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T H E M A  W O R K F L O W  M A N A G E M E N T: E E N  P R A K T I S C H E  A A N PA K
Drs. F. van Berkel en drs. P. James, consultants DOC Advies, 

drivers of change te Roelofarendsveen (vanberkel@docadvies.nl).

Imaging &
WorkFlowManagement
stroomlijnt processen

Gestroomlijnde processen, zeer korte doorlooptijden,
geen werkvoorraden meer, controle over de processen,
Imaging & WorkFlowManagement (I&WFM) maakt dat
allemaal mogelijk. Een snelle return on investment, in
diverse gevallen minder dan één jaar, is reëel. Er is 
dus hoop. Met een gedegen veranderaanpak kunnen
processen weer worden gestroomlijnd en behoren
versnipperde, inefficiënte processen definitief tot het
verleden. De praktijk bewijst het.

FRANK VAN BERKEL EN PAUL JAMES

Proces s t a at centra al,  niet  de techniek

Out-of-the-box-denken is 
bij workflow management
essentieel. 



In tijden waarin het economisch wat minder gaat, roepen
organisaties om kostenbesparing en kwaliteits- en efficiency-
verbeteringen. Bedrijven zijn tenslotte sterk gericht op het ver-
groten van het concurrerend vermogen. Imaging &
WorkFlowManagement (I&WFM) is op dit moment een
populaire manier om bedrijfsprocessen te optimaliseren en
efficiencyverbeteringen te realiseren. I&WFM leidt tot verder-
gaande automatisering en een vermindering van de door werk-
nemers uit te voeren werkzaamheden. Door meer inzicht in
het productieproces leidt I&WFM bovendien tot betere stuur-
mogelijkheden. Terugverdientijden van één jaar of minder zijn
in de praktijk goed realiseerbaar. 

In dit artikel gaan wij in op I&WFM en de randvoorwaarden
voor succesvolle I&WFM-implementaties. Het gaat daarbij
naar onze mening niet zozeer om het technische verhaal; veel
belangrijker voor een succesvolle implementatie is het voortra-
ject en de aandacht voor het verandermanagement. 

Wat is I&WFM?
Met technieken van Imaging & WorkFlowManagement ver-
vangt een organisatie fysieke papierstromen door digitale stro-
men. Voorbeelden van processen waarin I&WFM kan worden
toegepast, zijn: 
– de verwerking van schadedeclaraties bij een verzekerings-

maatschappij;
– de verwerking van inkoopfacturen (crediteurenproces);
– de behandeling van vergunningaanvragen in een gemeente.

Met I&WFM wordt de papieren factuur, declaratie of aan-
vraag omgezet in een image, waarvan de gegevens automatisch
worden ingelezen. De data op het fysieke document komen
daarmee snel digitaal beschikbaar. Op basis van een eerste
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indexering kan de betreffende case in de organisatie worden
gerouteerd. Medewerkers kunnen in verschillende processtap-
pen handelingen verrichten: informatie toevoegen, veranderen,
verwijderen et cetera. Na de uitvoering van een processtap
krijgt een volgende medewerker de betreffende case in zijn
digitale postbak. Routering geschiedt op basis van rules die
zijn vastgelegd in het systeem.

Voordelen
Wanneer I&WFM-technieken juist worden toegepast, leidt dit
tot aanzienlijke kostenbesparingen en kwaliteitsverhoging. In
onze ogen zijn de volgende voordelen verbonden aan de toe-
passing van I&WFM-technieken:
– Het invoeren van gegevens wordt voorkomen: het over-

typen van binnenkomende documenten behoort tot het 
verleden.

– Omdat het I&WFM-systeem een schil om bestaande syste-
men vormt, wordt voorkomen dat dezelfde gegevens meer-
dere keren in verschillende systemen dienen te worden vast-
gelegd. 

– De kwaliteit in het proces neemt toe door automatisering
van ingewikkelde werkzaamheden en een reductie van
handmatige invoer van gegevens.

– De controle over het bedrijfsproces neemt sterk toe door
een verbeterd inzicht in de in- en output van het proces,
maar ook door meer inzicht in het transformatieproces.

– Documenten zijn gemakkelijk toegankelijk door digitale
archivering en routering.

De voordelen van I&WFM zijn echter niet eenvoudig te
bewerkstelligen. Het is bepaald geen kwestie van simpelweg
een nieuw systeem neerzetten en laten draaien. Dit heeft te
maken met verschillende omstandigheden. 

Wa t is I&WFM?

Door technieken van Imaging & WorkFlowManagement samen

te gebruiken, kunnen papierstromen in een organisatie wor-

den vervangen door een (gestructureerde) elektronische uit-

wisseling van werk en documenten.

De laatste jaren heeft de informatietechnologie grote stap-

pen voorwaarts gemaakt, waardoor nieuwe mogelijkheden

zijn ontstaan voor het inrichten van bedrijfsprocessen. Met

name het ontstaan van (generieke) softwarepakketten voor

de besturing van bedrijfsprocessen, de zogenaamde WFM-

tools, is van groot belang.

De term Imaging staat voor het ‘verelektroniseren’ van het

papier, door er een image van te maken. Het papier wordt door

een scanner geleid die het vervolgens omzet naar een elektroni-

sche file. Moderne scanners en scansoftwarepaketten kennen

allerlei mogelijkheden als barcodeherkenning, optical character

recognition (OCR) en optical mark reading (OMR), waarmee op

intelligente wijze formulieren kunnen worden gelezen. 

Workflow management is het beheersen van werkprocessen

door middel van een elektronisch systeem. Workflow manage-

ment kan in de praktijk als volgt werken: door gebruikers in

groepen in te delen, kan werk door de organisatie worden

gerouteerd. Op basis van bepaalde regels kan het I&WFM-

systeem zelf beslissingen nemen (als het desbetreffende

bedrag bijvoorbeeld hoger is dan 200 euro, ga naar een extra

controle, et cetera). Deze route wordt gemodelleerd en door-

dat alles wordt vastgelegd kan het werk (ook wel de case

genoemd) continu worden gevolgd. Hierdoor is betere mana-

gementinformatie beschikbaar, valt het werk beter onder

medewerkers te verdelen, kan statusinformatie worden gege-

ven, et cetera. Na behandeling van een case door een mede-

werker komt de case in de digitale postbak van een volgende

(groep) van medewerker(s) terecht die een nieuwe taak uit-

voeren, of een controle doen.

In een ideaal I&WFM-plaatje communiceert de medewerker

alleen met de schermen van de WFM-tool. De bestaande

bronsystemen zijn gekoppeld aan deze tool. De tool haalt in

elke stap de gewenste gegevens op uit de bronsystemen en

exporteert deze weer na het uitvoeren van de gewenste han-

deling. De bestaande bronsystemen blijven dus bestaan; het

WFM-systeem wordt hier als schil overheen gelegd.
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Weerstanden
Weerstanden bij management en medewerkers tegen dit type
verandertrajecten komen veelvuldig voor. Als deze de over-
hand krijgen, dan kan een I&WFM-project mislukken.
Voorbeelden van weerstanden in I&WFM-projecten zijn:
– Werknemers zijn bang hun baan te verliezen. Het is inder-

daad heel goed mogelijk door goede toepassing van I&WFM
de efficiency in een bedrijf te vergroten. Veelal is dan het
gevolg dat met minder mensen hetzelfde werk kan worden
verricht. Medewerkers zijn, begrijpelijkerwijs, bang voor
dergelijke gevolgen. 

– Mensen hebben weerstand tegen het feit dat niet meer met
papier wordt gewerkt. Medewerkers hebben vaak jaren met
fysieke documenten gewerkt. Het idee om voortaan al het
werk vanaf het beeldscherm te verrichten roept bij sommige
medewerkers weerstand op. Zij zijn bang dat deze werkwijze
het werk minder leuk en prettig maakt. 

– Het Big Brother-effect kan optreden. Een I&WFM-systeem
maakt de output van medewerkers inzichtelijk. Het idee van
‘big brother is watching you’ slaat de plank dan ook niet ver
mis. Controle per medewerker, productiviteitscijfers per
medewerker, inzicht in werkvoorraden, het is niet altijd pret-
tig voor een medewerker om hiermee te worden geconfron-
teerd. 

– Mensen hebben het gevoel dat weer een nieuw systeem ‘door
de strot wordt gedrukt’, of dat ze de zoveelste verandering
moeten meemaken. Steeds wanneer een nieuw systeem wordt
geïntroduceerd, krijgen medewerkers te horen dat het nu
echt allemaal beter gaat worden. Keer op keer blijkt dit niet
het geval. Nieuwe systemen leveren weliswaar vaak verbete-
ringen op, maar creëren tegelijkertijd ook weer hun eigen,
nieuwe problemen. Dit leidt tot frustratie bij medewerkers.
Zij zijn ‘verandermoe’ en niet gemakkelijk meer enthousiast
te krijgen. 

– Er kan sprake zijn van het ‘mannen in pak’-syndroom of het
‘denken vanuit de ivoren toren’. Consultants begeleiden in
veel gevallen I&WFM-projecten, evenals zoveel andere ICT-
of verandertrajecten. Medewerkers hebben al snel het gevoel
dat ‘de mannen in pak’ weer met mooie praatjes een veran-
dering teweeg willen brengen, terwijl zij absoluut geen idee
hebben van de praktijk op de werkvloer en de primaire pro-
cessen. De plannen zouden zijn uitgedacht in de zogenoemde
ivoren toren, waardoor ze weinig kans van slagen hebben.

Aanpak 
Voor een succesvolle I&WFM-implementatie is het belangrijk
dat bovengenoemde weerstanden worden voorkomen, vermin-
derd of benut. Dit kan door al vroeg in het project het veran-
dermanagement centraal te stellen. Daarnaast is het cruciaal
heldere doelstellingen op te stellen en deze zorgvuldig te bewa-
ken. Maar bovenal is wezenlijk het bedrijfsproces in I&WFM-
projecten centraal te stellen. Voorkom dat techniek het veran-
deringsproces overheerst. 
Wij adviseren een brede aanpak met de volgende elementen: 
– Incorporeer I&WFM in de ondernemingsstrategie. I&WFM-

projecten zijn feitelijk grote verandertrajecten. Zoals in elk
traject is het eenvoudiger steun en begrip te krijgen voor de
beoogde verandering indien deze kan worden ingebed in een
groter geheel. Groot voordeel hiervan is dat medewerkers
het I&WFM-traject beter in perspectief kunnen plaatsen en

beter begrijpen waarom het betreffende project wordt uitge-
voerd. Een van de mogelijkheden hiervoor is klantgericht-
heidsvergroting. Elke verzekeringsmaatschappij of gemeente
wil tegenwoordig klantgerichter opereren. Een van de onder-
delen in dit grotere traject kan I&WFM zijn. De top van de
organisatie zal deze visie en ambitie consequent en langdurig
moeten omarmen en uitdragen (en wel top down). De visie,
missie en strategie moeten leidend zijn bij de keuze om al
dan niet een I&WFM-project uit te voeren. Invulling van de
visie kan vervolgens bottom up plaatsvinden.

Stel het verander-
management centraal 

– Ga altijd uit van het meest ambitieuze ‘ideaalplaatje’. Neem
geen genoegen met half werk. Bij aanvang van een project
worden bestaande bedrijfsprocessen en de knelpunten daar-
binnen geïnventariseerd. Het is van groot belang daarbij een
‘I&WFM-bril’ op te zetten, teneinde verbetermogelijkheden
te kunnen herkennen. Na vaststelling van de huidige situatie
kan vervolgens, samen met medewerkers en management,
een ideaalplaatje van het nieuwe met I&WFM-uitgeruste
bedrijfsproces worden ontworpen. Vergeet hierbij alle ‘beren
op de weg’, zoals alle tegenwerpingen, bestaande obstakels,
onmogelijkheden en noodzakelijkheden. Het out-of-the-box-
denken is in dit verband essentieel. Het is onze ervaring dat
wanneer teveel vanuit de bestaande situatie wordt ontwor-
pen, het creatieve proces onvoldoende op gang komt. En dit
creatieve proces is uitermate relevant. Het is beter vanuit een
ideaalplaatje een paar stappen terug te zetten, dan vanuit

Wanneer I&WFM toe t e passen?

I&WFM kan in veel processen worden ingezet. Het meest

levert I&WFM echter op in processen die voldoen aan

meerdere van de volgende kenmerken:

– Er bestaat onvoldoende inzicht in het proces in termen

van doorlooptijden, werkvoorraden, benodigde resour-

ces et cetera.

– Er is sprake van veel inkomende dossiers.

– In het proces vinden veel repeterende werkzaamheden

plaats. Het proces bestaat uit meerdere

gestructureerde processtappen.

– Er is sprake van (onnodig) lange doorlooptijden.

– Werkzaamheden zouden ook parallel kunnen worden

uitgevoerd.

– In het proces spelen meerdere partijen (afdelingen/

personen) een rol, eventueel geografisch verspreid.

– In het proces vinden activiteiten plaats die geen

waarde toevoegen, zoals kopiëren, zoeken of

transporteren.
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een suboptimaal plaatje het maximaal haalbare
resultaat proberen te bereiken. Het ontwerpen
van een ideaalplaatje heeft een aantal voordelen.
Zo helpt het bij het formuleren van de ambitie:
dit willen wij bereiken! Hierdoor motiveren we
management en medewerkers: hier doen we het
dus voor! Het geeft bovendien richting aan de
verdere uitvoering van het project. 
De ontwikkeling van een ideaalplaatje laat zien
dat er meer mogelijk is dan wat management en
medewerkers in eerste instantie denken. Aldus
vormt dit een eerste, maar wezenlijke stap in het
verandertraject.

– Ga uit van het proces, niet van de techniek.
Aansluitend bij het voorgaande punt concluderen
wij dat het bedrijfsproces centraal dient te staan
en niet de techniek. Wanneer het proces centraal
wordt gesteld, waarborg je dat er een daadwerke-
lijke ambitie wordt geformuleerd. Redeneren van-
uit de techniek betekent vaak dat op voorhand al
rekening wordt gehouden met vermeende onmo-
gelijkheden van de techniek. Het stompt het crea-
tieve proces af.

– Leg in een business case heldere, concrete en
meetbare doelstellingen vast. Voorkom een situa-
tie waarbij het I&WFM-project verzandt in goede
bedoelingen maar weinig concrete resultaten. Het
lijkt logisch om van tevoren concrete doelstellin-
gen vast te stellen, de praktijk is echter weerbar-
stig. Wij adviseren veel tijd en aandacht te beste-
den aan het voortraject van een I&WFM-project,
waarbij heldere, concrete en meetbare doelstellin-
gen worden vastgelegd. Dit vergroot de controle
op het traject (halen wij onze doelstellingen?, zit-
ten we op de goede weg?), maar zal na uitvoering
van het traject ook het lerend vermogen van de
organisatie doen toenemen. 

– Invloed en betrokkenheid van medewerkers. Om
commitment te krijgen voor het project zijn pro-
motie en communicatie van het project logischer-
wijs belangrijk. Commitment is nodig om twee
redenen. Tijdens het ontwerp en de bouw van het
nieuwe proces dient het normale werk wel te blij-
ven worden uitgevoerd. Na implementatie van
het nieuwe proces dienen medewerkers, die het
proces tenslotte uitvoeren, daar een goed gevoel
over te hebben. Hebben ze dit niet, dan zullen ze
kleine of soms grote veranderingen in het proces
willen bewerkstelligen, afwijkend van het ideaal-
plaatje.

– Commitment verkrijgen kan op vele manieren.
Wij noemen er hier enkele. Betrek medewerkers
in een vroeg stadium bij de inventarisatie van het
bestaande procesverloop en bij het ontwerp van
het I&WFM-ideaalplaatje. Geef medewerkers 
een rol bij het testen van de I&WFM-applicatie.
Organiseer regelmatig voortgangssessies met
management en medewerkers waarin zij onzeker-
heden, angsten enzovoorts, kunnen benoemen.
Opereer op basis van eerlijkheid en vertrouwen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Project declaratieverwerking (zie de ervaringen bij de

ANWB op pagina 12 in dit nummer). Dit project is overigens voor-

gedragen voor de beste Workflow-applicatie van het jaar 2002. Het

project startte als een procesoptimalisatietraject. Na een

beschrijving van de huidige situatie en het vaststellen van de

knelpunten, werd de keuze gemaakt voor een systeem van I&WFM.

Conclusies, een schets van het nieuwe proces, kosteninschattin-

gen, besparingen en terugverdientijden zijn van tevoren in een

business case weergeven. Daarnaast werd een projectplan opge-

steld voor de verdere uitvoering van het project. De business case

en het projectplan werden door de directie goedgekeurd waarna

de implementatie van start kon gaan. De processen zijn ontwor-

pen in nauwe samenspraak met gebruikers, met de I&WFM-tool-

leverancier en de interne IT-afdeling. 

De kern van de oplossing bestaat uit de volgende elementen:

– De I&WFM-tool is als schil over bestaande systemen gelegd.

Medewerkers communiceren alleen nog met de I&WFM-tool.

Import en export van gegevens van en naar de bronsystemen

gebeurt automatisch.

– Een groot deel van de declaraties wordt na de eerste data-entry

(direct na het scannen) volledig automatisch afgehandeld.

– Overbodige controles in het oude proces zijn verwijderd c.q.

aangepast.

– Er is een volledig elektronisch archief gevormd. 

De doorlooptijd van idee tot go-live bedroeg zeven maanden. 

De terugverdientijd minder dan een jaar. Voordelen: 

– kortere doorlooptijden, dus betere dienstverlening aan 

klanten;

– meer inzicht in proces en werkvoorraden;

– meer en betere managementinformatie;

– minder zoekwerk in geval van vragen;

– sterke efficiencyverbetering;

– medewerkers denken veel positiever over hun werk dan 

voorheen.

Voorbeeld 2: I&WFM op de Crediteurenadministratie

Dit voorbeeldproject betreft een traject waarin het proces van ver-

werking van inkoopfacturen is herontworpen. De essentie van het

nieuwe proces is als volgt weer te geven: facturen worden na ont-

vangst gescand en voor zover mogelijk automatisch herkend

(zowel de leverancier als de gegevens op de factuur). Na een

beperkte handeling op de administratie worden de facturen digi-

taal door de organisatie geleid ter accordering. Reviewers of

tekenbevoegden ontvangen een mail met een oproep een factuur

te bekijken. Via een link in het mailtje wordt de factuur getoond en

kan de medewerker accorderen. Na akkoord van de laatste teken-

bevoegde vindt automatische invoer plaats in het financiële

systeem. 

De doorlooptijd van idee tot go-live bedroeg vijf maanden. De

terugverdientijd ongeveer een jaar. Voordelen: identiek aan voor-

beeld 1. In dit project geldt als aanvullend voordeel dat in de nieu-

we situatie de tekenbevoegden (230 in totaal) in de organisatie

veel minder tijd spenderen aan de verwerking van de facturen.

Daarnaast worden geen kopieën meer gemaakt en raken facturen

niet meer kwijt. 
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Wederzijds vertrouwen tussen enerzijds de projectgroep en
projectleider en anderzijds de medewerkers is belangrijk bij
het verminderen van weerstand. Zo is eerlijkheid ten aanzien
van een voorgenomen FTE-reductie bijvoorbeeld absoluut
noodzakelijk.

Techniek stompt 
creatieve proces af 

– Laat de leidende coalitie enthousiasme uitstralen.
Enthousiasme werkt aanstekelijk. Het vergroten van com-
mitment lukt beter als zowel de projectgroep en projectleider
als het management groot enthousiasme uitstralen. Het kan
maanden duren voordat het negativisme van medewerkers
wordt omgezet in positivisme. Daarom geldt het motto: de
aanhouder wint. Naast een aanhoudend enthousiasme van
de projectgroep of de projectleider dienen kleine successen
of mijlpalen te worden gevierd. Men krijgt hierdoor het
gevoel op de goede weg te zitten en voelt zich succesvol.

Believers
Het moge duidelijk zijn dat wij believers zijn van I&WFM.
Door succes in de praktijk is ons ‘geloof’ in I&WFM groot.
I&WFM biedt door steeds weer verbeterende technologie
goede mogelijkheden om processen rigoureus te herontwer-
pen. Deze stroomlijning van processen met behulp van
I&WFM leidt meestal tot zeer ingrijpende veranderingen
binnen een organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat de tech-
niek daarbij het ideaalplaatje van het proces dient te volgen en
niet andersom. Alleen dan kan een blijvende verandering wor-
den gerealiseerd waarvoor voldoende draagvlak binnen de
organisatie bestaat. 
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