de
klantenmarkt:

1. Kijk naar de bevoorradingsketen en bestudeer de activiteiten (werk) die daarin plaatsvinden.
2. Leidt vanuit de activiteiten de functies/bijdragen (werkwoorden) in de bevoorradingsketen
af.
3. Benoem voor elke functie een subsysteem (de activiteiten in een functie worden verricht
door een subsysteem).
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Combinatie van de subsystemen en kernprocessen leidt tot een raamwerk van functies
(bijdragen) van het bedrijf
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Voorbeeld: een volledige raamwerk met functies in de kernprocessen van een
supermarktbedrijf.
Horizontaal (groen): subsystemen
Verticaal (geel): kernpocessen
Cellen (wit): functies

Let op de stroomrichting van de kernprocessen. Zoals gezegd corresponderen ze met de
levenscyclus van het business product (dienst)

De kernprocessen Definiëren, Ontwerpen en Construeren stromen vanuit de klantenmarkt naar
de leveranciersmarkt. Het kernproces Produceren stroomt vanuit de leveranciersmarkt naar
klanten.
Kernproces Beëindigen is bij een supermarkt niet aanwezig, De hulpbronnen worden
geconsumeerd (en worden bij hoge uitzondering geretourneerd, als gevolg van een incident).
In het artikel (Bptrends.com) Hier is hieraan nog een service proces aan toegevoegd.

22

6-10-2016

Hierna volgt een voorbeeld van de levenscyclus van een subsysteem uit het raamwerk:
Warehouse-to-Store-Shipment-Stock uit het raamwerk.

Het doel van dit subsysteem is zorgen voor transport van winkelorders (artikelen) naar winkels.
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Functies = Inrichtingsonafhankelijk
Processen = Inrichting.

Zie Handboek voor Procesarchitecten (Stef Joosten).
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Zie in ‘t Veld blz. 287 e.v. boek ‘Analyse van organisatieproblemen: een toepassing van denken
in systemen en processen’ .
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Tot zover de uiteenzetting hoe het plaatje te maken, lezen en verder te gebruiken.

Medio jaren tachtig schreef Jaap van Rees het artikel 'De methode doet het niet', waarin
hij een betoog geeft over het gebruik van methoden. Daarmee zette hij zich doelbewust
af tegen het mechanisch toepassen van een methode (aanpak).

Let wel: de door ons gepresenteerde aanpak heeft voor ons gewerkt maar dat hoeft niet
in elke situatie te gelden. Daarnaast is geen recept zoals in een kookboek. Beschouw het
ook niet als ‘Haarlemmer Olie’ en gebruik je verstand er ervaring. ‘Handle with care’
zoals de Amerikanen zeggen.
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Centraal staan behoeften van gebruikers/stakeholders (klanten) en hoe in
die behoefte kan worden voorzien.
Behoud en ontwikkeling van de waarden van de natuur en landschap
voor toekomstige generaties zijn het vertrekpunt. Identificeert o.a.
elementen of activiteiten die kunnen bijdragen aan het genereren van
opbrengsten.
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De logistieke stroom van herbruikbare hulpbronnen is virtueel. De gronden en
gebouwen blijven fysiek waar ze zijn. Logisch gezien stromen ze wel door het model. Ze
worden verworven, gealloceerd, ingebruikgegeven, beschermd, beleefd etc.
SBB mag onder voorwaarden voor derden beheren en daarvoor van deze derden een
vergoeding ontvangen. De logistieke stroom loopt dan vanaf de leverancier rechtstreeks
naar de planeenheid.

Overige invoer zoals van geld, mensen, informatie en kennis die van buiten komt is
(vooralsnog) buiten beschouwing gelaten. Zij zijn noodzakelijk om de diensten en
producten te produceren (output) maar hebben een andere lifecycle (tempo) binnen het
systeem.
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Naamgeving procesfuncties samengesteld uit de combinatie van de namen van het
subsysteem en het kernproces.
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