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Procesmanagement: 
logistieke beheersing 
van de organisatie

In dit artikel over procesmanagement staat de logistieke beheersing van de organisatie voorop. Procesmanagement  

heeft als doel het geven van sturing aan het ontwikkelen, inrichten en implementeren van nieuwe processen en het  

systematisch en continu verbeteren en optimaliseren van bestaande processen. Een bedrijfsproces bestaat daarbij uit een 

reeks verschillende activiteiten of taken die medewerkers, applicaties, bedrijfsgebeurtenissen en organisaties raken. 

Procesmanagement richt zich daarbij op het continu verbeteren van de klant-tot-klant-processen. 

Om een proces te beheersen is informatie over de input, 
het proces en de output nodig, maar dat is niet vol-
doende. Informatie hierover kan immers nergens aan 
worden gerelateerd. Daarom zijn er twee extra toevoe-

gingen in het model nodig, namelijk een norm of benchmark 
waartegen de geleverde prestatie kan worden afgezet, en een te-
rugkoppelingskanaal die afwijkingen signaleert. 
De normstellingen (standards) dienen als voeding voor de terug-
koppeling (feedback). Wanneer door de terugkoppeling invloed 
wordt uitgeoefend op input en proces, leidt dit tot een gewijzigde 
output. Zo ontstaat het in figuur 1 opgenomen beeld.
 

Figuur 1. Proces met normstellingen (standards) en feedback.

Omdat ‘doorlooptijd’ zowel een maatstaf is voor de effectiviteit als 
de efficiency van een proces, is dit een belangrijke maatstaf voor 
het beoordelen van processen. Korte doorlooptijden kunnen 
daarnaast van belang zijn voor de klanttevredenheid, een belang-
rijke indicator voor effectiviteit. Daarnaast gaan kortere doorloop-
tijden meestal gepaard met minder behoefte aan werkkapitaal, 
wat weer leidt tot lagere kosten. Indicatoren die de doorlooptijd 
bepalen zijn bijvoorbeeld: 
 - de ontwikkeltijd voor een nieuw product of een nieuwe dienst; 
 - de tijd die nodig is voor het uitbrengen van een offerte; 
 - de doorlooptijd tussen bestelling en orderuitlevering;
 - de doorlooptijd van de totale waardeketen, van inkoop tot afle-
vering;

 - de gemiddelde betaaltermijn; 
 - de reactietijd bij service-aanvragen.

Een optimale inrichting van de processen is primair gericht op het 
realiseren van een beperkte doorlooptijd van de processen. Hoe-
wel deze processen intern in de organisatie worden ingericht, is 
de focus van procesmanagement voor een belangrijk deel extern 
gericht. Aan het begin en aan het eind van elk proces staat een 
klant. In het denken over processen staat de klant dan ook cen-
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 - overproductie (overproduction); meer doen dan nodig is of te 
vroeg uitvoeren van handelingen die nodig zijn; 

 - wachten (waiting); periodes van inactiviteit voor zowel klanten 
als medewerkers;

 - onbenutte creativiteit (non-used creativity); het onbenut laten 
van capaciteiten van medewerkers of het onvoldoende nemen 
van verantwoordelijkheid voor basistaken;

 - transport (transport); het onnodig verplaatsen van middelen, 
materialen of medewerkers;

 - voorraad (inventory); het aanhouden van meer voorraad dan 
nodig of het ontstaan van tussenvoorraden;

 - verplaatsing (motion); het onnodig afleggen van afstanden bin-
nen één processtap;

 - extra processtappen (excess processing); onnodige of te com-
plexe processtappen.

Een tip om de acht vormen van verspilling te kunnen onthouden 
is het woord downtime. 
Procesmatig werken is gebaseerd op het principe dat alle waarde- 
toevoegende activiteiten of werkzaamheden als een stroom 
(flow), een proces zonder verspilling, kunnen worden georgani-
seerd. Daardoor worden wachttijden en daarmee doorlooptijden 
verkort. Door het uniformeren van processen draagt dit er ook toe 
bij dat de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. Het werken 
met processen is daarom tevens een belangrijke voorwaarde om 
(lever-)betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Daarnaast waar-
borgt adequaat procesmanagement dat cruciale stappen en over-
drachtsmomenten optimaal verlopen.

analyseren van een organisatie
Het implementeren van procesmanagement is geen project, maar 
een traject van het doorvoeren van de juiste taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden in een organisatie. Goed leesbare pro-
cesbeschrijvingen met het juiste detailniveau kunnen hierbij een 
effectief hulpmiddel zijn. Daarmee wordt het ideale proces bena-
derbaar. 

traal. De processen worden daarom zodanig ingericht, dat deze in 
lijn zijn met de strategie en de eisen of wensen van klanten. Door 
klanten centraal te stellen bij het inrichten van processen en  
actief de dialoog met hen aan te gaan en blijvend aan te gaan, 
kunnen organisaties verrassende ideeën opdoen over actuele 
klantenbehoeften. Praktische toepassingen om dit te realiseren, 
zijn bijvoorbeeld het organiseren van focusgroepen en klant- 
panels. 

doelstelling
Om tot een proces met alleen waardetoevoegende activiteiten 
te komen, dient verspilling (waste) te worden geëlimineerd. Dit 
is een continu proces. Verspilling betreft daarbij alle pro-
cesstappen die geen waarde aan het eindresultaat voor de 
klant toevoegen. Door continu verspilling te elimineren, wordt 
de doorlooptijd voor klanten verminderd en wordt er gestreefd 
naar een optimaal proces. We kunnen acht vormen van verspil-
ling onderkennen:
 - defecten (defects); het opnieuw uitvoeren van taken omdat het 
de eerste keer niet goed is gegaan;

De voorDelen van procesmanagement

1.  Het toenemen van de effectiviteit en efficiëntie. Bij elk proces staat 

de toegevoegde waarde voor de klant centraal. Permanente klant-

gerichtheid en resultaatgerichtheid garanderen effectiviteit van 

alle activiteiten. Omdat in elk proces de inzet van middelen wordt 

afgemeten aan de mate waarop zij bijdragen aan het resultaat 

voor de klant, stijgt ook de efficiëntie.

2.  Het verhogen van de overdraagbaarheid. Door het standaardi-

seren van werkzaamheden in processen, kunnen kennis en werk-

zaamheden snel en gemakkelijk worden overgedragen, bijvoor-

beeld aan nieuwe medewerkers

3.  Het verbeteren van de beheersbaarheid. Door het standaardiseren 

van werkzaamheden in processen wordt de organisatie beter be-

heersbaar, omdat het management kan sturen op basis van voor-

af vastgelegde normen. Processen vormen bovendien de basis voor 

allerlei vormen van zelfsturing op de werkvloer. Doordat de te be-

halen resultaten vast staan, kunnen medewerkers op basis van 

eenduidige afspraken vaker zelfstandig aan de slag.

4.  Het vergroten van het lerend vermogen. Processen versterken het 

lerend en corrigerend vermogen van een organisatie. Door sa-

men processen in kaart te brengen komen best practices aan het 

licht en wordt een basis voor verbeteringen gelegd. Ook leert dit 

medewerkers verder te kijken dan de eigen werkplek en lokali-

seert dit knelpunten in processen en samenwerking tussen afde-

lingen of functies. Doordat processen zich veelal herhalen en de 

meetresultaten telkens verbeteringen of verslechteringen laten 

zien, leert de organisatie als vanzelf van haar eigen handelen.

In de praktijk moet wel altijd een afweging worden gemaakt tussen 

de aspecten doorlooptijd, betrouwbaarheid en efficiëntie. Sterke 

nadruk op doorlooptijd kan gaan wringen met de aspecten be-

trouwbaarheid en efficiëntie. Het creëren van overcapaciteit ver-

hoogt bijvoorbeeld de kosten, terwijl het integreren van activitei-

ten functiescheiding bemoeilijkt. 

Bij procesmanagement staat het werken in zelfsturende teams centraal.
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Het vastleggen van processen heeft echter meerdere beweegrede-
nen. Externe belanghebbenden, zoals de externe accountant en 
toezichthouders, kunnen er expliciet om vragen in het kader van 
wet- en regelgeving, zoals Sox, Solvency II en diverse soorten  
certificering. Daarnaast zijn er per type procesbeschrijving  
verschillende belanghebbenden die elk hun eigen bedoelingen 
hebben, zoals procesbeheersing, risicomanagement en kwaliteits-
management. Het gevolg hiervan is dat organisaties vaak verschil-
lende procesbeschrijvingen naast elkaar gebruiken. Goed wer-
kende procesbeschrijvingen kunnen bijdragen tot:
 - het beter besturen en beheersen van de activiteiten in een  
organisatie;

 - het effectiever kunnen voeren van bijvoorbeeld werkbespre- 
kingen;

 - het evalueren van activiteiten tussen afdelingen, functies of  
processen;

 - het beoordelen van prestaties van individuele medewerkers; 
 - het sneller kunnen implementeren van nieuwe wet- en regel- 
geving.

Idealiter verloopt het proces in een procesbeschrijving van boven 
naar beneden. Eventuele loops gaan rechtsom, input komt van 
links en output gaat naar rechts. Tijdens het modelleren kunnen 
risico’s, kansen en verstoringen zichtbaar worden gemaakt. Zie 
figuur 2.
 

Figuur 2. Voorbeeld van een procesbeschrijving.

De financiële functie kan vanuit haar deskundigheid en positie in 
de organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand 
komen van procesbeschrijvingen. Het is zaak om processen op 
het juiste detailniveau vast te leggen. Dat is een kwestie van het 
zoeken naar een zekere balans tussen overzicht en detail en het 
continu afvragen wat zinvol is om weer te geven. De mate van de-
taillering hangt vooral af van de procesoverdrachten die binnen 
het proces plaatsvinden, de mate van standaardisatie en de mate 
van professionaliteit in een organisatie.
Het inrichten van een procesgestuurde organisatie houdt echter 
veel meer in dan het beschrijven van processen en het beschik-
baar stellen van procesbeschrijvingen aan belanghebbenden. 

De cultuur en inrichting van de organisatie en haar besturing 
zijn minstens zo belangrijk. Als een bepaald besturingsniveau is 
bereikt, komt het erop aan dat niveau vast te houden en te ver-
beteren. Prioriteit en aandacht van het hoger management voor 
het beheer van de procesbeschrijvingen zijn daarbij essentieel, 
omdat de organisatie anders snel zal terugvallen op de oude  
situatie en de beoogde doelstellingen niet zal realiseren. Het  
beheer wordt in veel organisaties echter vaak - ten onrechte - 
ondergewaardeerd.

aandachtsgebieden
Procesmanagement dient te zijn gebaseerd op de visie van de or-
ganisatie, anders kan het een doel op zich worden. Deze visie is in 
feite niets anders dan antwoord op de vraag waarom een organi-
satie volgens bepaalde processen moet gaan werken en met welk 
doel. Een procesgerichte organisatie ontstaat op basis van een vi-
sie. Hierin klinkt door hoe de organisatie zich klantgericht struc-
tureert, hoe zij dit vertaalt naar haar processen, waar zij die pro-
cessen afbakent en hoe zij vervolgens het herontwerp en de 
implementatie uitvoert. In een procesgerichte organisatie zullen 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden anders worden 
toegewezen dan in een functionele organisatie. 
De kracht van een organisatie wordt voornamelijk gevormd door 
de mensen die er werken en in onderlinge samenhang activitei-
ten uitvoeren om producten of diensten te kunnen leveren. Za-
ken als normen en waarden, cultuur, gedrag en vertrouwen zijn 
nauwelijks te vangen in rationele modellen. Deze aandachts- 
gebieden zijn complementair aan rationele factoren, zoals stra-
tegie, structuur, systemen en processen. Het een kan niet zonder 
het ander.
Aandacht voor het samenspel en de samenwerking, voor de 
drijfveren en de ruimte en visies van de verschillende medewer-
kers in een organisatie is dan ook een cruciale factor voor suc-
ces. Naast de rationele, analytische en lineaire invalshoek spelen 
daarbij veranderkundige inzichten, emotie en intuïtie een be-
langrijke rol. 
Bij procesmanagement staat het werken in zelfsturende teams 
centraal. In dit kader krijgen dergelijke teams maximale regelvrij-
heid om hun werkzaamheden in te richten. Ervaring leert dat pro-
cessen hierdoor efficiënt en effectief worden ingericht, wat leidt 
tot hoge medewerker- en klanttevredenheid en tot succesvolle 
product- en procesinnovaties. Door over afdelings- en bedrijfs-
grenzen heen te leren denken en werken, ontstaan als vanzelf 
nieuwe concepten en ideeën om processen, producten en dien-
sten te verbeteren en te innoveren. Het delen van kennis, netwer-
ken en inzichten staat daarbij centraal. 

Voorbeelden van beheeractiviteiten binnen procesmanagement 
zijn: 
 - het bieden van ondersteuning aan de managers en uitvoeren-
den bij het gebruik van procesmanagementobjecten; 

 - het vaststellen van de mate waarin deze objecten worden ge-
bruikt; 

 - het vaststellen van de kwaliteit van de gebruikte objecten; 
 - het bepalen van afwijkingen tussen de vastgestelde en de opera-
tionele situatie; 

 - het doen van verbetervoorstellen; 
 - het doorvoeren van goedgekeurde aanpassingen. 

Dit zijn met name activiteiten waarin de financiële functie haar 
toegevoegde waarde voor de organisatie kan bewijzen.
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Planning- en controlcyclus
Voor het stellen van doelen en het effectief tot stand laten komen 
van sturingsmiddelen, komt het vooral aan op inspireren. De me-
dewerkers in een organisatie moeten worden uitgedaagd om zelf 
actief mee te denken met de organisatiedoelstellingen en de spel-
regels die daarbij horen. Hiervoor moeten sessies worden georga-
niseerd, die erop gericht zijn om te komen tot het stellen van doe-
len en een adequate combinatie van beheersingsmaatregelen. In 
de uitvoeringsfase moeten medewerkers vervolgens worden ge-
mobiliseerd om tot uitvoering over te gaan. Hiervoor ligt een be-
langrijke rol bij het management. De financiële functie kan daar 
een ondersteunende rol bij vervullen. Vervolgens wordt in de rap-
portagefase betekenis gegeven aan de beheersingsinformatie om 

te evalueren of de doelstellingen zijn gerealiseerd. De insteek 
daarbij is waarderen. Er moet ruimte en veiligheid zijn om de in-
formatie in de juiste context te plaatsen. Ten slotte komt het aan 
op reflecteren. Vanuit de opgeleverde informatie moet worden 
bezien hoe de rollen zijn ingevuld en of en hoe kan worden bijge-
stuurd. Dit vraagt naast analytisch vermogen, (financiële) deskun-
digheid en integriteit om andere competenties, zoals omgevings-
sensitiviteit en verbindende kwaliteiten, die het management in 
staat stellen medewerkers te inspireren, mobiliseren, waarderen 
en reflecteren. 

gaming
Een belangrijke les vanuit procesmanagement is de kracht van  
gaming: doen, leren, ervaren en innoveren. Dat is de kern van  
gaming. Vanuit bekende, vaak vast omlijnde organisatie-indelingen 
vindt out of the box denken plaats. Waarom voeren we werkzaam-
heden uit zoals we doen? Staat de klant wel centraal? Hoe kunnen 
we het slimmer organiseren? Allemaal vraagstukken die als resul-
taat van gaming aan de orde komen en worden beantwoord. En lei-
den tot slimmere processen, innovatieve dienstverlening en betere 
(financiële) resultaten. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat 
de klantervaring van een diensteninnovatie cruciaal is voor het 
marktsucces. Door gebruik te maken van de principes en uitgangs-
punten van gaming kan de klantervaring tot in detail worden getest, 
bijvoorbeeld door middel van een pilot-omgeving, waarbij echte 
klanten worden blootgesteld aan het geïnnoveerde proces. De 
daarop gebaseerde input leidt uiteindelijk tot een in de praktijk ge-
implementeerde en klantgedragen proces.  

In vijf artikelen heeft Ron Kieft een groeimodel voor management 
control uitgewerkt. Dit is het derde deel. Aan bod kwamen/komen
- kostenmanagement (april)
- tactisch management (mei)
- procesmanagement (juni)
- projectmanagement (juli/augustus)
- ketenmanagement (september)

De tien belangrijkste kenmerken van procesmanagement

1.   denken in processen en rollen in plaats van in structuren en 

functies; 

2.   het centraal stellen van klantprocessen en processen  

van andere stakeholders; 

3.   elke stap in een proces moet waarde toevoegen voor de klant;  

4.   de waarde die wordt toegevoegd moet worden gemeten aan de 

hand van kritische prestatie-indicatoren; 

5.   sterke focus op het verminderen van rework en het verhogen 

van de kwaliteit en productiviteit; 

6.   het gebruik van een continue leer- en verbetercyclus, zoals de 

planning- en controlcyclus;  

7.   processen worden getoetst aan de visie, missie en strategie van 

de organisatie; 

8.   procesmanagement moet adequaat worden geïmplementeerd; 

9.   specifieke procesgerichte competenties van medewerkers en 

managers worden verder ontwikkeld; 

10.  de organisatie kantelt en krijgt minder organisatorische niveaus, 

waarbij de verantwoordelijkheid voor de verschillende proces-

sen wordt gedecentraliseerd.


