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Hoofdstuk 1: Introductie van Bedrijfs Process Management 

BPM: bedrijfsproces management. Het is de kunst en wetenschap van het hebben van overzicht over 

hoe werk wordt uitgevoerd in een organisatie om vaste uitkomsten te verzekeren en gebruik te 

maken van verbeteringsmogelijkheden.  

Verbetering kan van alles zijn; verkorten bewerkingstijd, verlagen van kosten e.d. BPM gaat vooral 

over het managen van de gehele ‘chain’ van activiteiten, gebeurtenissen en beslissingen (processen) 

die waarde toevoegen voor de organisatie en haar klanten.  

 

1.1 processen die we overal vinden: 

Quote-tot-order: Begin wanneer een supplier een RFQ (request for quote) ontvangt van een klant en 

eindigt wanneer die klant een aankoop-order plaatst o.b.v. de ontvangen quote.  

 
Order-to-cash: een complex proces dat alles wil checken Hieraan vooraf gaat het order-quotation 

process. 

 
Quote-to-cash: combinatie van het quote-to-order en order-to-cash proces.  

Procure-to-pay: Begint wanneer iemand zegt dat iets gekocht moet worden en eindigt wanneer 



datgene ook afgeleverd en betaald is. Kan gezien worden als de tweevoud van een quote-to-cash 

proces in een business-to-business context. Voor elk procure-to-pay proces is er een quote-to-cash 

proces aan de suppliers kant. 

Issue-to-resolution: Begint met en klacht/defect en eindigt wanneer het liefst zowel de klant als de 

supplier vinden dat het issue opgelost is. Een variant hiervan is het claim-to-resoluation proces. 

Application-to-approval: Begint wanneer iemand een privilege o.i.d. aanvraagt en eindigt wanner die 

geaccepteerd/afgewezen wordt.  

 

1.2 ingrediënten van een bedrijfsproces. 

Zoals je hierboven leest bestaat een proces uit een aantal gebeurtenissen en activiteiten. 

Event/gebeurtenis: slaat op dingen die automatische gebeuren, ze hebben geen  duur. Een 

evenement triggert vaak een aantal activiteiten. Vb: arriveren van materiaal.  

activity: Kosten sowieso uren, en andere resources. Als het simpel is en een single unit of work is 

noemen we het een, taak. Bestaat de taak echter uit meerdere stappen noemen we het een 

activiteit.  

Beslissingspunten: Punten in tijd waarop een beslissing gemaakt moet worden.  

Actoren: iemand/programma dat iets doet. (physical and immaterial objects) 

Business objecten: Fysieke objecten of orders en informatie. 

de uitvoering van het proces leidt tot verschillende outcomes, kan zowel positief (heeft t waarde 

toegevoegd) of negatief zijn.  

 

Bedrijfsproces: een collectie van onderling gerelateerde gebeurtenissen, activiteiten en 

beslissingspunten die een aantal actoren en objecten omvatten en die gezamenlijk leiden tot een 

uitkomst die voor minstens één klant waardevol is. 

Op basis van deze definitie vormen we de volgende definitie: 

BPM is een body van methodes, technieken en gereedschap om het bedrijfsproces te ontdekken, 

analyseren, herontwerpen, uit te voeren en te controleren.  

 
Naast BPM bestaan er nog andere disciplines die zich bezig houden met het verbeteren van de 

operationele prestatie van een organisatie.  

TQM (Total Quality Management): TQM focust op het constant verbeteren en behouden van de 

kwaliteit van producten/services. Het legt dus net als BPM de nadruk op er constant 

verbeteringspogingen gedaan moeten worden, maar TQM legt de nadruk vooral op de 

producten/services zelf i.p.v. op de verbetering van achterliggende processen zoals bij BPM gebeurd. 



TQM vind je vaak in productie bedrijven, met tastbare goederen dus en BPM is meer gericht op 

service organisaties.  

Operations Management:  houdt zich bezig met de fysieke en technische functies van een bedrijf, 

vooral die gerelateerd aan productie. Ze gebruiken veel dezelfde technieken als BPM voor het 

optimaliseren van de efficiëntie. Verschillend is wel dat operations management zich vaak bezig 

houdt controleren van reeds bestaand processen zonder ze perse te veranderen. BPM veranderd de 

processen juist vaak wel om ze te verbeteren. 

Lean:  elimination of waste, zoals processen die geen waarde toevoegen voor de klant. De 

klantgerichtheid van Lean is gelijk aan die van BPM. BPM is echter wat meer allesomvattend  en legt 

meer nadruk op het gebruik van technologie als een tool  om een bedrijfsproces te verbeteren  en 

consistenter en herhaalbaarder te maken.  

Six Sigma: Focust vooral op het minimaliseren van defecten. Veel nadruk op het meten van output 

van processen, vooral in termen van kwaliteit. Het moedigt managers aan om systematisch de 

effecten van verbeteringen op de output  te meten. Het wordt vaak toegepast in combinatie met 

andere aanpakken, bijvoorbeeld met Lean.  

 

Kortom BPM haalt het continue verbeteringsprincipe uit TQM, omarmt de principes en technieken 

van Operations Management, Lean en Six Sigma en combineert deze met de mogelijkheden van de 

moderne informatie technologie om zo het bedrijfsproces optimaal overeen te laten komen met de 

prestatie doelen van een organisatie.  

 

1.3. origine en geschiedenis van BPM 

We gaan kijken naar hoe BPM opkwam en zich over de tijd heen ontwikkelde.  

1.3.1. De opkomst van de Functionele organisatie 

Eerst onderhielden mensen vooral zichzelf en klein groepen met hun eigen eten. Consument en 

producent vaak hetzelfde. Hierdoor wisten ze van veel verschillende dingen hoe ze geproduceerd 

moesten worden: generalist. 

Daarna ging men zich iets meer specialiseren, zo werden o.a. gildes gevormd. Men wist toen veel van 

hun hele eigen proces, maar weinig/niks van de processen van de producten die ze aangeleverd 

kregen: Intermediate specialist. 

Later, vooral tijden de tweede industriële revolutie, kwam er nog meer specialisatie. Dit kwam vooral 

door de principes, bekend als scientific management,  van Taylor. Centraal hierin stond vooral de 

extreme mate van scheiding van werk stappen, men maakt niet 1 product vb horloge maar iedereen 

voert telkens dezelfde productie stap uit vb: één iemand zet de wijzer er op en iemand anders zet het 

bandje vast: Pure specialist. Hierdoor kwam een hele nieuwe functie op: manager. Zij zetten 

productiviteitsdoelen en zorgden dat deze behaald werden, het optimaliseren van hoe een klus 

geklaard wordt met de beschikbare resources. Toen kwam de vraag op: Hoe moet er onderscheid 

gemaakt worden tussen de verantwoordelijkheden van de managers → Er werden functionele units 

gecreëerd waarin mensen die op hetzelfde deel van de productie focusten (zelfde soort functie 

hadden) bij elkaar gezet werden. Deze units werden overzien door managers met verschillende 

verantwoordelijkheden.  De units en hun managers werden gestructureerd op hiërarchische wijze: 

Functionele Organisatie. Rond 1980 kwam men er in Amerika achter dat deze nadruk op functie 

ineffectiviteiten creëerden en slechts was voor hun concurrentie positie.  

 



1.3.2. De opkomst van het Process Denken 

Lees het voorbeeld van Mazda en Ford → Ford ontdekte fouten één voor één terwijl Mazda deze 

fouten voorkwam. Ford ontwikkelde een centrale database, dit verminderde de papierstroom en 

kans op fouten hiermee. Een problematisch prestatie issue werd hierdoor opgelost door naar het 

gehele proces te kijken. Er werden zowel informatie, als technologische en structurele veranderingen 

doorgevoerd. Davenport en Short benadrukten de belangrijkheid van het kijken naar het gehele 

proces als je iets wilde oplossen. Ook benadrukten zij de belangrijke rol van IT bij het vormen van een 

herontwerp van bestaande bedrijfsprocessen.  

 

1.3.3. De opkomst en val van BPR (business process re-engineering) 

o.a. het werk van Davenport en Short triggerde de acceptatie het een management bekend als BPR. 

Eind 1990 nam het enthousiasme hierover af en uiteindelijk werden alle BPR projecten beëindigd en 

kwamen er geen initiatieven voor nieuwe. Hoe kwam dit? 

1. Concept Misuse: Veel veranderingen en verbeteringen  werden als BPR-project gelabeld terwijl 

het bedrijfsproces niet eens de kern v.d. verandering was. Bijvoorbeeld het downsizen van een 

bedrijf, dit zorgde voor veel negatieve associaties en het is hierbij niet duidelijk of dit echt uit 

operationele verbeteringen voortkomt. 

2. Over-radicalism: Sommige vroege voorstanders van BPR, vb Hammer, benadrukten dat redesign 

radicaal moest zijn, terwijl soms incrementele aanpak beter is.  

3. Support Immaturity: Ook bij projecten die wel proces-centerd waren en geleidelijk doorgevoerd 

werden liep men tegen het probleem aan dat het benodigde gereedschap en de benodigde 

technologieën niet beschikbaar of krachtig genoeg waren. Het zorgde voor frustratie toen men 

erachter kwam dat de pogingen tot het herontwerpen van een proces gedwarsboomd werd door een 

stijve infrastructuur.  

 

Uiteindelijk zorgen twee gebeurtenissen ervoor dat de ideeën achter BPR herleefden en de basis 

voor BPM vormden. 

- Empirische studies wezen uit dat bedrijven die wel proces georiënteerd waren het feitelijk beter 

deden dan bedrijven die dat niet waren. 

- Technologische ontwikkelingen. Verschillende IT-systemen kwamen op zoals ERP en WfMSs.  

ERP: Enterprise Resource Planning. Essentiële systemen die alle date van een bedrijf op een 

consistente wijze opslaan. Iedereen die info nodig heeft kan erbij; dit zorgt voor optimalisatie van 

informatie gebruik en uitwisseling.  

WfMS: Workflow Management Systems: Systeem  dat werk over verschillende actoren binnen een 

bedrijf distribueert werk o.b.v. proces modellen. Zo wordt het makkelijker om veranderingen in het 

bedrijfsproces te implementeren. Eerst keek WfMSs vooral naar het ‘routing’ van werk tussen 

menselijke actoren, maar geleidelijk werden ze uitgebreid met modules om de uitvoering van 

bedrijfsprocessen te controleren en analyseren. De opkomst van Web services maakte het 

makkelijker om WfMSs met andere systemen, voor ERP systemen,  te verbinden. Toen WfMSs 

systemen verfijnd en beter geïntegreerd met andere bedrijfssystemen werden, kwam het bekend te 

staan als BPMS (Business process management systemen) 

Er vooral een verschil in scope tussen BPM en BRP. BPR gaat vooral over het plannen en organiseren 

van een proces en BPM levert concepten, methoden, technieken die alle aspecten (plannen 

,organiseren, controleren) van het managen van een proces en de uitvoering beslaan. BRP moet 

gezien worden als een sub-set van technieken die gebruikt kan worden in de context van BPM.  



 

1.4. The BPM Lifecycle 

Allereerst moet  men zich afvragen ‘welk bedrijfsproces willen we verbeteren?’. Hoe makkelijk men 

deze vraag kan beantwoorden hangt af van de mate waarin ze daarvoor al aan ‘proces denken’ 

deden in de organisatie. Deden ze dat veel dan is het waarschijnlijk dat ze al een inventaris hebben 

van hun bedrijfsprocessen en dat de scope van deze processen ook is vastgesteld. Deden ze dit niet 

veel, dan moet het BPM team beginnen met het identificeren van  de processen die relevant zijn 

voor het probleem, de grenzen van deze processen afbakenen en de relaties tussen deze processen 

vaststellen. Dit noemt men ook wel process identification. Deze fase leidt tot process architecture 

wat vaak de vorm aanneemt van het weergeven van een collectie processen en links die de 

verschillende soorten relaties tussen de processen weergeven.  

Het doel van beginnen met een BPM initiatief is het verzekeren dat de bedrijfsprocessen die onder 

het BPM initiatief vallen, leiden tot een consistente positieve uitkomst en maximale waarde leveren 

aan het bedrijf bij het leveren van service aan de klant.  

DeMarco: Als je het niet kan meten, kan je het niet controleren. 

Deze consistente positieve uitkomsten moeten dus gemeten kunnen worden aan de hand van 

‘performance measures’. Het meten van de mate waarin waarde wordt geleverd kan op 

verschillende manieren. 

-  kost gerelateerde metingen 

- tijd gerelateerde metingen (vaak cycle time) 

- kwaliteit gerelateerde metingen (Vooral error rates) 

Het identificeren van zulke prestatiemaatstaven is cruciaal en wordt meestal gezien als onderdeel 

van de process identification phase. 

  

Zodra een BPM team weet met welk bedrijfsproces ze te maken hebben, moeten ze dit proces tot in 

detail begrijpen. Dit proces heet proces discovery. De uitkomst van deze fase in vaak een aantal as-is 

proces models. Deze moeten de mate van begrip die mensen hebben over het werk dat in een 

organisatie gedaan wordt weergeven. Proces modellen moet de communicatie tussen de 

verschillende belanghebbende van een BPM initiatief faciliteren. Ze moete dus eenvoudig te 

begrijpen zijn, hiervoor gebruiken we dan ook vaak diagrammen. Je kan dit op verschillende 

manieren doen: 

- flowcharts: heel basic: rechthoek= activiteit, ruit= beslissingspunt. Een diagram bestaat vaak uit 

verschillende soorten knooppunten, activiteit en controle knooppunten. Je hebt ook gebeurtenis 

knooppunten, die geven is dat zou/moet gebeuren en die een reactie vereisen vb: klant die order 

annuleert. Er zijn verschillende versies van de flowchart, zo heb je cross-functional flowcharts, die in 

verschillende swimlanes is ingedeeld, die staan voor de verschillende organisatie units. 

De standaard voor processmodeling is BPMN, Business Process Model and Notation. 

activiteiten zijn driehoeken. 

Control nodes/ gateways zijn ruiten. 

Als een procesmodel ingezet wordt als een BPMS, moet het uitgebreid worden met veel significante 

details over de inputs en outputs van het proces en elke act. 

Nadat je het as-is proces in details hebt begrepen, is de volgende stap het identificeren en analyseren 

van de problemen in het proces. Zodra je een probleem ontdekt is het natuurlijk belangrijk dat je 

activiteiten etc. die ermee samenhangen/de oorzaak kunnen zijn, ook uitgebreid analyseert. 



Daarna moet je de mogelijke oplossingen identificeren en analyseren. Hierbij moet men rekening 

houden met het feit dat wanneer je een wijzig in het proces doorvoert op het probleem op te lossen, 

dit eventueel weer andere problemen kan veroorzaken. De analist kan dan het  herontworpen 

procesmodel voorstellen, een to-be process. Dit to-be proces is de hoofdoutput van het proces 

herontwerp fase. Alle herontwerp mogelijkheden moeten geanalyseerd worden. ‘Whether or not 

this more radical change is viable would require an in-depth analysis of the cost of changing the 

process in this way versus the benefits that such change would provide.’    

Daarna moeten de benodigde veranderingen voor de manier van werken en de IT-systemen  worden 

doorgevoerd zodat het to-be proces uiteindelijk in gebruik genomen kan worden. Dit to-be process is 

de hoofdzakelijke output van de process redesign fase. Als de redisign is uitgevoerd worden de 

benodigde veranderingen ten aanzien van de  huidige manier van werken en de IT-systemen 

doorgevoerd zodat het to-be process kan worden uitgevoerd.. Dit heet proces implementation. Over 

het algemeen bevat dit twee facetten: 

1. organizational change management: Set van activiteiten die veranderd moeten worden om de 

manier van werken van alle participanten die betrokken zijn bij het proces te veranderen. De 

activiteiten zijn: 

- Uitleggen van veranderingen aan de participanten zodat ze begrijpen welke veranderingen 

doorgevoerd gaan worden en waarom die goed is voor het bedrijf. 

- Het change management met plan in een planning zetten zodat de stakeholder weten wanneer 

veranderingen doorgevoerd zullen gaan worden en welke overgangsregelingen er ingezet zullen om 

problemen tijden de overgang naar het to-be proces te adresseren.  

- Gebruikers te trainen voor de nieuwe manier van werken en de veranderingen in de gaten houden 

om er zeker van te zijn dan de overgang naar het to-be proces soepel verloopt.  

2. process automation: ontwikkeling en ingebruikname van implementatie van en IT-sysyteem om 

het to-be proces te ondersteunen. 

 

‘Over time, some adjustments might be required because the complemented business process does 

not meet expectations. To this end, the process needs to be monitored and analysts ought to 

scrutinize the data collected by monitoring the process in order to identify needed adjustments to 

better control the execution of the process. These activities are encompassed by the process 

monitoring and controlling phase.  

Managing a process requires a continuous effort. Lack of continuous monitoring and improvement of 

a process leads to degradation. ‘Every good process eventually becomes a bad process, unless 

continuously adapted and improved to keep up with the ever-changing landscape of customer needs, 

technology and competition.  

 

Om samen te vatten: BPM kan gezien worden als een continue cirkel van de volgende fases: 

1. Proces Identificatie: wat is het probleem? Welke processen horen erbij en hoe verhouden die zich 

met elkaar? Het resultaat hiervan is een geupdate of nieuwe proces architectuur die een overall view 

van de processen en hun relaties laat zien 

2. Proces Ontdekking (as-is proces modeling): de huidige staat van iedere proces wordt 

gedocumenteerd, vaak in de vorm van as-is models. 

3. Proces analyse: issues die geassocieerd worden met het as-is proces worden geïdentificeerd en als 

het kan ook gemeten. De issues worden vaak gerangschikt op mate van impact of op de geschatte 

moeite om ze op te lossen. 



4. Proces herontwerp: doel: identificeren van veranderingen die zich richten op de issues zodat 

bedrijfsdoelen bereikt kunnen worden. Verschillende opties worden geanalyseerd en vergeleken. 

Proces redesign gaat dan ook hand in hand met proces analysis. De ouput hiervan is vaak en to-be 

model. 

5. Proces implementatie: Van as-is model naar to-be model. Proces implementatie heeft betrekking 

op organizational change management en process automation.  

6. Proces controleren en besturen: Zodra het herontworpen proces in werking is gesteld, relevante 

date verzameld en geanalyseerd zijn, wordt vastgesteld hoe goed het proces presteert ten opzichte 

van de prestatiemaatstaven en prestatie doelen. Bottlenecks worden geïdentificeerd en verholpen, 

hierdoor kunnen weer nieuwe issues ontstaan; daarom is de het proces continue (de cirkel is rond).  

‘The BPM lifecylce helps to understand the role of technology in BPM. Technology in general, and 

especially Information Technology (IT), is a key instrument to improve business processes.’ 

 

 

 

Belanghebbende in de BPM levenscyclus 

- Management Team: CEO ( Chief Executive Officer) verantwoordelijk voor het algehele 

bedrijfssucces. COO (Chief Operations Officer) Verantwoordelijk voor het bepalen van de manier 

waarop operaties opgezet worden. Soms is de COO ook verantwoordelijk voor prestatie van het 

proces en soms is de CPO (Chief Proces Officer) daar verantwoordelijk voor. CIO (Chief Information 

Officer) verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve werking van de informatie systeem 

infrastructuur. CFO (Chief Financial Officier) Verantwoordelijk voor de financiële prestaties van een 

bedrijf. Het managementteam in verantwoordelijk voor het overzien van het hele proces, het 

initiëren van proces herontwerp initiatieven, het leveren van bronnen en strategische begeleiding 

voor alle betrokken belanghebbende, in alle fases van de levenscyclus van het bedrijfsproces.  

- Process Owners: verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve werking van het desbetreffende 

proces.  

- Proces Participants: worden gecoördineerd door proces eigenaren. ‘Perform the activities of a 



business process on a day-to-day basis. They conduct routine work according to the standards and 

guidelines of the company. Domain experts during process discovery and process analysis. They 

support redesign activities and implementation efforts.’ 

-Proces Analysts: Doen proces identificatie, ontdekking, analyse en herontwerp. Coördineren proces 

implementatie, proces controle en proces besturing. Ze rapporteren aan het management en de 

proces eigen en werken nauw samen met de participanten. Proces analisten kunnen zowel een 

bedrijfsachtergrond als een IT achtergrond hebben. 

- System Engineers: Betrokken in herontwerp en implementatie. Werken samen met proces analisten 

en zijn verantwoordelijk voor de implementatie, testen en in gebruiken nemen van het systeem. Ze 

onderhouden ook contact met de proces participanten en eigenaars om ervoor te zorgen dat de 

ontwikkelede systemen hun werk of een effectieve manier ondersteund. 

-BPM Group: Grote bedrijven die al meerder jaren met BPM bezig zijn geweest, zullen hier veel 

kennis van hebben. De BPM is verantwoordelijk voor het behouden en documenteren van deze 

kennis en ervoor te zorgen dat deze gebruikt wordt om de strategische doelen van het bedrijf te 

behalen. In het bijzonder zijn ze verantwoordelijk voor het behouden van de proces architectuur, 

prioritering van proces herontwerp projecten, het geven van steun aan proces-eigenaars en 

analisten. Ook moeten ze  ervoor  zorgen dat de proces documentatie op een consistente wijze 

onderhouden wordt en dat de proces controle systemen effectief werken. 

 

Samenvatting Hoofdstuk 1: 

Een proces is een collectie van events, activiteiten en beslissingen die gezamenlijk leiden tot een 

uitkomst die waarde toevoegt  voor de klant. Elke organisatie heeft processen. Het begrijpen en 

managen van deze processen zodat ze op consistente wijze waarde toevoegen is een ‘key ingredient’ 

voor de effectiviteit en voor het concurrentievermogen van bedrijven. BPM in een notendop is een 

‘body’ van principes, methoden en ‘gereedschap’ om bedrijfsprocessen te ontwerpen, analyseren en 

controleren. Procesmodellen en prestatiemetingen kunnen gezien worden als de fundatie voor het 

managen van een proces.  

 

 

  



Hoofdstuk 2: Proces Identificatie 
 

proces identificatie:  set van activiteiten die als doel hebben het systematisch afbakenen van 

de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf  en een duidelijk criteria op te stellen om deze te 

prioriteren. De output hiervan is de procesarchitectuur, deze laten de bedrijfsprocessen zien 

en de onderlinge relaties. Dit dient als een raamwerk voor het vaststellen van prioriteiten en 

de schaal van proces-modelleer en redesign projecten.  

 

2.1 Focussen op kernprocessen 

BPM kost geld, het moet dus de moeite waard zijn. Het is dus belangrijk dat er als eerst 

gefocust wordt op de processen die of grote waarde creëren of waar processen significante 

problemen vertonen (of beiden). Dit soort sub-set van processen zijn onderworpen aan de 

dynamiek van tijd. Ze kunne problematisch zijn op een bepaald moment en nadat ze 

opgelost zijn hoeven ze misschien maar af en toe geïnspecteerd te worden. Processen die 

eerst van strategisch belang waren kunnen dat natuurlijk na verloop van tijd niet meer zijn; 

de klant stelt dan misschien andere eisen. Het is noodzakelijk te focussen op een subset van 

kernprocessen. Het managementteam, proces-analisten en –eigenaren moeten twee vragen 

beantwoorden om deze subset vast te stellen: 

- Welke processen worden in het bedrijf uitgevoerd? 

- Op welke processen zou het bedrijf zich moeten focussen?  

‘In other words: an organization engaged in BPM initiatives needs to keep a map of its 

processes as well as clear criteria for determining which processes have higher priority.’ 

  ‘Capturing knowledge and keeping it up-to-date is precisely the aim of process 

identification.’ Procesidentificatie houdt zich vooral bezig met twee suggestieve fases: 

Designation en evaluation phase (aanwijzing en evaluatie). Designation: verkrijgen van 

begrip van de processen in het bedrijf en hun onderlinge relatie. Evaluation: Het ontwikkelen 

van prioritering voor deze processen voor het de procesmanagement activiteiten. Geen van 

deze fasen houdt zich bezig met het ontwikkelen van een gedetailleerd procesmodel.  

 

 



 
 

2.1.1. The Designation fase 

Als een bedrijf een proces-georiënteerd bedrijf wil worden, moeten ze een betekenisvolle 

opsomming van hun bestaande processen hebben. Verschillende criteria kunnen overwogen 

worden om vast te stellen welke  keten van activiteiten gezien kan worden als een 

onafhankelijke bedrijfsproces en welke gezien kunnen worden als deel van een ander 

proces. Er zijn verschillende manieren om bedrijfsprocessen te categoriseren. Sommige 

ondersteunen het idee dat er eigenlijk maar weinig processen in een bedrijf zijn. (sommige 

mensen denken dat er slechts 2 processen aanwezig zijn: (1) managing the product line en 

(2) managing the order cycle. Sommigen denken dat er 3 processen aanwezig zijn: (1) 

developing new products, (2) delivering products to customers en (3) managing customer 

relationships.  

 

Categories of processes according to Porter 

 Volgens hem zijn er 2 soorten processen. Kernprocessen ‘dekken de essentiële waarden 

(productie, goederen en service) van een bedrijf: inbound en outbound logistics, operations, 

marketing and sales and services. Ondersteunende processen zorgen ervoor dat de 

kernprocessen uitgevoerd kunnen worden: infrastrutuur, HR, technologie ontwikkeling en het 

verkrijgen ervan. Andere auteurs hebben hier als derde categorie: Management processen 

aan toegevoegd. Het is belangrijk dat er duidelijke onderscheid is tussen deze verschillende 

processen.  



 
 

De vraag is of zo’n grove kijk op processen, zonder enkele subdivisie, bruikbaar is voor een 

organisatie die proces-georiënteerd wil worden. Het idee is dat het proces management 

actief bedrijfsprocessen kan managen om zo klanten tevreden te stellen. Als je je 

bedrijfsprocessen zo groot selecteert zou het resultaat kunnen zijn dat ze niet makkelijk te 

managen zijn, zowel qua schaal als qua snelheid. Het aantal bedrijfsprocessen dat in de 

designation fase geïdentificeerd wordt moet een trade-off zijn tussen de impact ervan en de 

‘manageability’. ‘The smaller the number of the processes one wishes to identify, the bigger 

their individual scope is’. Het voordeel van een proces op grote schaal is dat de impact van 

zo’n proces groot kan zijn, mits het actief gemanaged is. Hoe meer operaties deel uitmaken 

van een proces, hoe makkelijker het wordt om kansen te vergroten om bijvoorbeeld de 

efficiency te verhogen door het elimineren van overbodig werk. Aan de andere kant wordt 

het ook moeilijker om een groot proces te managen door: 

- De grote hoeveelheid staff die betrokken is, dit zal er voor zorgen dat effectieve 

communicatie moeilijker wordt. 

- Het is moeilijker om  modellen van grote processen up-to-date te houden. 

- verbeteringsprojecten die gerelateerd zijn aan een groot proces zijn complexer. 

 

Davenport stelde dat het handig zou zijn om zowel de brede als de smalle processen te 

identificeren. Brede processen worden geïdentificeerd daar waar men in het bedrijf denkt 

dat het handig zou zijn om de bestaande processen helemaal te herzien op een bepaald 

punt. Stel het inkoopproces is te duur, dan worden alle processen omtrent inkoop 

geselecteerd als een proces om dit te verbeteren. Smallere processen moeten actief 

gecontroleerd worden en ondergaan een constante verfijning en updating. VB: hoe een 



bedrijf omgaat met verbeteringssuggesties van werknemers. 

Exercise 2.1 

 

‘Any enumeration of business processes should strive for a reasonably detailed outcome, 

which needs to be aligned with the organization’s specific goals of process management.’ 

Van belang is een gedetailleerde kijk op waaruit verscheidene processen bestaan.   

Exercise 2.2 

Ook is het belangrijk dat duidelijk is hoe de smallere processen zich verhouden tot de brede 

processen (hierarchical relations between processes). Deze relaties kunne upstream en 

downstream zijn. Dit laat zien hoe processen opeenvolgend gerelateerd zijn.  

Het belangrijkste hiervan is dat je kan zien in welke mate de prestatie van een proces 

afhangt van dat van een andere. Als men een bestaand process(a) zou herontwerpen is het 

belangrijk om te weten welke processen afhankelijk zijn van de uitkomsten van dat 

proces(a). Deze downstream processen zouden dan voorbereid moeten worden op 

eventuele wijzigen in de door hun ontvangen output van proces(a), om zo verstoringen te 

voorkomen. ‘The most important goal of capturing dependent realtions is to gain an 

understanding of how the performance of a process is related to that of another.’ 

Exersise 2.3+2.4 

 

Hoewel het vaststellen van bedrijfsprocessen en hun onderlinge relaties afhangen van 

verschillende ontwerpkeuzes en voorkeuren, is er wel wat algemene begeleiding nodig. Er 

zijn een aantal referentie modellen voor de identificatie van bedrijfsprocessen. ‘Reference 

models standardize what can be seen as different processes, with unique characteristics and 

delivering distinguishable products, and how their performance can be measured. Their 

largest value is in the identification of regulatory or highly industry-specific processes, or 

when performance benchmarking against peers and competitors is the issue that a process-

centred organization is after.’  

Verder is een tweede stroom van support beschikbaar in de vorm van specifieke design 

approaches om een proces architectuur te ontwikkelen. ‘A process architecture is an 

organized overview of the processes that exist within an organizational context, which is 

often accompanied with guidelines on how they should be organized’.  

Processes change over time. Procesidentificatie is dus een continue proces, als een bepaald 

stabiel overzicht gecreëerd is kan dit het beste voor een jaar of twee/drie gebruikt worden.  

 

2.1.2. The Evaluation Phase 

Niet alle processen zijn even belangrijk en verdienen evenveel aandacht, sommige eisen 

versterking of eliminatie o.i.d. Om dat te bepalen is er een aantal evaluatiecriteria 

vastgesteld.  

Belangrijkheid: hoe strategisch relevant is dit proces. Het is logisch om de processen die het 

meest gerelateerd zijn aan de strategische doelen van een bedrijf te selecteren voor actief 

proces management. 



Dysfunctie: Elk proces krijgt een gezondheidsoordeel. Het proces dat het meest in de 

problemen zit, zal het meest profiteren van proces gecentreerde initiatieven.  

Uitvoerbaarheid (feasibility): Er wordt vast gesteld hoe vatbaar elk proces is voor proces 

management initiatieven. Over het algemeen zou het management zich moeten focussen op 

het proces waar het redelijk is voordelen te verwachten.  

 

Al deze criteria gaan ervanuit dat er bepaalde informatie beschikbaar is. Voor Belangrijkheid 

moet je weten wat de strategische route is die een bedrijf wil volgen. Voor dysfunctie is het 

belangrijk dat je goed weet welke processen je hebt en hoe ze werken. Voor de mogelijkheid 

is het belangrijk dat een bedrijf gewend is aan het constant ondergaan van verbeteringen. 

De managers en deelnemers van het proces moeten namelijk positief tegenover 

veranderingen staan om ze succesvol te laten worden.  

 

BPM MATURITY ASSESMENT 

BPM maturity assessment is a body of techniques to determine the level of systematic 

process thinking in an organization.. Bestaat uit 2 aspecten: 

1: assess to what extent a given organization covers the range of processes that are ideally 

expected from it.  

2: assess to what degree these processes are documented and supported.  

Most widely used framework for maturity assessment is the Capability Maturity Model 

Integrated framework (CMMI). 5 CMMI maturity levels 

Level 1 Initial: The organization runs its processes in an ad-hoc fashion, without any     

clear definition of the processes. Control is missing. 

Level 2 Managed: Project planning along with project monitoring and control have been put 

into practice. Measurement and analysis is established as well as process and product 

quality assurance. 

Level 3 Defined: Organizations at this stage have adopted a focus on processes. Process 

definitions are available and organizational training is provided to enable stakeholders 

across the organization to be engaged in process documentation and analysis. Integrated 

project and risk management are in place. Decision analysis and resolution are also in place. 

Level 4 Quantitatively Managed:  At this stage, organizational process performance is 

tracked. Project management is performed using quantitative techniques.  

Level 5 Optimizing: At this stage of maturity, the organization has established organizational 

performance management accompanied with causal analysis and resolution.  

Most companies choose to address a small set of business processes in order to gain 

experience with innovation initiatives, and they focus their resources on the most critical 

processes. Each successful initiative becomes a model for future efforts.  

The idea is that process models are a cornerstone of any further BPM efforts in any case and 

that their existence will help to better understand where improvements can be gained.  



2.2 Designing a process achitecture 

A process architecture is a conceptual model that shows the processes of a company and 

makes their relationships explicit. Beyond the consumer-producer relation, a process 

architecture defines different levels of detail.  Process landscape model (zie guest lecture). 

Each of the elements of the process landscape model points to a more concrete business 

processes on level two etc.  

Definition: 

specific approach process architecture 2 different demensions: 

1: Case type: classifies the types of cases that are handled by an organization. A case is 

something that an organization handles (product/service).  

2: Function dimension:  Classifies the functions of an organization. A function is, simply put, 

something that an organization does. Typically a hierarchical decomposition of functions can 

be made: A function consists of sub-functions, which, in turn, consists of sub-sub-functions. 

Approach business process architecture 4 steps: 

1 identify case types:  

Determine the different ways in which processes are handled in the organization. (Product 

type, Service type, Channel (contact with customers), Customer type) 

2 identify functions for case types: 

A classification is developed of the business functions that are performed on the different 

case types. Each of the case types is examined in detail and for each case type the functions 

that can be performed on it are identified. Apart from being aware of the various terms that 

are being used, an intricate understanding of the operations of an organization is important 

to sort these issues out. A negotiation step may be required. When the functional 

decompositions of the departments needs to be harmonized, the management structure 

also must be subjected to harmonization. 2 rules of thumb that can be used to choose the 

level of decomposition at which the functional decomposition ends, are the following: 

1: the functional decomposition should at least be performed down to a level at which 

functions correspond to different organizational units. 

2: The functional decomposition should include different functions for the different roles in 

each department.  

3 construct one or more case/function matrices:   

The previous two steps of the described approach lead to a matrix that has the different 

case types as columns and different functions as rows.  

4 identify processes: 

Determine which combinations of business functions and case types form a business 

process. 

- If a process is split up in a reference model, it can be split up. 

Split up vertically:   

- if a process has different flow objects 



- if the flow object of a process changes multiplicity 

- if a process changes transactional state 

- if a process contains a logical separation in time 

Split up horizontally: 

- if a process contains a logical separation in space 

- if a process contains a logical separation in another relevant dimension 

- if a process covers more functions in one case type than in another 

2.2.5 Complete the Process Architecture 

This provides a very abstract insight into each process within the process landscape: It 

mainly shows how processes differ from each other in terms of the cases and functions they 

cover.  

With respect to the consumer-producer relationships, we can take a broad or narrow 

perspective on the use of an output from one process as the input of another.  

A process map provides more detail about the control flow and includes additional 

information with respect to the involved resources for a process.  

Recap 

In this chapter we have discussed process identification. First, we distinguished and 

described the phases of designation and evaluation. The designation phase aims at 

enumerating the major processes within an organization, as well as determining the 

boundaries between those processes. An insight into the major processes that are being 

carried out in an organization is important to set up any process management activity. The 

evaluation phase is dedicated to prioritizing process analysis and redesign efforts. It is good 

practice to base priorities upon the importance of processes, their potential dysfunction, and 

the feasibility of improvements.  

The designation phase may be used not only to enumerate the most important process, but 

also to design a consistent overarching process architecture. A process architecture defines 

the relationship between the different processes. Often, different levels of detail are 

distinguished. We discussed a specific approach for the definition of level one of the process 

architecture. This approach builds on the identification of case types, of the function for 

these cases types, the construction of a case/function matrix, the identification of processes 

based on guidelines, and the eventual completion of the architecture.   

 

 

 

  



Chapter 3  Essential Process Modeling 

There are many reasons for modelling a process. The first one is simply to understand the 

process and to share our understanding of the process with the people who are involved 

with the process on a daily basis. Process modelling helps to better understand the process 

and to identify and prevent issues.  

A business process involves events and activities. Events represent things that happen 

instantaneously, whereas activities represent units of work that have a duration. Events and 

activities are logically related. The most elementary form of relation is that of sequence, 

which implies that one event or activity A is followed by another event or activity B.  

A model is characterized by 3 properties: mapping, abstraction, and fit for purpose. First a 

model implies a mapping of a real-world phenomenon – the modelling subject.  

2nd, a model only documents relevant aspects of the subject (abstracts from certain details 

that are irrelevant). Third, a model serves a particular purpose, which determines the 

aspects of reality to omit when creating a model.  

A way to determine the purpose of a model is to understand the target audience of the 

model.  

There are 2 main purposes for processing modelling: organizational design and application 

system design. Process models for organizational design are business-oriented.  

When 2 or more activities are alternative to each other, we say they are mutually exclusive. 

XOR-split/join; But only one of them can be true every time.  

When 2 or more activities do not have any order dependencies on each other, they can be 

executed concurrently, or in parallel. AND-split/join. They can be performed in parallel, at 

the same time.  

One or more options being taken at the same time, we need to use an inclusive OR-

split/join. Similar to XOR-split but the conditions on its outgoing braches do not need to be 

mutually exclusive, more than one of them can be true at the same time. (orders go to 

A’dam, Hamburg or to both at the same time). An OR-join will wait for all incoming active 

braches to complete.   

BPMN adopts the so-called implicit termination semantics, meaning that a process instance 

completes only when each token flowing in the model reaches an ‘end event’.  

Do data objects affect the token flow? 

- Output data objects only affect the token flow indirectly, when they are used by 

subsequent activities. 

A further aspect we need to consider when modelling business processes is the resource 

perspective (organizational perspective). This indicates who or what performs which activity. 

Resource is a generic term to refer to anyone or anything involved in the performance of a 



process activity. A resource can be: 

- A process participant: (single person) 

- A software system: (Server) 

- An equipment: (Printer) 

We distinguish between active resources (driver), resources that can autonomously perform 

an activity, and passive resources (Bulldozer), resources that are merely involved in the 

performance of an activity. We refer to a group of resources that are interchangeable in the 

sense that any member of the group can perform a given activity. Such groups are called 

resource classes (whole organization, organization unit) 

A BPMN diagram that features two or more pools is called collaboration diagram. A pool like 

that for the seller is called private process, or white box pool, since it shows how effectively 

the seller organization participates in the order fulfilment process in terms of activities, 

events, gateways and data objects. On the contrary, a pool like that for the customer and 

the 2 suppliers is called public process, or black box pool, since it hides how these 

organizations actually participate in the order fulfilment process. In order to save space, we 

can represent a black box with a collapsed pool, which is an empty rectangle bearing the 

name of the pool in the middle.  

Modelling a pool as a white box or as a black box is a matter of relevance.  

Pools generally model resource classes while lanes are used to partition pools. The 

interaction between pools is captured by message flows.  

A process model depicts all the possible ways a given business process can be executed, 

while a process instance captures one specific process execution out of all possible ones. The 

progress, or state, of a process instance is represented by tokens. Using tokens we can 

define the behaviour of gateways.  

 


