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INLEIDING 

In een voortdurend veranderende wereld is het voor bedrijven een structurele uitdaging om 

duurzaam concurrerend vermogen te creëren. Uitdagingen variëren van interne organisatie 

veranderingen, nieuwe uitdagers die goedkoper en sneller produceren, klanten die verwachten dat 

afgenomen diensten of producten direct geleverd worden en toenemende eisen op het gebied van 

compliancy en transparantie. Tegelijkertijd is het blijven creëren van onderscheidend vermogen 

essentieel om het marktaandeel te behouden en uit te breiden. Om dit soort uitdagingen te kunnen 

aangaan, heeft het bedrijf een applicatielandschap nodig dat de gekozen werkwijze en strategie 

optimaal ondersteunt. 

Dankzij technologische ontwikkelingen beschikken bedrijven voortdurend over nieuwe manieren om 

de bedrijfstaken uit te voeren. De jaren ’90 stonden in het teken van de opkomst van ERP-systemen, 

waarin tegenwoordig vrijwel alle functionele gebieden van de organisatie worden gefaciliteerd en 

geïntegreerd en waarin afdelingsspecifieke taken volgens de zogenaamde ‘best practices’ worden 

uitgevoerd. Hoewel de steeds geavanceerdere ERP-systemen voor talloze bedrijven een aanzienlijke 

verbeterslag betekenden, ligt in het functioneel silo-management van ERP-systemen een 

tekortkoming die al in de jaren ’90 resulteerde in een groeiende behoefte aan procesgeoriënteerde 

oplossingen. 

ERP is dood? 

Sinds de jaren ’90 maakt de in Business Process Management (BPM) gelegen managementbenadering 

een serieuze opmars. Aan de hand van de 

toenemende kennis en ervaring op dit gebied, 

alsmede de toenemende mogelijkheden en 

resulterende erkenning van de ondersteunende 

BPM Suites, heeft BPM in de 21e eeuw definitief 

een duurzame marktpositie veroverd. Onder de 

aanbieders van ERP-systemen is er nog geen partij 

geweest die heeft kunnen voorzien in de behoefte 

aan procesgeoriënteerde oplossingen. Sommige 

pakketten omvatten weliswaar een zekere vorm 

van workflow, maar deze is over het algemeen statisch van aard en bovendien moeilijk te integreren 

met andersoortige applicaties. Mede daarom voorspelde Jan Baan enkele jaren geleden al het einde 

van ERP (“ERP is dood, leve BPM”), waarbij hij zich hoofdzakelijk baseerde op het inflexibele karakter 
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van procesregels in ERP-software en, als gevolg daarvan, het feit dat ERP de strategische ontwikkeling 

van de organisatie niet kan bijbenen. 

Hoewel de woorden van Baan niet al te letterlijk genomen moeten worden, geeft de uitspraak op zijn 

minst blijk van de serieuze beperkingen die in ERP verscholen liggen. Echeter, in plaats van het 

vervangen van ERP ligt het meer voor de hand om de beperkingen van ERP te verhelpen in de 

zogenaamde Business Process Management Suite (BPMS). Onder de titel “Liberate Your Business 

Processes From Your ERP With BPM for Agility” publiceerde analistenbureau Gartner in 2013 een 

rapport waarin het pleit voor een gecombineerde oplossing van ERP en BPMS. Het voornaamste 

argument: gestructureerde processen in ERP systemen dekken slechts 20% van de bedrijfsactiviteiten 

die nodig zijn voor het creëren van waarde voor de klant. De oplossing hiervoor, stelt Gartner, ligt in 

het onderbrengen van het merendeel van de bedrijfsprocessen in een BPMS. 

Op zoek naar de optimale balans 

In de BPM-benadering worden processen gezien als de belangrijkste assets van de organisatie. De 

focus van de BPMS ligt op end-to-end bedrijfsprocessen, die samenhang en flow creëren tussen de 

individuele functionele gebieden die in de ERP-oplossing centraal staan. In tegenstelling tot de 

voorspelling van Baan gaat het onderbrengen van bedrijfsprocessen in een BPMS niet ten koste van 

ERP- of andersoortige silo-systemen. In tegendeel, ERP en BPMS beschikken beiden over unieke 

kernkwaliteiten die, indien op de juiste wijze gecombineerd, een zeer krachtige tool 

vertegenwoordigen waarin de best practices van de sector en de strategische processen van de 

organisatie elkaar aanvullen. Gartner’s VP en Analist Bill Swanton, spreekt in dit verband van 

“peaceful and productive co-existence of enterprise applications and BPM”. Het belang ligt hierbij in 

het (h)erkennen van de unieke kwaliteiten van beide applicaties, zodat een optimale ERP/BPMS-balans 

kan worden gerealiseerd. Dit whitepaper biedt een uiteenzetting van de wijze waarop ERP en BPMS 

elkaar versterken en de voordelen die hiermee gerealiseerd kunnen worden. Om een goed beeld te 

krijgen van de combinatie van ERP en BPMS, is het nuttig eerst te kijken naar de krachten en 

beperkingen van ERP-software, om vervolgens te bepalen op welke wijze BPMS aanvulling kan bieden. 
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DE KRACHTEN EN BEPERKINGEN VAN ERP 

Al geruime tijd spelen ERP-systemen een cruciale rol in de wijze waarop grote ondernemingen hun 

bedrijfsactiviteiten ondersteunen. ERP wordt vaak omschreven als een Enterprise-in-the-box-

oplossing: een pakket waarin vrijwel alle belangrijke bedrijfsfuncties – zoals financieel en operationeel 

management, sales, HR en productieplanning – kunnen worden uitgevoerd, vastgelegd en beheerd. 

De gestandaardiseerde manier van registreren, presenteren en verwerken van informatie stelt 

organisaties in staat om een groot aantal processen in één klap efficiënter in te richten en de 

zogenaamde operational excellence te vergroten. Bovendien kan met de introductie van ERP direct 

afscheid worden genomen van een groot deel van de legacy systemen Een dermate grote verbetering 

zou niet mogelijk zijn zonder implementatie van een standaardpakket. 

Het ERP-systeem vertegenwoordigt een zogenaamd System of Record, waarin alle bedrijfsdata, -

logica, -processen en -transacties worden geregistreerd en beheerd. Dit biedt het bedrijf het 

voordeel van een geïntegreerd systeem, waarin alle in ERP verzamelde informatie binnen het gehele 

bedrijf te gebruiken is. Deze data-integratie is ook verweven in de logica van de verschillende 

individuele ERP-modules. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is dat wanneer een verkoopmedewerker 

de verkoop van X goederen registreert, dit automatisch leidt tot afname van X goederen in het 

voorraadsysteem, waarbij tevens kan worden gekozen automatisch een inkooporder voor hetzelfde 

goed te creëren. De consistentie van de data wordt dus te allen tijde geborgd. 

Customize or standardize 

Helaas kent ERP, ondanks de genoemde voordelen, ook een aantal beperkingen. De grootste 

beperking ligt in het feit de organisatie weliswaar direct vele bedrijfsprocessen gestructureerd en 

efficiënt inricht, maar zich hiermee conformeert aan een allerminst onderscheidende werkwijze 

waarvan het in de praktijk moeilijk kan afwijken. Er wordt zelfs gezegd dat de bedrijven die het meest 

profijt hebben van ERP-implementatie, zelf al in grote mate volgens de vaste ERP-patronen werken, 

of bereid zijn hier zo veel mogelijk op aan te sluiten. Natuurlijk vindt voorafgaand aan implementatie 

uitgebreide configuratie plaats, waarmee het systeem op de implementerende organisatie wordt 

afgestemd. Feit blijft echter dat het bedrijf zich in grote mate moet aanpassen aan de inherente 

structuren, werkwijze en functionaliteiten van het systeem. Customization, oftewel: maatwerk, is 

hierbij een optie, maar kost veel tijd en geld en leidt vrijwel altijd tot problemen wanneer updates 

moeten worden uitgevoerd. 
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Een ander nadeel, zoals benoemd door Gartner, is dat in ERP nooit 100% van de bedrijfsprocessen 

wordt ondervangen, terwijl sommige processen – zoals klantenservice en R&D – simpelweg niet te 

standaardiseren zijn. De resulterende lacunes worden in de praktijk vaak gedeeltelijk ondervangen 

door inzet van aanvullende andersoortige applicaties. Hierin ligt echter een andere beperking van 

ERP, namelijk de beperkte mogelijkheid tot integratie met andere systemen. Het gevolg hiervan is 

tweeledig. Enerzijds wordt data gefragmenteerd en ongestructureerd opgeslagen, resulterend in een 

onvolledige System of Record. Hierdoor is het moeilijk om bruikbare informatie uit het ERP te 

distilleren om de operationele en strategische besluitvorming te ondersteunen. Anderzijds biedt een 

suboptimaal geïntegreerd applicatielandschap beperkte zichtbaarheid in de onderliggende bedrijfs- 

processen, waardoor mogelijkheden tot procesanalyse, -verbetering en -optimalisatie beperkt zijn. 

Op termijn gaat dit ernstig ten koste van de dynamiek van de organisatie. 

Samengevat liggen de belangrijkste beperkingen van ERP in het statische karakter van de software, 

beperkte mogelijkheid tot het creëren van onderscheidend vermogen, onvolledige ondersteuning en 

beperkte integratiemogelijkheden. Het implementerende bedrijf moet dus ruimte zoeken om de 

eigen unieke processen te ondersteunen en te kunnen blijven verbeteren. De inzet van ERP én BPMS 

biedt in veel gevallen een optimale oplossing, waarin the best of both worlds wordt gecombineerd. 

 

 

De volgende hoofdstukken benaderen de kracht van de combinatie vanuit verschillende 

perspectieven. Hierbij wordt gepleit voor gebruik van ERP als System of Record, waarbij BPMS wordt 

ingezet als flexibele proceslaag (System of Process) en als gebruiksvriendelijke user interface (System 

of Engagement). Op basis van een Service Oriented Architecture vindt de data-uitwisseling het 

System of Record en het System of Engagement plaats via het zogenaamde System of Interaction – 

zoals weergegeven in afbeelding 1. 

Afb. 1: Systems of Engagement, Interaction en Record 
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1.  HET MANAGEMENT VERLANGT INZICHT EN CONTROLE 

Inzicht vormt de basis voor controle. Om controle op de bedrijfsvoering te behouden, is inzicht in de 

financiële resultaten, maar ook inzicht in de wijze waarop deze resultaten worden gerealiseerd, van 

cruciaal belang. Het beeld dat geboden wordt door cijfers heeft immers altijd betrekking op 

activiteiten uit het verleden. Voor een actueel inzicht in de positie van het bedrijf is een focus op 

processen essentieel. Hoeveel inzicht heeft het management bijvoorbeeld in de status van de 

kernprocessen binnen de organisatie? Waar liggen de risico’s en bottlenecks en hoe lang duurt het 

voordat deze geïdentificeerd zijn? Hoe ontdekt men welke procesverbeteringen de grootste winst 

opleveren? Door continu, real-time zicht te houden op processen, vergroot het bedrijf de controle op 

de bedrijfsvoering. Niet de melding wanneer een proces verkeerd is gelopen, maar proactief inzicht 

in de mogelijke knelpunten, voorziet managers van de benodigde informatie voor het onderzoeken 

van de oorzaken en het implementeren van oplossingen en verbeteringen. 

Inzicht in operationele procesprestaties 

Bedrijfsprocessen eisen constante aandacht om continu verbeteren mogelijk te maken. Met BPMS 

wordt de end-to-end zichtbaarheid van processen vergroot. In plaats van een focus op individuele 

afdelingen, wordt inzicht gecreëerd in de samenhang en doorloop van werkzaamheden over 

verschillende afdelingen heen. Alle stappen en eventuele Service Level Agreements worden bewaakt en 

gerapporteerd in een dashboard of rapportage. Zo ontstaat er inzicht in de kosten gerelateerd aan 

elke activiteit, rol of proces en worden mogelijkheden tot procesverbeteringen eenvoudig herkend. 

Met de procesgerichte werkwijze ontstaat een werkomgeving waarin continu verbeteren gefaciliteerd 

wordt, waarbij de verbeterpunten relatief eenvoudig herkend en op doeltreffende wijze behandeld 

kunnen worden.  

1 Identificeer trends, beslis verstandig 

2 Doorgrond de performance m.b.v. KPI’s 

3 Herken verandering en reageer adequaat 

4 Verbeter continu de bedrijfsprocessen 

5 Zorg voor een gebalanceerde werkdruk 

6 Creëer eenvoudig dashboards op maat 

7 Gebruik mobiele devices 
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Inzicht in de behoeften van de klant 

Inzicht in de operationele processen vormt een waardevolle kennisbron voor klantengedrag. 

Monitoring van de processen waarmee de klant – direct of indirect – in aanraking komt, biedt het 

inzicht dat nodig is om de processen beter op de behoeften van de klant af te stemmen. Denk 

bijvoorbeeld aan een afdeling klantenservice, die klantvragen via verschillende kanalen en op 

uiteenlopende tijdstippen ontvangt. Afhankelijk van de vragen en keuzes van de klant zijn tal van 

scenario’s mogelijk. BPMS biedt inzicht in alle doorlopen scenario’s, doorlooptijden en eventuele 

knelpunten. Op basis hiervan kan een analyse worden uitgevoerd, zodat het proces kan worden 

aangescherpt. 

Inzicht in medewerkersprestaties 

Dankzij de transparante processen worden inconsistenties eenvoudig herkend, waardoor fouten 

worden voorkomen of in een vroeg stadium kunnen worden hersteld. Bovendien is het eenvoudiger 

te herkennen welke medewerkers moeite hebben hun werkzaamheden binnen de beschikbare tijd af 

te ronden. Voor taken kunnen bijvoorbeeld tijdlimieten worden ingesteld. Op basis van dit inzicht 

kan het management haar medewerkers begeleiding op maat bieden. In sommige gevallen valt hieruit 

weer een procesoptimalisatie af te leiden, die de medewerkers helpt de taak effectiever en efficiënter 

uit te voeren. 

Inzicht in MVO-prestaties 

Net als andere procesprestaties, kunnen ook de MVO-prestaties – zoals arbeidsomstandigheden en 

maatschappelijke betrokkenheid – in BPMS eenvoudig gemeten worden. Een interessante toepassing 

van de mogelijkheden van BPMS, is de MVO Monitor. In een procesgebaseerde tool meet de 

organisatie de indicatoren die de kern van haar MVO-beleid vertegenwoordigen. Het resulterende 

inzicht vormt direct de basis voor het samenstellen van MVO-(jaar)rapportages. 

http://mvo-monitor.nl/
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Afb. 2: Organisatielaag, proceslaag en systeemlaag 

2.  DE DYNAMISCHE OMGEVING VEREIST FLEXIBILITEIT  

Maatschappelijke verandering, technologische vernieuwing en veranderende wet- en regelgeving – 

zomaar enkele bronnen van verandering die gezamenlijk een forse impact hebben op de werkwijze 

en koers van bedrijven. De dynamische omgeving stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van het bedrijf. 

De mate van agility bepaalt steeds nadrukkelijker welke bedrijven overleven. Darwins ‘Survival of the 

fittest’ is dus ook in het bedrijfsleven nadrukkelijk van toepassing. Nieuwe uitdagers in de markt 

dienen zich voortdurend aan en vergroten de druk om te vernieuwen. Voorbeelden van bedrijven die 

de strijd verloren zijn er ten overvloede. In het afgelopen jaar alleen al vroegen Halfords, Siebel, 

Schoenenreus en Mexx faillissement aan. 

Volgens Patrick Kerssemakers, topman van webwarenhuis Fonq.nl, is het grote aantal faillissementen 

mede te wijten aan het feit dat veel bedrijven te laat reageren op veranderend gedrag van consument, 

die zijn aankopen steeds meer online verricht. De organisatorische processen voor online verkoop 

lopen anders dan de processen van winkelverkoop en veel bedrijven zijn te laat om dit te herkennen, 

laat staan de processen tijdig af te stemmen op de nieuwe werkelijkheid. Het feit dat veel organisaties 

nauwelijks zicht hebben op hun huidige processen vormt een bijkomende belemmering voor het 

maken van een snelle moderniseringsslag. Toen bedrijven als Halfords en Mexx de omvang van de 

benodigde veranderingsslag herkenden, waren zij al te laat om deze binnen de organisatie door te 

voeren. 

Een ander voorbeeld van de impact van onze 

veranderende omgeving ligt in de veranderende 

wet- en regelgeving, die bijvoorbeeld de 

bedrijfsvoering in de financiële dienstverlening 

aanzienlijk compliceert. Bij de introductie van 

nieuwe wetgeving, maar ook bij het ontwikkelen 

van nieuwe producten, is het essentieel dat de 

bedrijfsvoering zich tijdig en adequaat aan de 

externe eisen kan conformeren. Dit kan worden 

ondervangen door het ERP-systeem aan te 

passen, maar dit vergroot het risico dat de 

interne processen door een veelvoud van 

wijzigingen op den duur steeds minder efficiënt ingericht zijn. Een alternatief voor het doorvoeren 

van wijzigingen in het ERP systeem, is het aanpassen van de processen en regels in de 
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Ook bínnen de processen biedt BPMS extra flexibiliteit. 

Business rules, goedkeuringsverzoeken, escalaties en 

uitzonderingen worden in het proces gemodelleerd en 

gedefinieerd. Wijzigt de praktijk, dan worden de juiste 

elementen in het model snel aangepast. Een eenvoudig 

voorbeeld: een bedrijf vroeg de afdeling facility voor al 

haar uitgaven een budgetverzoek. Analyse wees uit dat 

verzoeken van max. €500,- in het verleden altijd 

goedgekeurd werden. Op basis hiervan werd besloten 

dat voor bedragen onder de €500,- geen 

accorderingsslag hoeft plaats te vinden. Voor hogere 

bedragen werd de accorderingseis gehandhaafd. Een 

eenvoudige aanpassing, die direct tot uiting komt in 

kortere doorlooptijden en een efficiënter proces. 

overkoepelende proceslaag in BPMS. Op deze manier kan het bedrijf zich relatief eenvoudig 

conformeren aan de externe eisen en tegelijkertijd optimale procesinrichting waarborgen.  

Een combinatie van BPMS en ERP biedt 

de organisatie grip op haar processen en 

stelt haar in staat om snel en adequaat 

in te spelen op de talloze kleine en 

grote veranderingen in de dynamische 

omgeving. Verandering van de proces-

flow of procesregels wordt opgevangen 

in het flexibele proceslaag, zodat trage 

en complexe aanpassingen in het 

onderliggende System of Record niet 

nodig zijn. In de BPMS bestaat er een 1-

op-1 relatie tussen het proces en de 

software, waardoor aanpassingen in de 

proces-flow of –logica direct tot uiting 

komen in de werking van het systeem 

en de praktijk van de organisatie. In het 

ERP, daarentegen, zijn de mogelijkheden van procesmodificatie gebonden aan beperkingen van 

Application Life cycle Management, met als resultaat dat het doorvoeren van de gewenste wijzigingen 

vaak minstens 3 tot 6 maanden in beslag neemt. In de dynamische praktijk moeten verbeteringen 

echter in dagen of weken worden geïmplementeerd, waardoor de vernieuwing van de organisatie 

voortdurend gefrustreerd raakt. Door ERP en BPMS te combineren worden bestaande diensten 

eenvoudiger aangepast en nieuwe diensten sneller ontwikkeld – zonder de onderliggende structuren 

te manipuleren. Strategische en operationele wijzigingen worden gericht in de proceslaag verwerkt 

en kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Bovendien kan de beoogde verandering eerst 

worden gesimuleerd, zodat de impact hiervan vooraf op waarde kan worden geschat. 
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3.  DE CONCURRENTIE VERGROOT DE DRUK OM EFFICIËNTER TE WERKEN 

Stilstand is achteruitgang. In de dynamische wereld van vandaag kan geen enkel bedrijf het zich 

permitteren lang stil te staan bij geboekte successen. Er dienen zich immers voortdurend partijen aan 

die een manier hebben gevonden om werkzaamheden sneller en goedkoper, kortom, efficiënter uit 

te voeren. Ontwikkelingen in onze omgeving eisen van het bedrijf dat zij continu zoekt naar manieren 

om efficiënter te werken. 

Continu verbeteren 

Zoals genoemd wordt met behulp van ERP al een groot aantal werkzaamheden in één klap efficiënter 

uitgevoerd. De toegevoegde waarde van BPMS ligt hierbij in het stroomlijnen en, waar mogelijk, 

automatiseren van processen. Bij het inrichten van de processen kunnen we ons laten inspireren 

door het Lean-gedachtegoed, waarin het elimineren van verspilling – zoals handmatige invoer, 

werkoverdracht en wachttijden – centraal staat. 

Met BPMS kan een proces van continu verbeteren in gang gezet, waarin het efficiënter inrichten van 

processen een van de voornaamste focusgebieden is. Door ERP afgedwongen workarounds worden in 

de proceslaag opgelost en zogenaamde swivel chair werkzaamheden – waarbij data eerst in één en 

later in een ander systeem wordt ingevoerd – worden met behulp van het System of Interaction 

geëlimineerd. Door het ERP en derde applicaties te verbinden in het BPMS, is meervoudige invoer 

van dezelfde gegevens niet meer nodig is en worden de bijbehorende risico’s geëlimineerd. De 

opbrengsten van eliminatie van dit soort verspillingen kan worden herkend in kostenverlaging, 

kwaliteitsverbetering, kortere doorlooptijden en een kortere time-to-market.  

Met het automatiseren van beslissingen en het minimaliseren van menselijke input, wordt bovendien 

de doorlooptijd van processen fors gereduceerd – zeker als in deze processen meerdere afdelingen 

en systemen een rol spelen. De opbrengst ligt in efficiënte en herhaalbare processen die consistente 

resultaten opleveren. De medewerkers kunnen zich focussen op de zaken waarvoor hun input 

vereist is, zoals het kenniswerk of de uitzonderingen op het reguliere proces. Andere processen 

kunnen zelfs volledig worden geautomatiseerd (straight-through-processing). De geboekte 

efficiëntiewinst ligt dus in het elimineren, combineren of verbeteren van processtappen, alsmede het 

efficiënter inzetten van de kenniswerkers die nodig zijn om de procestaken uit te voeren. 
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4.  DE KLANT EIST PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN EEN CONSTANTE,  

HOOGWAARDIGE KWALITEIT 

Meer dan ooit is het voor bedrijven belangrijk om de processen en informatievoorziening op orde te 

hebben. Mede dankzij de razendsnelle technologische ontwikkelingen zijn klanten tegenwoordig 

gewend te krijgen wat ze willen, vaak nog voordat ze zelf beseffen wat hun behoefte is. Wordt aan 

deze verwachtingen niet voldaan, dan is de klant binnen no-time vertrokken. Pakketje niet binnen een 

dag bezorgd? Vraag niet direct beantwoord? Meerdere malen dezelfde vragen beantwoorden bij 

klantenservicemedewerkers? De klant is in deze gevallen onverbiddelijk en vertrekt gemakkelijk naar 

de concurrent. En dankzij alle vormen van social media is het nog maar te hopen dat het klantverlies 

beperkt blijft tot die ene klant. 

De hedendaagse klant eist een positieve ervaring bij elk klantcontact, service op maat, korte 

responstijd, persoonlijke zorg en producten en diensten van constante hoge kwaliteit. In de 20e eeuw 

toonden verschillende wetenschappelijke studies al een significant positief effect van BPM op onder 

andere klanttevredenheid, de kwaliteit van diensten en producten en levertijd en -betrouwbaarheid. 

Een mooi voorbeeld van de voordelen die voor zowel de klant als de medewerker worden 

gerealiseerd, wordt geboden door waterbedrijf Vitens, dat een BPMS-laag over haar ERP-systeem 

heeft gelegd. In deze video is te zien hoe het storneringsproces is geoptimaliseerd, met grotere 

klanttevredenheid als gevolg. 

Naast korte doorlooptijden en consistente 

kwaliteit van producten en diensten, is ook 

kennis van de klant noodzakelijk voor 

tegemoetkoming aan de hoge verwachtingen. 

Gelukkig is deze binnen veel bedrijven in 

overvloed aanwezig. Het probleem is echter dat 

deze in veel gevallen ernstig versnipperd is over 

verschillende afdelingen en systemen. Dit is niet 

verwonderlijk, want tot voor kort was de 

zogenaamde silo-cultuur niet meer dan 

vanzelfsprekend, terwijl het integreren van 

informatie vandaag de dag nog voor talloze 

bedrijven een (te) grote uitdaging blijkt. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat haar interne 

processen minder goed geregeld had, ligt bij de 

meeste mensen nog vers in het geheugen. Youp 

van ’t Hek uitte via een blog en social media zijn 

ongenoegen over de lange wachttijden en 

slechte service bij T-Mobile. De reputatieschade 

was enorm.  In een reactie gaf T-Mobile aan dat 

het de wachttijden zou verkorten en het 

toestelreparatieproces zou verbeteren. Had de 

provider haar interne processen beter op orde 

gehad, dan was haar waarschijnlijk een hoop 

ellende bespaard gebleven. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kYbqtk1_So
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Een procesgerichte werkwijze vereenvoudigt het delen van informatie tussen afdelingen. De 

medewerker beschikt op ieder moment over de juiste informatie. In plaats van bij collega’s te rade te 

gaan naar de status van eventuele klantverzoeken, heeft de medewerker te allen tijde inzicht in alle 

actieve processen voor de geselecteerde klant en de afhandelingswijze van reeds beëindigde 

processen. Als iedere medewerker hetzelfde volledige beeld van de klant heeft (het zogenaamde 

360° customer view) kan consistente service worden geboden, zodat klanten behouden blijven en er 

voldoende tijd resteert om aandacht te besteden aan het binnenhalen van nieuwe klanten. 
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5.  DE MEDEWERKER VERLANGT EEN POSITIEVE GEBRUIKERSERVARING  

Het succes van een applicatie wordt bepaald door de gebruikerservaring. De geboden 

functionaliteiten kunnen nog zo spectaculair zijn – als de gebruikerservaring niet optimaal is, dan is de 

kans groot dat de gebruiker op zoek gaat naar andere (suboptimale) manieren om het werk uit te 

voeren. Er zijn vele factoren die bijdragen aan een positieve gebruikerservaring, zoals intuïtieve 

navigatie, minimale complexiteit, logische en aantrekkelijke schermopbouw, korte responstijd en de 

‘verpakking’ van deze elementen in consistente user interfaces. Naast een positieve gebruikers-

ervaring, leggen deze factoren de basis voor doelgerichte en efficiënte taakuitvoering.  

BPMS als brug tussen business en IT 

Door technologische innovatie kunnen moderne applicaties steeds beter in de diverse 

gebruikersbehoeften voorzien, al worden zij na ingebruikname vaak nauwelijks meer aangepast op de 

veranderende werkwijze. Hiermee is de tevredenheid van de medewerker, indien initieel 

gerealiseerd, van korte duur. Ontwikkeling en onderhoud van BPMS voorstaat een aanpak die afwijkt 

van traditionele software ontwikkeling. Net als de processen, worden de schermen samen met de 

gebruikers ontworpen, waarbij de uit te voeren taken en uitvoerende gebruikersgroepen centraal 

staan. De initiële ingebruikname van het systeem vormt hierbij slechts het startpunt, omdat hier het 

proces van continu verbeteren in gang wordt gezet. Wijzigingen kunnen vervolgens relatief eenvoudig 

worden aangepast aan de veranderende praktijk. 

 

Een klantenservicemedewerker van een bedrijf dat printers verkoopt, staat een klant telefonisch te 

woord. Een volledig klantbeeld is cruciaal om de klant goed te kunnen begrijpen. Voorheen moest 

de medewerker eerst verschillende applicaties starten om de benodigde informatie te verzamelen. 

Klantgegevens en eerdere aankopen waren te vinden in het CRM-pakket, openstaande rekeningen 

in het financieel systeem, reparaties en voorzien printeronderhoud in weer een ander systeem, 

enzovoort. In de nieuwe situatie komt alle benodigde informatie samen in BPMS, dat tevens dient 

als centraal punt van registratie van nieuwe informatie. De medewerker werkt vanuit één enkel 

scherm waarin alle relevante informatie getoond en verrijkt wordt. Bovendien heeft de 

medewerker direct inzicht in alle actieve en beëindigde processen, zodat de medewerker te allen 

tijde over een volledig klantbeeld beschikt. 
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Zoals genoemd, wordt het BPMS gebruikt als een zogenaamde System of Engagement, waarin data 

vanuit verschillende onderliggende applicaties in hetzelfde scherm gepresenteerd kan worden. De 

gebruiker kan zijn taken dus in één enkel scherm afronden, in plaats van eindeloos te schakelen 

tussen verschillende schermen en applicaties. Hij krijgt simpelweg op het juiste moment de juiste 

informatie gepresenteerd en wordt niet afgeleid door zaken die irrelevant zijn voor het uitvoeren van 

de taak. Deze voordelen zijn niet alleen voor de huidige medewerkers een verademing, maar helpen 

vooral ook de nieuwe medewerkers snel aan de nieuwe werkomgeving gewend te raken. 

Een ander voordeel ligt in het feit dat activiteiten en processen in de proceslaag – op basis van de 

gedefinieerde proceslogica – op het juiste moment aan de gebruiker gepresenteerd kunnen worden. 

Wanneer een nieuwe taak voor een medewerker beschikbaar is, wordt deze automatisch volgens de 

juiste prioritering in het taakoverzicht van de medewerker opgenomen. Op basis van de 

onderliggende regels kunnen tal van scenario’s worden ingericht. Zo kan bijvoorbeeld worden 

gekozen om op drukke momenten een deel van het werk automatisch door te zetten naar minder 

ervaren medewerkers. Werk wordt dus volgens zelf te definiëren logica gerouteerd. Op basis van de 

kennis en ervaring van managers en medewerkers kan deze logica voortdurend worden 

aangescherpt. Ook hier geldt dus dat de gebruiker zich niet hoeft te conformeren aan 

standaardprocessen en –schermen van het onderliggende ERP-pakket, maar kan worden voorzien in 

schermen en processen die de actuele, bedrijfsspecifieke werkwijze vertegenwoordigen. 
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TREK DE STAND GELIJK MET ERP,  CREËER EEN VOORSPRONG MET BPMS 

ERP en BPMS vertegenwoordigen beiden oplossingen met unieke krachten en functionaliteiten. ERP 

voorziet in het structureren, standaardiseren en harmoniseren van een veelvoud aan bedrijfstaken, 

volgens de best practices van de industrie. Het biedt modules die een breed scala van generieke 

bedrijfsfuncties ondersteunen, een gedeelde database waarin alle bedrijfsdata wordt vastgelegd en 

beheerd en de mogelijkheid tot creatie van geconsolideerde rapportages op basis van dezelfde, rijke 

database. De mogelijkheden die hiermee geboden worden zijn enorm, maar schieten op zichzelf 

tekort om in de dynamische markt een structureel sterke marktpositie te veroveren. 

De ironie wil dat de grootste kracht van ERP – een standaard implementatie gebaseerd op de best 

practices – tevens haar grootste beperking is. Tenminste, als het bedrijf haar gehele bedrijfsvoering 

baseert op de best practices van ERP, CRM en andere standaardpakketten. Toevoeging van een BPMS 

is het middel bij uitstek om de beperkingen van ERP aan te vullen. Met de inzet van BPMS als 

intelligente proceslaag over ERP en andere bedrijfsapplicaties, liggen de belangrijkste opbrengsten in 

inzicht, controle, flexibiliteit en onderscheidend vermogen. Door de oplossingen op de juiste manier 

te combineren, wordt de ROI van ERP gemaximaliseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht, controle en efficiëntie 

Aan de basis van de verschillende genoemde opbrengsten, ligt de cruciale voorwaarde van inzicht in 

de end-to-end bedrijfsprocessen. Zonder inzicht is het immers niet mogelijk om procesverbeteringen 

en hun impact op gerelateerde bedrijfsonderdelen te herkennen en te implementeren. Met BPMS 
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worden processen ontworpen, uitgevoerd én gemonitord in de proceslaag. Er wordt inzicht geboden 

in de effectiviteit en efficiëntie van processen die dwars door de organisatie lopen. De consistentie 

van de bedrijfsdata die in verschillende processen door het bedrijf stroomt, wordt geborgd in de 

onderliggende ERP-oplossing. Op basis van het inzicht dat met de inzet van BPMS wordt gecreëerd, 

kan de organisatie haar bedrijfsprocessen continu analyseren, verbinden en automatiseren, zodat 

deze beter op elkaar aansluiten en optimaal samenwerken. Interacties en workflows worden 

gestroomlijnd. 

Voornaamste kandidaten voor BPMS-ondersteuning 

De processen die het meest gebaat zijn bij ondersteuning in BPMS, kunnen grofweg worden 

onderverdeeld in drie groepen. Allereerst zijn dit de dynamische processen die regelmatige 

systeemaanpassing vereisen. In BPMS ís het proces de software. De gesignaleerde kansen en 

bedreigingen in de markt kunnen daarom snel en eenvoudig in de proceslaag worden verwerkt. 

Customization van het ERP wordt vermeden, waarmee de beperkingen van de Application Life cycle 

grotendeels worden omzeild. De toegenomen agility vormt de basis van het succes van de organisatie 

die veranderingen continu in haar interne bedrijfsvoering weet te integreren. In de tweede categorie 

vinden we de processen die activiteiten omvatten die in verschillende systemen worden uitgevoerd, 

zoals een combinatie van ERP, CRM en legacy applicaties. Door de verschillende taken in de 

proceslaag ‘aan elkaar te knopen’, worden werkzaamheden op een samenhangende en logische 

manier uitgevoerd, waardoor inefficiëntie en uitval fors worden beperkt. In de derde, en misschien 

wel de meest belangrijke categorie, vinden we de processen die niet (volledig) in het ERP worden 

ondersteund of waarin functionele gaps de bedrijfsvoering bemoeilijken. Meest cruciaal, in dit opzicht, 

zijn de processen die het onderscheidend vermogen van de organisatie vertegenwoordigen. Immers, 

ERP-gebaseerde compromissen ten aanzien van deze processen ontnemen de organisatie haar 

concurrentievoordeel en vormen een ernstige bedreiging voor haar marktpositie. 

Het bedrijf moet een kritisch onderscheid maken tussen haar generieke processen, die simpelweg 

volgens de meest efficiënte ‘bewezen methode’ uitgevoerd kunnen worden, en haar onderscheidende 

processen, die de kracht en daarmee het concurrerend vermogen van de organisatie definiëren. Het 

onderscheidend vermogen bepaalt immers de procesinrichting, die daarmee per definitie afwijkt van 

de best practices die op identieke wijze binnen andere organisaties geïmplementeerd zijn. Het 

resultaat komt op deze manier tot uiting in een oplossing die in de basis gevormd is door de 

bewezen kennis en ervaring van industriegenoten, en in de dynamische proceslaag wordt aangevuld 

door de visie, kennis en ervaring van de eigen medewerkers. 
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OVER YOU-GET – BUSINESS SERVICES PROVIDER 

 

YOU-GET is een innovatieve Business Service Provider, opgericht vanuit de wens om een sterke en 

flexibele benadering te creëren voor het ontdekken en oplossen van elke business uitdaging. Het 

You-Get team bestaat uit professionals met expertise en ervaring in een veelvoud van 

bedrijfstakken en bedrijfsfuncties. Tesamen zijn zij in staat om praktisch elk probleem op te lossen 

dat zij tegenkomen. De kracht van You-Get ligt niet alleen in de zelf ontworpen 360° Business 

Services Approach™, maar tevens in het team work en hun collectieve kennis.  

YOU-GET heeft als kern de 360° Business Services Approach™. Dit raamwerk, gebouwd op basis 

van de ruime ervaring en kennis met Business Processen & IT van de oprichters van You-Get, speelt 

een sleutelrol in het verkrijgen van de controle over de bedrijfsprocessen en het bedrijf als geheel. 

Het verband tussen process excellence en de bedrijfsresultaten staat tegenwoordig buiten kijf. 

Organisaties van wereldklasse moeten zich begeven op het pad van het omzetten van de belofte van 

het business process management naar daadwerkelijke business process management resultaten. 

Deze stap voorwaarts zal worden bereikt door de combinatie van een toenemende proces-

centrische blik op de business en het creëren van fundamentele en evolutionaire veranderingen in 

de structuur van de IT. Omdat de 360° Business Services Approach™ modulair is opgezet en sterk 

gericht op resultaten, is deze geschikt voor elke organizatie – klein of groot, privaat of publiek – om 

deze veranderingen te bereiken. De 360° Business Services Approach™ bestaat uit verschillende 

modulen & methoden die kunnen worden aangepast aan uw eisen en wensen.  

YOU-GET wil een full Business Services Provider zijn en wil een “one-stop solution” bieden 

voor elke stap in de complete bedrijfscyclus van haar klanten. You-Get biedt daarom oplossingen 

en diensten aan op de volgende vakgebieden:  

 

• Business Process Management  • Business Intelligence 

• Project Management   • Change Management 

 

YOU-GET heeft een rijk portfolio van BPM, BI en SOA producten, noodzakelijk in het creëren 

van succes in business processing, integratie en applicatie management. You-Get is trots dat zij 

de verkoop- en implementatiepartner is in de Benelux voor een aantal vooraanstaande 

oplossingen zoals IBM BPM, IBM ODM, WebSphere en QlikView™. You-Get heeft voor al 

deze oplossingen implementatie raamwerken en operationele dienstverlening opgezet en heeft 

deze geïntegreerd in haar 360° Business Services Approach™.  

YOU-GET is vol vertrouwen dat zij met dit rijke portfolio aan oplossingen en diensten zeer 

goed in staat is om bedrijven te adviseren en assisteren om hun resultaten vooruit te helpen en 

ze te voorzien van een groot concurrentievoordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie: www.you-get.com, info@you-get.com of +31 (0) 20 737 02 76. 
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