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JAAP VAN DAALEN 

Wanneer het gaat om het primaire proces beschikken organisaties
in ruime mate over de vereiste kennis en ervaring. Dit is immers
een noodzaak om te kunnen overleven in de sterke competitieve
omgeving waarin de meeste organisaties verkeren. Bij ondersteu-
nende processen daarentegen, waartoe overigens de meeste finan-
ciële afdelingen ook worden gerekend, zien wij dat de vereiste
kennis en ervaring meestal ontbreekt, alhoewel de perceptie vaak
anders is (‘bij ons is alles perfect geregeld’). Verantwoordelijke
managers zijn generalisten; denk alleen maar aan een facility
manager en de vele processen waar hij verstand van moet hebben.
Het komt ook voor (met name bij kleinere organisaties) dat een
manager van het primaire proces een of meerdere ondersteunende
processen in zijn portefeuille heeft (bijvoorbeeld de operationeel
manager die ook verantwoordelijk is voor het wagenpark).
Verder zijn veel ondersteunende processen uitbesteed aan speci-
alisten (schoonmaak, wagenpark, catering, verzekeringen, IT,
telecom, arbo et cetera). Dit leidt al snel tot een situatie waarbij
de leverancier meer proces- c.q. detailkennis heeft dan de
opdrachtgever. Dat dit niet altijd in het voordeel van de klant
uitpakt, behoeft geen nadere toelichting. 

Ook tussen de ondersteunende processen en afdelingen onder-
ling zien we tot op heden weinig synergie-effecten optreden.
Ondersteunende afdelingen (zoals F&A, HRM en Facilities)
vallen zelden onder de verantwoordelijkheid van één persoon en
grensoverschrijdend denken en doen wordt hierdoor meestal
niet gestimuleerd. 

Ondersteunende afdelingen
vallen zelden onder de
verantwoordelijkheid van
één persoon

Vooruitstrevende organisaties hebben een afgeleide missie en
visie per ondersteunende afdeling (separaat voor Finance, HR,
Facilities, ICT enzovoorts). Alhoewel deze afdelingen voor exact

Ondernemers en controllers besteden nog te weinig
aandacht aan het efficiënt managen van ondersteunende
processen. Op het terrein van onder andere
wagenparkbeheer, tele- en datacommunicatie, catering,
werkplekautomatisering, huisvesting, verzekeringen en
andere niet-kernprocessen kunnen organisaties nog
aanzienlijke verbeteringen doorvoeren. Met behulp van
support chain management (SCM) kunnen besparingen
van 10 tot 20 procent worden behaald. Een stappenplan.

Stappenplan voor integraal management van ondersteunende processen
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Support chain management

staat nog in de kinderschoenen
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dezelfde klant werken (het primaire proces) en je er van uit mag
gaan dat missie en visie op hoofdlijnen gelijk moeten zijn, komt
dit in de praktijk nog niet tot nauwelijks voor. Bij hoeveel orga-
nisaties is er al sprake van een integrale visie en missie ten aan-
zien van het ondersteunende proces? We zien de eerste organisa-
ties hier nu toe overgaan en verwachten een toename hiervan in
de komende jaren.

Integrale visie en missie
ontbreken vaak nog 

De kosten van ondersteunende processen (van telecom tot lea-
sing, van catering tot gebouwbeheer en van loonadministratie
tot verzekeringen) zijn grotendeels bepalend voor het rendement
van een onderneming. Goed management hiervan (en dat is heel
wat meer dan alleen maar goedkoper inkopen!) leidt tot structu-
rele besparingen die variëren van 10 tot meer dan 20 procent op

de integrale kosten van de ondersteunende processen. Niet zel-
den leidt dit tot winststijgingen van 5 procent en meer bij goed
renderende organisaties tot 30 procent en meer bij ondernemin-
gen met structureel lage marges. 
Daarnaast is de kwaliteit van het ondersteunende proces (de
motorolie) een factor die van wezenlijk belang is voor een effec-
tief en efficiënt draaiend primair proces (het motorblok). In
moeilijke tijden snijden in kosten door kwaliteit te verlagen is
slechts een schijnoptimalisatie, maar wordt toch regelmatig als
noodgreep toegepast. Externe kosten worden hiermee op korte
termijn (vaak ogenschijnlijk) verlaagd, interne (verborgen)
kosten nemen meestal toe. 

Bovenstaande zaken geven aan dat integraal ketenmanagement
van ondersteunende processen, ook wel support chain manage-
ment (SCM) genoemd, een belangrijke factor is bij het optimali-

Ook tussen de ondersteunende processen en afdelingen
onderling zien we tot op heden weinig synergie-effecten
optreden.
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seren van bedrijfsprocessen. SCM leidt tot een optimalisatie van
de bijdrage van de ondersteunende processen aan het primaire
proces. Meer concreet betekent dit een structurele en aanzien-
lijke verlaging van de kosten van ondersteunende processen en
een hogere bijdrage (kwaliteit) aan het primaire proces. 

Ondersteunende processen
Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat support chain
management is, moeten we eerst bepalen wat ondersteunende
processen zijn: ‘Ondersteunende processen zijn die processen
die noodzakelijk zijn voor het primaire proces van een organisa-
tie, maar die niet bepalend zijn voor het onderscheidend vermo-
gen van de organisatie in de ogen van de klant.’ 
Meer beeldend gesproken is het primaire proces het motorblok
van een organisatie en zijn de ondersteunende processen de
motorolie. De ondersteunende processen moeten er voor zorgen
dat de motor (het primaire proces) niet in de soep loopt en met
de minst mogelijke wrijving (procesverstoringen) de hoogst
mogelijke opbrengst genereert tegen de laagst mogelijke kosten.

(Top)management is verantwoordelijk
Belangrijke conclusie is dat ondersteunende processen veel ver-
der gaan dan de ‘traditionele, gebouwgebonden’ facilitaire pro-
cessen als gebouwbeheer, catering, schoonmaak, receptie en
beveiliging. Ondersteunende processen gaan dwars door afde-
lingen, hiërarchieën, divisies en het primaire proces heen. Van
verzekeringen tot salarisadministratie, van telecommunicatie tot
wagenparkbeheer, van postkamer tot bedrijfsrestaurant en van
IT-netwerk tot (intern) transport.
Per organisatie verschilt de grootte en het belang van de onder-
steunende processen. Daarentegen is de impact van de onder-
steunende processen voor elke organisatie groot, met name als
het misgaat (vergeten olie bij te vullen...?). 
Als het telefonie- of het IT-netwerk niet functioneert, loopt
het primaire proces van bijna iedere organisatie direct schade
op. En wat te denken van de gevolgen van een lek in de
(informatie)beveiliging? Of een voedselvergiftiging omdat de
hygiënevoorschriften in het bedrijfsrestaurant niet zijn nage-
leefd. Een wagenpark dat gedeeltelijk stil valt? En zo kunnen
we nog wel even doorgaan. Als ondersteunende processen

niet (optimaal) functioneren, levert dat grote problemen op
voor elke organisatie. 
De conclusie luidt dan ook dat niet alleen de facility manager of
het hoofd algemene zaken maar het gehele management (inclu-
sief de directie) een rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt
voor de ondersteunende processen. Het belang van deze proces-
sen en de bijbehorende kosten, is dermate groot dat ook de
ondersteunende processen, net als het primaire proces, structu-
reel en integraal moeten worden gemanaged: er is sprake van
support chain management. Daarom moeten alle ondersteunen-
de processen onder de verantwoordelijkheid van één persoon
komen, die op het hoogste niveau binnen een organisatie werk-
zaam is.

Support chain management
De definitie van support chain management: ‘Het structureel en
integraal managen van alle ondersteunende processen met als
doelstelling het leveren van een zo hoog mogelijke bijdrage aan
het primaire proces.’ Ook bij het ondersteunende proces geldt
dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De drie scha-
kels waaruit de support chain is opgebouwd zijn:
1. Management. Management staat voor alle beleids- en

beheersmatige aspecten van het ondersteunende proces. Dit
gaat van ontwikkeling van visie, missie en beleid tot aan het
operationele beheer. 

2. User. User staat voor alle elementen die met de eindgebruiker
te maken hebben. De gebruiker is enerzijds de bron c.q.
noodzaak van het ondersteunende proces, anderzijds is hij
een belangrijke beïnvloeder van kosten en kwaliteit. 

3. Supplier. Supplier staat voor alle elementen die met de leve-
rancier te maken hebben. Dit kan zowel een eigenbeheersitu-
atie of een uitbestede situatie zijn. In beide gevallen is er spra-
ke van een dienst of een product dat geleverd wordt en is er
dus sprake van een klant-leverancierrelatie.

Integrale benadering
Gelet op het evengrote belang van alle procesonderdelen (mana-
gement, user en supplier) is een integrale benadering noodzake-
lijk. Een eenzijdige benadering, bijvoorbeeld alleen gericht op
inkoop (supplier), zal nooit leiden tot een optimaal lopend pro-
ces. Sterker nog, dit zou wellicht op korte termijn tot lagere
inkoopkosten kunnen leiden, maar op langere termijn kan dit
zelfs leiden tot een verslechtering van de bijdrage aan het pri-
maire proces (denk aan uitdrukkingen als ‘penny wise, pound
foolish’ en ‘goedkoop is duurkoop’.
De integrale aanpak komt tot uitdrukking in figuur 2 en staat
bekend als MUST! Dit staat voor Management, User, Supplier
en Theory! De begrippen management, user en supplier zijn
hierboven reeds beschreven. 

Investering in tijd en geld
moet binnen maximaal een
jaar worden terugverdiend
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figuur 1

Primair en ondersteunende proces(sen)

BRON: ROI GROEP
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MUST! wordt gebruikt voor de optimalisering van ondersteu-
nende processen. Dit model kan zowel toegepast worden voor
het totale ondersteunende proces van een organisatie, per
hoofdgroep (bijvoorbeeld alle facilitaire processen) maar ook
voor een individueel deelproces (bijvoorbeeld telecommunicatie
of wagenparkbeheer). Het model is zowel toepasbaar bij uitbe-
stede als bij inbestede processen. Zowel de organisatorische
kant (management), de kwalitatieve kant (user) als de kosten-
kant (supplier) komt aan bod.

Stappenplan
Om te komen tot ondersteunende processen die een optimale
bijdrage leveren aan het primaire proces, is het noodzakelijk een
stappenplan te volgen. Dit stappenplan is zo opgebouwd dat
slechts die processen worden aangepakt waarbij de omvang
(kosten) en/of het belang (afbreukrisico voor primaire proces)
groot genoeg zijn om de investering te rechtvaardigen.
Criterium daarbij is dat de investering in tijd en geld binnen
maximaal een jaar moet worden terugverdiend. In eerste instan-
tie worden de integrale kosten van alle ondersteunende proces-
sen in kaart gebracht. 
Uit figuur 3 blijkt dat deze organisatie met 21 ondersteunende
processen te maken heeft welke in het onderzoek betrokken
zijn. Daarbij valt op dat negen processen ruim 70 procent van
alle kosten veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat deze 30/70-
regel meestal opgaat. Alleen kijken naar kosten geeft echter
geen goed beeld van het belang van deze processen. Hiervoor is
het noodzakelijk ook te kijken naar organisatorische en kwali-
tatieve elementen. Dit wordt verder uitgewerkt in stap 1 van het
stappenplan.

Stap 1: vooronderzoek
Middels het voeren van interviews met de belangrijkste belang-
hebbenden bij de ondersteunende processen wordt inzicht ver-
kregen in concrete problematiek, potentiële resultaten en moge-
lijke oplossingen. De volgende stappen worden hierbij gezet:
– bepalen en kort beschrijven ondersteunende processen;
– bepalen kosten (integraal) per proces (zie figuur 3);
– bepalen belang per proces voor het primaire proces;
– opnemen van processen in zogenoemde omvang/belangma-

trix (zie figuur 4),
– bepalen van verbeterpotentieel per proces;
– opstellen gewogen prioriteitenlijst;
– bepalen welke processen meegenomen worden naar stap 2.

In stap 1 wordt duidelijk gemaakt wat de belangrijkste
ondersteunende processen voor de organisatie zijn (zowel in
financiële als in kwalitatieve zin). Daarnaast wordt aangege-
ven wat het verbeterpotentieel per proces en voor de gehele
organisatie is en welke stappen gezet moeten worden om de
verbeteringen te realiseren. Zodoende is de organisatie in
staat een gewogen beslissing te nemen welke processen in
stap 2 worden meegenomen. 

Stap 2: analyse
Per proces wordt, aan de hand van MUST!, met behulp van
diverse instrumenten (interviews, enquêtes, deskresearch, fac-
tuur- en contractanalyse en benchmarking) de huidige situatie in
kaart gebracht en vergeleken met een optimale situatie. Hierbij
komen onder meer de volgende elementen aan bod:

16% wagenpark

10% uitzendkrachten 

10% telecommunicatie 

8% onderhoud 

6% travel 

6% receptie 

5% catering

5% verzekeringen

5% gas/water/licht

4% arbodienst 
4% porti 
3% postkamer/archief
3% opslag 
3% drukwerk 
3% kinderopvang 
2% schoonmaak 
2% beveiliging 
2% gebouwbeheer/meubilair
1% verhuizingen
1% koerier
1% groenvoorziening

71%

29%

Gebruikersprofielen
Eisen en wensen

Klanttevredenheid
Marktconformiteit

Invloed op kosten en kwaliteit

Visie en missie       
Doelstellingen en beleid

Structuur en cultuur        
Inkoopproces                      

Leveranciersprofielen
                Contractvorm
 Condities en voorwaarden

                     (structureel en      

M

r

User

figuur 2

MUST!

figuur 3

Cijfervoorbeeld kostenondersteunende processen

BRON: ROI GROEP
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Management: 
– visie/missie;
– doelstellingen/strategie;
– organisatiestructuur en cultuur;
– beheer;
– inkoop.

User:
– gebruikersprofiel;
– gebruikersrol;
– gebruikerstevredenheid;
– invloed op kosten en kwaliteit.

Supplier:
– leveranciersprofiel;
– contractvorm;
– prijs/kwaliteitsverhouding.

Stap 3: implementatie
Aan de hand van uitkomsten van fase 2 wordt per proces
bepaald welke stappen moeten worden gezet om de in de ana-
lysefase aangetoonde verbeteringsmogelijkheden succesvol te
implementeren. Het gaat hier onder andere om onderstaande
activiteiten: 
– herzien van beleid en strategie;
– aanpassen organisatie;
– aanpassen procedures/regelingen;
– opleiden verantwoordelijke managers c.q. medewerkers;
– onderhandelingen met leveranciers/volledige aanbesteding;
– opstellen/screenen contracten/mantelovereenkomsten;
– opstellen/screenen service level agreements;
– opstellen/screenen price level agreements,
– opstellen en uitvoeren implementatieplan (waaronder com-

municatieplan met eindgebruikers).

Stap 4: monitoring
Structurele monitoring van ondersteunende processen is nood-
zakelijk om de belangrijkste ondersteunende processen ook op

lange termijn optimaal te laten renderen. Hierbij dienen de vol-
gende stappen gezet te worden:
– benoemen kritische proces indicatoren (KPI);
– vastleggen meetmethodes;
– bepalen meetfrequentie;
– meten KPI’s;
– evalueren en bijstellen.

Resultaten
Indien SCM en MUST! op de juiste wijze worden toegepast, zal
de bijdrage van de ondersteunende processen aan het primaire
proces aanzienlijk worden verhoogd. Dit leidt tot:
– een beter geolied primair proces;
– structurele verlaging integrale proceskosten (10 tot 30 pro-

cent);
– grotere tevredenheid eindgebruikers;
– aanzienlijke verhoging rendement (5 tot meer dan 30 pro-

cent);
– structurele sturing via KPI’s, management by exceptions en

SLA’s.

In figuur 5 is de procentuele verhouding weergegeven van de
gemiddelde verbeteringen die gerealiseerd worden middels sup-
port chain management en MUST!. In deze figuur wordt bena-
drukt dat slechts een integrale aanpak leidt tot een optimale bij-
drage van de ondersteunende processen. Alleen focus op inkoop
(supplier) leidt immers maar tot een (financiële) verbetering van
45 procent in plaats van de maximaal haalbare 100 procent.

Tot slot: ondersteunende processen zijn noodzakelijk voor een
goed functionerend primair proces. Support chain management
leidt tot een structurele en integrale aanpak en optimalisatie van
ondersteunende processen en levert daarmee een wezenlijke bij-
drage aan het realiseren van de doelstellingen van een organisa-
tie. Een aanzienlijke en structurele verbetering van het rende-
ment is het gevolg. Alhoewel de verantwoordelijkheid voor veel
ondersteunende processen vaak niet bij de financieel eindverant-
woordelijke (de controller) ligt, is dit toch de meest voor de
hand liggende persoon om support chain management te intro-
duceren. Hij of zij is immers vaak degene die een integraal over-
zicht heeft van de kosten van ondersteunende processen en
daarnaast (mede)eindverantwoordelijkheid draagt voor het ren-
dement van de organisatie. 

45 procent
Management

24 procent
User

31 procent
Supplier

figuur 5

Financiële resultaten met Support Chain Management en
MUST! 
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Voorbeeld omvang/belangmatrix 
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