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ABSTRACT
This report is the conclusion of a master thesis project. It dealt with the influence of time as a part of
resistance to change by a BPM project. A BPM project deals with hard facts like the ICT system that is
behind the processes and soft facts, like the personal characteristics of the work that has to be done. By
paying attention to both sites less resistance is noticeable during the time span of a project and even the
time span of a project can be shorter.

ABSTRACT

SAMENVATTING
Bedrijven moeten, om concurrerend te blijven, hun bedrijfsprocessen regelmatig aanpassen. Dit is een
zware taak waarbij het gaat om een proces te analyseren, te verbeteren, te ondersteunen met ICT en dit te
implementeren. Hierbij komen veel verschillende disciplines kijken en veel bedrijven besteden een
dergelijk Business Process Management (BPM) project dan ook uit.
Als een BPM project wordt uitbesteedt dan levert de externe partij een dienst aan de organisatie in de
vorm van de uitvoering van het project, tevens levert het een product in de vorm van het verbeterde
proces met de bijbehorende ICT. Het leveren van een dienst verschilt ten opzicht van het leveren van een
product op de vlakken : tastbaarheid, constatering, tijd, inruilbaarheid, meetbaar, interactie, beoordeling en
evaluatie. Ook wordt een product na productie geconsumeerd terwijl een dienst gedurende productie zal
worden geconsumeerd, dit betekent dat een dienst direct goed zal moeten worden uitgevoerd.
Fouten die gemaakt kunnen worden bij de uitvoering van een project zijn: creëren van verwachtingen die
nooit kunnen worden gehaald, niet begrijpen wat de klant wilt, niet kunnen vertalen van de wensen van de
klant naar een ontwerp dat zal worden geleverd, het ontwerp niet kunnen vertalen in specificaties en
normen en als laatste het niet leveren van de dienst conform de specificaties. Het gaat erom realistische
verwachtingen te scheppen over datgene wat geleverd wordt en te leveren wat verwacht wordt, het succes
van een project hangt hiervan af.
Aangezien een BPM project uit een product (harde kant) en een dienst (zachte kant) bestaat, is project
succes niet eenvoudig te definiëren. Men kan spreken over de uitkomst van een project of over de
uitvoering ervan. Aangezien een BPM een combinatie van beiden is, is projectsucces gedefinieerd als
voldoen aan verwachtingen betreffende de uitkomst en de uitvoering.
Welke factoren zorgen ervoor dat een project gecontinueerd wordt tot aan het einde? Dit is de
tevredenheid van de klant door het overeenkomen van verwachtingen met ervaringen. De ervaring van
een project heeft ook direct invloed op continuatie. Zo kan een project gecontinueerd worden ondanks dat
de verwachtingen niet worden waargemaakt en de klant hier ontevreden over is. Deze ziet echter in dat
het project er nog steeds voor zorgt dat de situatie beter wordt dan dat hij was. Als laatste invloed op
continuatie is er de weerstand tegen de verandering, die een BPM project met zich meebrengt. Als er een
verandering wordt aangekondigd, ontstaat er weerstand omdat mensen nu eenmaal niet graag veranderen .
Als deze weerstand te groot wordt kan een project worden stopgezet.
HOOFDSTUK

t gaat over de achtergrond van dit onderzoek. De opdracht voor dit onderzoek komt van

Gyata BPI Consultants. Dit is een consultancybureau dat zich gespecialiseerd heeft in BPM projecten . Ze
zetten zichzelf in de markt door de gestructureerde aanpak van een project en hun proces verandering
methodiek. Ondanks de ervaring die ze op dit gebied hebben, ervaren ze toch problemen bij projecten die
een doorlooptijd kennen van zes maanden tot één jaar. Hierbij ervaren ze soms zoveel weerstand dat een
opdrachtgever denkt aan het stopzetten van het project. De opdracht die Gyata BPI Consultants heeft
gesteld is; te onderzoeken welke aanleiding er bestaat voor een grotere kans op falen , zodra een project
langer duurt en ze een methodiek te verschaffen om hier mee om te gaan. Zelf hebben ze hier ideeën over,
maar deze worden niet onderbouwd door data. Zo denken ze aan het volgende: een persoon kan niet lang
in onzekerheid verkeren, een mens heeft een natuurlijke afkeer tegen iets dat langer dan zes maanden
duurt, hoe langer een project duurt, des te groter de kans op falen en hoe langer een project duurt, des te
groter wordt de weerstand tegen dat project. In dit alles zit een factor tijd. De tweede opdracht die Gyata
BPI Consultants dan ook stelt is; te onderzoeken wat de rol van tijd is in de vergrote kans op falen van
een project.
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Het gaat Gyata BPI Consultants erom een project succesvol af te ronden. Daarom is in dit onderzoek
alleen gekeken naar de uitvoering van een project en niet naar de fasen die er aan vooraf gaan of na de
uitvoering komen.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke factoren zorgen voor de weerstand binnen een
BPM project en Gyata BPI Consultants een tool of methodiek te verschaffen waarmee zij in de toekomst
de weerstand kunnen voorkomen of als er weerstand optreedt daadkrachtig aan te pakken .
Om dit doel te kunnen bereiken is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke factoren zorgen voor de weerstand die tijdens een project ervaren wordt en bedreigen op deze
manier de continuatie van een project?
2. Wat is de invloed van tijd en onzekerheid op de weerstand?
3. Wat is de relatie tussen tijd en onzekerheid? Anders gezegd: is er een bepaalde periode waarm
onzekerheid geen negatieve invloed heeft op projectcontinuatie en zo ja hoe lang duurt deze periode?
4. Op welke wijze kan weerstand verminderd worden?
5. Wat wordt er nu gedaan om weerstand te verminderen? Zijn er verbetermogelijkheden in deze aanpak?
geeft een theoretische beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de bestaande
literatuur. Hierbij is eerste gekeken naar de factoren die zorgen voor weerstand tegen een verandering.
Het personeel dat te horen krijgt dat er een verandering in hun bedrijfsproces aan gaat komen zal dit als
een bedreiging ervaren. De amygdala (een klein amandelvormig onderdeel van de hersenen) zal hierdoor
hormonen produceren, die op hun beurt zorgen voor een gedrag dat kan worden gedefinieerd als
weerstand. Men ervaart een verandering als bedreigend omdat men een comfortzone moet verlaten.
Binnen deze zone weet men welk niveau van veiligheid men heeft, welke vergoeding men krijgt voor
welke werkzaamheden, welke gewoonten men heeft aangeleerd en welke niveau van onzekerheid men
hier heeft. Daarnaast zullen mensen alleen dat horen wat ze willen horen, of eigenlijk niet willen horen.
Naast deze persoonlijke weerstand kan weerstand ook nog voortkomen door een slecht ontwerp en
daardoor slechte interactie met het nieuwe bedrijfsproces. Ook kan de verandering niet genoeg opleveren
in vergelijking met datgene wat het moet kosten. Als laatste geldt nog dat een verandering niet moet
worden opgelegd, want dit zal voor weerstand zorgen .
Wat betekent tijd voor een BPM project? Tijd ziet men terug in de planning en doorlooptijd. Het
projectteam doet er goed aan ervoor te zorgen dat ze zich aan de planning houden, waardoor de deadline
ook gehaald kan worden. Tijdsmanagement speelt een rol als het gaat om het maken van een goede
planning en het houden hieraan. De doorlooptijd is van belang omdat de duur van een project ervoor kan
zorgen dat er veranderingen ontstaan binnen of buiten het project, waardoor de initiële doelstellingen van
het project achterhaald kunnen zijn.
Tijd komt ook terug in de tijdskarakteristieken. Hierbij valt te denken aan tempo, ritme, cycli . Het is
belangrijk voor een project de eigen tijdskarakteristieken te kunnen houden om de performance hoog te
houden. Dit is niet altijd mogelijk, omdat de organisatie, volgens eigen tijdskarakteristieken, bepaalde
deadlines stelt aan de voortgang.
Als laatste is er de gewaarwording of verstrijken van tijd. Als men zich in een BPM project bevindt,
waarin veel onzekerheden zijn, voelt men zich niet prettig. Als men zich niet prettig voelt, ervaart men de
tijd als traag. Als men de tijd als traag ervaart voelt men zich nog minder prettig. Hier ontstaat een
neerwaartse spiraal die moeilijk is te doorbreken.
Onzekerheid kan gezien worden als gebrek aan informatie of onduidelijke informatie die op meerdere
manieren is uit te leggen . Dit betekent ook dat één persoon zich onzeker voelt in een bepaalde situatie en
een ander heeft nergens last van. Onzekerheid is iets persoonlijks, net als de reactie op onzekerheid. Eén
van de punten waarop culturen worden onderscheiden is de onzekerheidsvermijding index, welke aan
HOOFDSTUK
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geeft welk niveau van onzekerheid iemand nog als prettig ervaart. Wel kan gesteld worden dat net als bij
cultuurverschillen tussen landen dit ook bestaat tussen bedrijven.
Wat is de invloed van tijd op weerstand? Als er weerstand optreedt binnen een BPM project dan zal dit
niet direct bij aanvang zijn. Vaak wordt een periode van vreugde en enthousiasme gevolgd door een
periode waarin de ondersteuning voor een project hard daalt. Dit komt door het niet toepassen van het
nieuw geleerde of het inzien van de werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd voordat men een
project kan afronden.
Over onzekerheid en tijd is men zeer kort. Probeer zoveel mogelijk onzekerheid te vermijden, aangezien
niet vast is te stellen hoe lang iemand zich prettig voelt in een onzekere situatie.
Weerstand kan men beter voorkomen dan genezen. Door voor aanvang van een project na te denken over
eventuele weerstand kan al veel weerstand worden voorkomen. Dit komt door de juiste opzet en aanpak
van een project. Om met weerstand om te gaan worden verschillende vormen van communicatie
gehanteerd. Als men dit in een project als geheel toepast, voorkomen en genezen, dan betekent dit een
persoonlijkere aanpak van een BPM project. Waarbij de mens als eerste komt en niet het proces of de
technologie. Door in de fase van enthousiasme en euforie te temperen zal men minder verval meemaken
en eerder kunnen implementeren. Men moet de verwachtingen reëel houden en openstaan voor vragen en
opmerkingen. Ook moet men bij aanvang al nadenken over implementeren, zodat alles en iedereen weet
wat er wanneer gebeurt.
is het praktijk gedeelte van het rapport. Als eerste is hier de methodiek omschreven die
gehanteerd is om data vanuit de praktijk te vergaren. Er zijn vier projecten betrokken bij het onderzoek
waarbij de business unit managers, de projectleiders en de opdrachtgevers zijn geïnterviewd aan de hand
van de onderzoeksvragen. Daarnaast is extra informatie verkregen door consultants te vragen naar hun
ervaringen uit het verleden, dit waren zowel interne als externe consultants.
De weerstand die, bij de projecten in dit onderzoek, ervaren wordt is niet van dien aard dat een eventueel
stoppen van een project in overweging wordt genomen. De weerstand die ervaren wordt komt voort uit
veranderende werkzaamheden, waarbij zelfs een bonus op het spel staat. Deze weerstand is kenbaar
gemaakt door de opdrachtgevers en de projectleiders, maar niet door de gebruikers die de weerstand
uitten.
De opdrachtgevers geven aan dat beslissingen over continuatie vaak gaan over het feit dat ze dat willen
krijgen wat ze verwachten en komt vaak neer op kosten en opbrengsten.
Als er gevraagd wordt naar de rol van tijd, dan is dat de planning en doorlooptijd. De doorlooptijd is van
belang in de resterende terugverdientijd van de investering en de planning is een belangrijk communicatie
middel. Daarnaast is het waarmaken van een planning een waardevolle driver voor vertrouwen.
Geen van de respondenten gaf aan problemen te hebben met onzekerheid binnen het project. Dit komt
ook omdat de projectleiders hier de wensen van de opdrachtgever volgen als het gaat om de planning.
Hierdoor ervaart de opdrachtgever ook nauwelijks onzekerheid, zeker als de planning wordt gehaald .
De weerstand wordt verminderd door de mensen te trainen in nieuwe werkmethoden en ze demo ' s te
laten zien over de uitkomst van het project. Hierdoor wordt er een stuk onzekerheid weggenomen.
Mensen zien vaak in dat er helemaal niet zoveel verandert als men had gedacht. Zelfs voor de bonus van
de medewerkers is gezorgd. Door de performance niveaus aan te passen wordt toch een goede bonus
gehaald.
HooFosTuK 3
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is een diagnose voor Gyata BPI Consultants waar een vergelijk wordt gemaakt tussen de
uitkomsten van het praktijk onderzoek en de theorie uit de literatuur.
Inzake weerstand zijn de amygdala en de comfortzone aanvullingen van de theorie ten opzicht van de
praktijk. Wat waardevol is voor de consultants van Gyata BPI Consultants is om te weten dat de
weerstand tegen een verandering een natuurlijk proces is aangestuurd door de amygdala. Men mag er niet
vanuit gaan dat er geen weerstand optreedt, dit is een natuurlijk gegeven.
De comfortzone wordt omringd door een stretch en stress zone. Om te veranderen zullen mensen hun
comfortzone moeten verlaten en enige tijd in de stretch of stress zone verblijven. Hoe groter de
verandering des te verder moet men uit de comfortzone. Men kan langer in de stretch zone verkeren dan
in de stress zone, voordat er weerstand ontstaat. Door de verandering in kleine stappen uit te voeren, zal
minder weerstand merkbaar zijn.
De invloed van tijd in tijdkarakteristieken is ongemerkt van invloed geweest op één van de projecten. Het
besluitvormingsproces binnen de organisatie had andere tijdskarakteristieken dan dat van het project,
waardoor er zoveel vertraging in de planning ontstond dat het project tijdelijk werd stopgezet om alle
doelstellingen en randvoorwaarden weer duidelijk te maken.
Onzekerheid dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Door bij aanvang van het project duidelijke
doelen te omschrijven, een planning te maken en deze waar te maken wordt zoveel mogelijk onzekerheid
vermeden. De periode van onzekerheid wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.
Als de methodiek die Gyata BPI Consultants gebruikt om weerstand te verminderen wordt bestudeerd dan
vallen twee zaken op. Ten eerste claimt Prince 2 duidelijk geen sociale vaardigheden te bevatten en ten
tweede wordt er in de Synthesis fase van QUEST duidelijk gemaakt dat er aandacht uit moet gaan naar de
Human Resources omdat dit van belang is voor een BPM project. Helaas werd QUEST in deze projecten
niet toegepast, anders was duidelijk geworden hoe dit in de praktijk uitpakt.
Als het gaat om de ideeën van Gyata BPI Consultants dan zaten ze er dicht bij. Personen kunnen
inderdaad niet lang in onzekerheid verkeren. De mens heeft een natuurlijke afkeer tegen een verandering
(maakt niet uit of deze langer duurt dan zes maanden). Hoe langer een project duurt hoe groter de kans op
falen . De golfbeweging waarbij een dal van afnemende motivatie later in het project zichtbaar wordt,
wordt ook door anderen ervaren. Waar ze niet helemaal gelijk hebben is het statement: " hoe langer een
project duurt des te groter is de weerstand" . Als men niets doet aan de weerstand dan zal deze inderdaad
steeds groter worden, maar als men de weerstand kan controleren hoeft deze helemaal niet groter te
worden .
Als Gyata BPI Consultants een completere service wilt verlenen en in de toekomst de doorlooptijd wilt
verkorten dan zal er meer aandacht moeten worden geven aan de persoonlijke kant van een BPM project.
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5 behandeld het advies dat gegeven wordt aan Gyata BPI Consultants om de persoonlijke
kant van een BPM project beter aan te pakken. Door een derde type consultant bij een BPM project te
betrekken wordt er een complete dienst aan de klant geleverd. De leidinggevend consultant zal op het
technische vlak door de technisch consultant worden ondersteunt en op het persoonlijke vlak door de
change management consultant. Door deze consultants intern te houden wordt Gyata BPI Consultants niet
afhankelijk van een derde of externe partij. De kennis is al binnen het bedrijf aanwezig maar zal breder
moeten worden verspreidt. Op dit moment worden alleen de masterclassers van 2005 en 2006 getraind in
verandermanagement.
Als een consultant binnen Gyata BPI Consultants het ambieert om later als projectleider actief te zijn zal
hem of haar geadviseerd moeten worden deze training te volgen. Als projectleider kan men veel
vaardigheden opdoen vanuit verandermanagement die van belang zijn om een effectieve manager te zijn.
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De change management consultant heeft op verschillende tijdstippen in het project een verschillende rol.
Waar de verwachtingen in het begin zullen moeten worden getemperd, zullen ze in een later stadium
moeten worden opgepept. De change management consultant zal de schakel zijn tussen de gebruikers en
de projectleider. Hij of zij zal fungeren als klankbord richting de gebruikers. Ook wordt de projectleider
ontlast, waardoor deze zich beter kan richten op de opdrachtgever en het managen van het project.
Het feit dat Gyata BPI Consultants dit onderzoek heeft laten uitvoeren maakt duidelijk dat men dit
probleem serieus wil aanpakken, daarnaast worden nieuwe consultants getraind in veranderrnanagement.
Alleen zal het breder moeten. De projectleiders moeten het belang van de persoonlijke kant inzien om een
project nog efficiënter te kunnen leiden .
HOOFDSTUK 6 is een reflectie van dit onderzoek. Wat zijn de sterkten en zwakten en waar liggen de
mogelijkheden voor verder onderzoek?
Het model dat gebouwd is om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op project continuatie
wordt zowel vanuit de theorie als de praktijk onderbouwd. Project continuatie hangt af van tevredenheid,
de (ervaring van) de uitvoering en de weerstand. De weerstand geldt als aanvulling op de drie bestaande
modellen . Het model heeft als waarde dat, door inzichtelijk te maken welke factoren van invloed zijn op
projectcontinuatie, bedrijven kunnen nagaan waar hun sterkten en zwakten liggen. Dit is belangrijk voor
elke bedrijf dat wil veranderen.
Tijd en weerstand zijn twee variabelen die weinig in samenhang zijn onderzocht. Toch ervaart de praktijk
hier problemen mee, aangezien de weerstand gedurende een project niet op één niveau blijft. Door de
verschillende fasen van een project te koppelen aan de weerstand wordt duidelijk wanneer deze wordt
ervaren. Hierdoor kan ook gericht worden opgetreden en kunnen de medewerkers begeleidt worden en
kan de weerstand worden verminderd of misschien zelfs helemaal worden weggenomen .

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op vier projecten waarbij gekeken is naar de uitvoering.
De verwachtingen die gecreëerd zijn in de onderhandelingsfase zijn buiten beschouwing gebleven. Het
onderzoek is uitgevoerd op een te hoog niveau, hierbij is wel de opdrachtgever betrokken, maar niet
diegene die de weerstand hebben tegen de verandering. De projectleider en opdrachtgever merken de
weerstand wel en weten hier ook mee om te gaan, maar de eigenlijk dragers van de weerstand, de
gebruikers, zijn niet betrokken geweest bij dit onderzoek.
Voor Gyata BPI Consultants zal onderzocht moeten worden de golfbeweging die ze beschrijven ook
werkelijk zo verloopt. Door data op een regelmatige basis te verzamelen kunnen de gevoelens van de
gebruikers worden uigezet op een tijdsas.
Als Gyata BPI Consultants kiest om gebruik te gaan maken van change management consultants zal hier
ook gemeten moeten worden wat de gevoelens van de gebruikers zijn. Door dit onderzoek hetzelfde uit te
voeren als het onderzoek naar de golfbeweging kunnen de resultaten van beide onderzoeken met elkaar
vergeleken worden . Hierdoor wordt duidelijk welke voordelen de change management consultant met
zich meebrengt.
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VOORWOORD
Voor u ligt het afstudeerrapport waarmee ik mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven zal afronden .
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gyata BPI Consultants met als doel de achterliggende
oorzaak te vinden voor de weerstand die zij gedurende een project waarnemen en de rol van tijd in dit
alles. Zij willen hun service richting hun klanten verbeteren en hebben mij gevraagd hier onderzoek naar
te doen. ln totaal heeft het onderzoek 10 maanden geduurd, van november 2005 tot en met september
2006 .
De kennis die ik gedurende het project heb opgedaan zou ik graag vooraf hebben gehad. Daarmee had ik
ook mijn service richting Gyata BPl Consultants kunnen verbeteren. ln dit rapport zult u lezen wat de
invloed is van de factoren tijd en onzekerheid op de ondersteuning van een project. Zelf heb ik ook
perioden meegemaakt waarin ik niet meer wist waar het einde was, waardoor de tijd leek stil te staan. En
aan de andere kant perioden waarin er grote sprongen voorwaarts werden gemaakt, waardoor de tijd leek
te vliegen.
Ik heb geleerd wat de rol van communicatie is in het scheppen van de juiste verwachtingen en het
begrijpen van verwachtingen van anderen. 1k heb geleerd door te zetten en niet zomaar alles van iedereen
aan te nemen en op te komen voor je eigen standpunten.
Mijn dank gaat uit naar diegenen die mij gesteund en gestuurd hebben gedurende deze periode. Als eerste
mijn begeleidsters vanuit de universiteit.
Dr. Josette Gevers voor het vertrouwen in mij en het geloof dat ik het op tijd af zou krijgen. Voor het
doorvragen bij onderwerpen waarvan ik meer wist dan ik opschreef. En natuurlijk nog gefeliciteerd met
Vem, die geboren is tijdens mijn afstudeerperiode, waardoor je er een paar maanden bent uitgeweest,
maar al snel wist je de draad weer op te pakken.
Dr. Wendelien van Eerde voor het overnemen van de begeleiding toen Josette met zwangerschapverlof
was. Ik hoefde nooit lang te wachten op een afspraak en kon goed discussiëren over de voortgang van het
project en welke richting het op moest gaan .
Als tweede mijn bedrijfsbegeleiders.
Dhr. Gijs Spijkers die zonder aarzelen de begeleiding van het project op zich nam toen Peter door privé
omstandigheden enige weken afwezig was. Dank je wel voor je sturing en positieve instelling in de
afronding van het project.
Dhr. Peter van der Molen, door jouw leergierige instelling was het voor mij mogelijk een
bedrijfsonderzoek uit te voeren binnen Gyata BPI Consultants. Hier heb ik geleerd wat een zelfstandige
opstelling inhoudt.
Verder alle medewerkers van Gyata BPI Consultants die allemaal erg geïnteresseerd waren in mijn
onderzoek en de resultaten ervan.
' And last but not least' Eveline, mijn ouders, broer(tje) en vrienden die altijd klaar staan met raad en
daad.

Bas te Winkel
Eindhoven, september 2006
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INLEIDING
Vandaag de dag volgen producten en diensten elkaar steeds sneller op. Klantverwachtingen veranderen
sneller en de technologie wordt per dag beter, hierdoor leven bedrijven in steeds meer onzekerheid
(Zhang, Vonderembse & Lim, 2003). Hoekstra en van Sluijs (2003 , blz. 20) zeggen hierover:
"Om te overleven in een onzekere en snel veranderende wereld zijn ondernemingen net als
individuen afhankelijk van hun vermogen om zich aan te passen . Meeveranderen is het
minimum, anticiperen op veranderingen is beter, vooróplopen in vernieuwing die beklijft, is het
best".

Om klaar te zijn voor de toekomst moeten bedrijven hun bedrijfsproces aanpassen. Zouden bedrijven dit
niet doen dan gaan ze steeds verder achterlopen op de concurrentie met als absoluut dieptepunt een
eventuele sluiting van het bedrijf. Om dit te voorkomen wordt er vaak een business proces management
(BPM) project opgestart. Als een dergelijk project niet intern wordt uitgevoerd kan dit worden gedaan
door een consultancy bureau.
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Business Process Management (BPM) staat voor het analyseren, modelleren, verbeteren en beheren van
bedrijfsprocessen. Vaak wordt dit door gespecialiseerde software
Bu•m.,.. l'r<>e<'tl8 Man~mcnl (BPM)
ondersteund . BPM is een combinatie van verschillende stromingen
(onder andere logistiek, IT en proces analyse) en is meer dan alleen
BPM <'mval hel jleheel nn aclivileilcn en hct
~cbruik van methoden, technieken en ..,ft"arc
een organisatie veranderproject.
"m b,.Jriif•rroc.,_n Le analy..,rcn, Le
BPM gaat eerst om een proces analyse, wat houdt het proces precies
bc..:l1rijven, Ic mockllcrcn, I e bchecn1en, Le
beheren en ll· veranderen.
in? Daarna volgt er een ontwerp van het best haalbare proces. Er
dient een verandertraject te worden omschreven om van het ene naar
1\,1.ma & (;anken, 2005
het andere proces te komen. En dit alles wordt ondersteund door de
ICT. Waarbij de ICT implementatie ook moet worden meegenomen. In het kort gaat het bij een BPM
project om het ontwerpen van een bedrijfsproces, dit in te voeren en te monitoren.
De uitkomst van een BPM project bestaat uit producten, zoals een verbeterd proces met de bijbehorende
ondersteunende ICT. Om echter zover te komen moet er eerst een BPM project uitgevoerd worden, dit is
het leveren van een dienst. Het leveren van een product en het leveren van een dienst zijn niet hetzelfde
en dit betekent dat het uitvoeren van een BPM project niet altijd even gemakkelijk verloopt.
PRODUCT VERSUS DIENST

Het uitvoeren van een BPM project bestaat uit de uitkomst (harde kant) en het leveren ervan (zachte kant)
(Park, Robbertson & Wu, 2004). Dit is niet altijd netjes verdeeld in 50% product en 50% dienst. Ruijs
(2000) gebruikt hiervoor het product service continuüm. Figuur I laat het verschil tussen leveren van
diensten zien als het gaat om product (tastbaar) versus dienst (niet tastbaar).
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Figuur I : Product dienst continuüm (Ruijs, 2000, blz. 8).

Enige verschillen tussen producten en diensten zijn (Groth & Dye, 1999):
- Tastbaar. Bij producten kan er gezien, gevoeld, vergeleken en gemeten worden, voordat een oordeel
wordt gevormd, dit is bij diensten meestal niet het geval.
- Constatering. Bij een product geldt: "zien is geloven" terwijl bij een dienst geldt: "voorstellen is
geloven" . De klant moet een dienst eerst ervaren en er een idee over krijgen (perceptie) voordat de
waarde van een dienst kan worden vastgesteld.
- Tijd . Een dienst kan tijdsafhankelijk zijn (dient te beginnen op een van te voren bepaald tijdstip) en dit
zorgt voor gebrek aan flexibiliteit en een dienst is tijdconsumerend (duurt een aantal tijdseenheden).
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat een dienst niet herbeleefd kan worden. Een onplezierig
moment tijdens een dienst wordt meegenomen in de beoordeling van die betreffende dienst.
- Inruilbaar. Een product dat niet werkt of niet voldoet aan de verwachtingen kan teruggebracht worden.
Zelfs als een dienstverlener alle kosten teruggeeft kan de dienst niet worden teruggenomen. Hierdoor
zal de klant een vervelende ervaring altijd met zich meedragen.
- Behoeftes. Waarbij de attributen van een product meetbaar zijn, is dit moeilijker bij een dienst. De
waarden die hierbij gemeten zouden worden zijn minder objectief als in vergelijking met de waarden
van een product. Daarom is het moeilijker om bij een dienst aan alle behoeftes en verwachtingen te
voldoen.
- Interactie. Een product zal alleen op de attributen worden afgerekend. Voldoen de attributen aan alle
eisen/verwachtingen die gesteld zijn aan het product? Bij een dienst gaat het om een interactie tussen
mensen. Hoe deze interactie verloopt, zal ook van invloed zijn op de evaluatie van de dienst.
- Beoordeling. Het leveren van een dienst en de evaluatie daarvan zal als een persoonlijke interactie
worden beoordeeld, terwijl een product wordt beoordeeld op onpersoonlijke attributen.
- Evaluatie. De evaluatie van een dienst wordt vaak gedaan aan de hand van psychische factoren ,
hierdoor worden de fysieke factoren vaak over het hoofd gezien.
Een ander verschil is dat een product na productie wordt geconsumeerd, terwijl bij een dienst de
consumptie al start tijdens de productie ervan (Berry & Parasuraman, 1991 ). Daardoor vervalt de
mogelijkheid om, net zoals bij een product, na productie te testen en het dan op de markt te brengen. Voor
een dienst betekent dit dat deze meteen goed moet worden uitgevoerd, anders kan dit resulteren in een
ontevreden klant.
Harvey ( 1998) onderscheidt in zijn onderzoek naar service kwaliteit een vijftal mogelijke fouten bij
uitvoering van een project:
1. Het creëren van verwachtingen die nooit gehaald kunnen worden .
2. Het niet begrijpen van de behoeftes van de klant.
3. Het niet kunnen vertalen van deze behoeftes naar een service design dat de klant ondersteunt.
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4. Het niet kunnen vertalen van het ontwerp naar specificaties of normen die geïmplementeerd kunnen
worden .
5. Het niet kunnen leveren van diensten conform de specificaties.
Voorgaande opmerkingen maken duidelijk dat het leveren van een BPM project niet vanzelfsprekend is.
De vijf mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden, gaan over het managen van verwachtingen en het
halen ervan. Waarbij de verwachtingen gaan over datgene dat geleverd moet worden. Het gaat erom dat te
leveren wat verwacht wordt en de verwachtingen af te stemmen op datgene wat geleverd wordt.
Onderzoek op dit gebied is beperkt, terwijl het succes van het project hier van af hangt.
PROJECT SUCCES

Men kan wel een gedegen trammg hebben gehad in projectmanagement en alles weten over
procesoptimalisering maar dit zorgt er niet voor dat elk BPM project succesvol is. Verschillende bronnen
schrijven verschillend over het percentage succesvolle projecten. De ene partij heeft het over 50% (Keil,
1995) tot 66% falen (Roberto & Levesque, 2005) de andere partij heeft het over 95% succes (Miers,
2006). Een verklaring voor dit verschil zou kunnen liggen in het meten van succes. Roberto en Levesque
schrijven over de acceptatie en het gebruik maken van het nieuwe proces en Miers schrijft over BPM
technologie, de oplevering van een nieuw of verbeterd proces, hierdoor kunnen de resultaten verschillen .
Keil heeft het erover dat 50% niet zo succesvol is als dat het had willen zijn. Dit heeft weer te maken met
de harde en de zachte kant van een BPM project. De tweedeling tussen de harde en zachte kant is vooral
te zien tijdens de uitvoering van een BPM project, maar is ook te zien na oplevering van het nieuwe
proces. Daar zit de zachte kant in de (vernieuwde) werkrelaties en interactie met het systeem, de harde
kant blijft het nieuwe proces met het bijbehorende systeem. Huinen (2005) heeft in haar
afstudeeronderzoek de zachte kant belicht. Onderdelen die hier onder vallen zijn: delen van kennis,
resources en risico's, communicatie, coöperatie, commitment, duidelijkheid, condities en onafhankelijkheid. Daarnaast spelen vertrouwen en respect binnen deze onderdelen een belangrijke rol.
Naast de aanpak en het management van een project heeft een BPM project ook invloed op de
medewerkers. De medewerkers zijn in de loop van de tijd een manier van werken gaan aanleren waarin ze
zich prettig voelen. Dit zijn ondermeer de werkrelaties, machtsverhoudingen, bevoegdheden maar ook het
werktempo. Als er dan ineens een verandering in wordt aangebracht of aangekondigd kan dat weerstand
oproepen .
Naast de uitvoering van het project en het tot een goed einde te brengen speelt de acceptatie al een rol
gedurende het project. Een project wordt niet uitgevoerd om het project alleen. Het niet de bedoeling dat
de projectuitkomst in een la verdwijnt om nooit meer te worden gebruikt. Zeker in het geval van een BPM
project is het de bedoeling ervoor te zorgen dat een project tot resultaat heeft dat de medewerkers gebruik
maken van het vernieuwde bedrijfsproces, op de manier zoals het bedoeld is. Of dit voldoet aan de
verwachtingen van de klant zal blijken uit de acceptatie van de uitkomst. De projectuitkomst zal moeten
worden geaccepteerd door het management en de opdrachtgever, maar blijven gebruik maken van de
uitkomst (continuatie) zal moeten komen vanuit de gebruikers. Door rekening te houden met continuatie
zal de acceptatie ook beter verlopen (Bhattacherjee, 2001; Tiwana & Bush, 2005).
Projectsucces wordt hier gezien als het succesvol afronden van een project, rekening houdend met de
harde en de zachte kant. De harde kant is meetbaar en duidelijk, wat moet er worden opgeleverd, wanneer
en tegen welke kosten . De zachte kant is minder duidelijk. Hoe reageren mensen op de verandering, hoe
zorgt men ervoor dat er pro-actief wordt gewerkt aan het project en hoe zorgt men ervoor dat de
medewerkers tevreden zijn met de verandering?
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In de voorgaande paragraven is getracht duidelijk te maken dat het uitvoeren van een BPM project geen
standaard kent. Lastig hierbij is een beeld te vormen welke factoren er voor kunnen zorgen dat een BPM
project gestaakt zou kunnen worden. In de volgende paragraaf is er gekeken naar een model dat dit kan
ondersteunen.
FACTOREN DIE PROJECTCONTINUATIE BEÏNVLOEDEN

Geen project gaat in één keer van start naar finish. Gedurende elk project zijn er momenten waarbij de
beslissing moet worden genomen of het project wordt gecontinueerd of stop gezet. Stoppen is het uiterste
en voordat hier aan gedacht moet worden, kunnen de volgende alternatieven worden onderzocht. Er kan
gewacht worden met het nemen van de beslissing tot er meer informatie beschikbaar is (opschorten). Er
kan gekozen worden om niet alles in één keer te investeren, maar de investering over meerdere periode
uit te spreiden (verlaten). De schaal van het project en/of de investering kan worden aangepast aan de
situatie (expansie of contractie) en de doelen kunnen worden aangepast aan de kosten (wissel). Deze
acties zorgen ervoor dat een project toch kan worden afgerond (Huchzermeier & Loch, 2001 ).
ONDERSTEUNEND MODEL

Om inzicht te krijgen in de achterliggende factoren voor projectcontinuatie, is gezocht naar een model dat
kan dienen als referentie. Zoals al aangeven is BPM een redelijk nieuw onderwerp en bestaat er niet een
kant-en-klaar model voor het bovenstaande probleem. Wel zijn er andere modellen die een deel van het
probleem verklaren. Uit drie modellen, die zich bewezen hebben op hun vakgebied, is één model (figuur
2) opgebouwd om inzicht te geven in die factoren die projectcontinuatie beïnvloeden.
VERWACHT/ NG VER US PERCEPTIE

Het eerste model, is het model van Coye (2004) (Bijlage 1, figuur 1). Dit model behandelt het proces
waarbinnen verwachtingen opereren op het moment van levering. Het model heeft een vijftal
interventiepunten . Op deze momenten bestaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de klant.
Interventiepunten I 1 en 12 geven de mogelijkheid weer, om het ontstaan of bestaan van verwachtingen en
wensen te beïnvloeden, voordat de klant betrokken wordt in een proces. Hierbij valt te denken aan
algemene informatie zoals websites, congressen, folders en mond tot mond reclame. Interventiepunt I3
focust op geplande activiteiten om de verwachtingen van de klant te beïnvloeden, zodra een klant in het
proces zit. Dit betekent, duidelijke verwachtingen scheppen over de mogelijkheden. Vertellen wat de
techniek kan in deze specifieke situatie. Activiteiten op interventiepunt 14 reageren op deze mogelijke
beïnvloedingen. Er dient onderzocht te worden wat de verwachtingen van de klanten zijn. Als dit niet
bekend is, kan er niet adequaat op gereageerd worden. Interventies op 15 zijn erop gericht, om op het
moment van levering, de wens van de klant over het proces te beïnvloeden.
Wat uit dit model moet worden meegenomen, is de afweging tussen de perceptie en de verwachting,
welke van invloed is op de tevredenheid.
OPBOUW VERWACHTING

Het tweede model is het SERVQUAL model (zie Bijlage 1, figuur 2) (Zeithaml, Parasuraman & Berry,
1990). Het SERVQUAL model is ontstaan binnen het onderzoeksgebied retail-marketing en gaat over de
afwijkingen in vijf sleutelgebieden. De eerste afwijking staat bekend als de begrijpende afwijking en
ontstaat als de managers niet weten of begrijpen wat de klanten nodig hebben. Deze ontstaat doordat er
een verschil bestaat tussen dat wat een klant van een leverancier verwacht en de perceptie van het
management over de verwachting van een klant. Afwijking twee is de design afwijking en ontstaat
doordat de managementpercepties over de klantverwachting niet overeenkomen met de service kwaliteit
specificaties. Als deze service kwaliteit specificaties niet overeenkomen met de geleverde service is er
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een leveringsafwijking (afwijking 3). De communicatie afwijking (afwijking 4) ontstaat door de
communicatie naar de klant. Er wordt een te hoge verwachting gecreëerd door de communicatie en deze
verwachting wordt niet waargemaakt door de geleverde service. De laatste afwijking (afwijking 5) is de
service kwaliteit afwijking en ontstaat door een verschil tussen de beloofde service en de geleverde
service. Dit heeft invloed op de klantenperceptie over de service kwaliteit. (Wolde-Rufael, 2001 ).
Wat uit dit model wordt meegenomen is de invloed, van persoonlijke behoeften, ervaringen en
communicatie, op de verwachting.
TEVREDENHEID

Het derde en laatste model is het postacceptatie model voor IS continuatie (zie Bijlage 1, figuur 3)
(Bhattacherjee, 2001 ). Het laat zien dat tijdens een project er continue acceptatie en confirmatie is.
Confirmatie is het overeenkomen van de perceptie met de verwachtingen van het IS systeem en is nodig
om blijvend gebruikt te blijven maken van een geïmplementeerd IS systeem.
Uit dit model wordt meegenomen dat tevredenheid (confirmatie) niet de enige driver is voor project
continuatie, maar dat de gepercipieerde performance hier ook invloed op uitoefent.
In het model dat dan ontstaat, komt de weerstand tegen de verwachte verandering niet naar voren. Dit is
wel van belang, omdat de weerstand ervoor kan zorgen dat een project wordt stop gezet. Weerstand wordt
gevoed vanuit dezelfde factoren die verwachtingen beïnvloeden (Robbins, 2003).
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Figuur 2: model voor projectcontinuatie.

Het model maakt duidelijk dat projectcontinuatie niet alleen afhangt van de weerstand tegen het project of
de tevredenheid, maar ook van de gepercipieerde performance. Een BPM project bestaat uit een uitkomst
(in de vorm van een proces is of computersysteem), maar ook uit het leveren van deze uitkomst (de
performance) (Groth & Dye, 1999). Een klant kan, ondanks dat hij of zij geen overeenstemming vindt
tussen de gepercipieerde performance en de verwachtingen, toch een project continueren omdat de
performance wel goed is (Gable, 1996). Met andere woorden: een klant heeft soms andere verwachtingen
over de uitvoering of de uitkomst van een project, dan de wijze waarop hij of zij de uitvoering ervaart. Dit
betekent niet dat een project dan gestopt moet worden. De klant kan dan mogelijk inzien dat de uitkomst
beter wordt dan de huidige situatie.
Echter als de wil om een project te continueren te sterk is, kan dit tot gevolg hebben dat er tijd en geld
wordt gestoken in een project, dat niet oplevert wat er van verwacht wordt. Te veel commitment zorgt
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ervoor dat een project kan escaleren (Keil, 1995; Schmidt & Calantone, 2002). Dit komt omdat iemand of
een groep zich voor meer dan 100% inzet voor een project. Als het project dan niet brengt wat ervan
verwacht wordt zullen er stemmen opgaan om het project te stoppen. Diegene die achter het project staan
zullen communiceren dat het project door moet gaan. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd zonder dat
het wat oplevert. Escalatie kan bedwongen worden, door gebruik te maken van een externe partij op het
moment dat er een beslissing tot continuering moet worden genomen (Kadous & Sedor, 2004). Te veel
commitment is dus niet goed voor een project, maar het gebrek ervan is een factor waardoor een project
zou moeten stoppen. Als er niet genoeg commitment is moet continuatie ter discussie worden gesteld.
Kan de inzet weer terugkomen door een paar stappen terug te kijken en het nut van het project weer naar
voren te brengen, nog een keer op de zere plek duwen? Is er nog genoeg commitment om het project in
kleinere delen op te delen en per deel het project af te ronden? Zo niet dan moet een project worden
gestopt voordat er middelen en tijd worden verspeeld (van der Brand & Bakker, 2006).
De vele valkuilen die er bestaan in het uitvoeren van een BPM project maken onderzoek op dit gebied
nuttig. In het volgende hoofdstuk zal de achtergrond voor dit onderzoek worden omschreven.
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1 . ÜNDERZOEKSACHTERGROND
In het vorige hoofdstuk is een schets gemaakt van de moeilijkheden die bestaan bij het uitvoeren van een
BPM project. Bedrijven zijn zich hiervan bewust en besteden dit dan ook vaak uit aan een gespecialiseerd
bedrijf. Eén van de consultancybureaus die zich gespecialiseerd heeft in BPM projecten is Gyata BPI
Consultants. Dit bedrijf heeft meer dan 10 jaar ervaring op BPM gebied en weet waar het over praat. In
dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat ze ondanks de opgebouwde ervaring elke dag bijleren.
ln dit hoofdstuk zal het bedrijf worden voorgesteld en de methoden die ze hanteren voor project- en
procesmanagement. Hierna zal worden omschreven welke personen en rollen er binnen een BPM project
zijn. Daarna volgt de probleemstelling die Gyata BPI Consultants ervaart. Na de afbakening zal het
onderzoeksdoel worden uitgelegd en welke onderzoeksvragen hiervoor gebruikt zijn .

1.1 GYATA

BPI CONSULTANTS

Gyata BPI Consultants is een fusie tussen de bedrijven BPI en Gyata Consultants. In 2001 zijn beide
bedrijven door de Altran groep overgenomen en in 2005 zijn ze gefuseerd. Het bedrijf is gevestigd in
Meerkerk en bestaat uit ongeveer 80 mensen . Als onderdeel van de Altran groep kunnen deze
medewerkers beschikken over een internationaal netwerk van meer dan 15.000 consultants in diverse
taakgebieden. De werkgebieden van Gyata BPI zijn zeer divers, van overheid en non-profit tot financiële
dienstverlening en industrie. Gyata BPI heeft zich gespecialiseerd in het verbeteren en optimaliseren van
bedrijfsprocessen, waarbij de kennis is opgedeeld in een viertal aandachtgebieden, te weten :
Business Proces Management
Informatiemanagement en ICT dienstverlening
Procurement en contractmanagement
Innovatie en technologie
In bijlage 2 staat een korte omschrijving per aandachtsgebied .

1.2 PROCES EN METHODEN
Gyata BPI Consultants richt zich in de aanpak van een BPM project op de ondersteunende technologie en
gestructureerde aanpak van een project. Als consultancybureaus met elkaar worden vergeleken op het
gebied van ontwerpgerichtheid versus ontwikkelgerichtheid komt Gyata BPI Consultants als gematigd
ontwikkelgericht uit de bus (Graus, 2005). Ontwikkelgericht houdt in dat personeel getraind wordt in het
continue verbeteren van processen en ontwerpgericht betekent dat de aandacht ligt op het oplossen van
het probleem. Gyata BPI Consultants zet zichzelf in de markt door de gestructureerde aanpak door middel
van de Prince 2 en QUEST methodiek (www.GyataBPl.com). De Prince 2 methodiek wordt gehanteerd
voor het projectmanagement en de QUEST methodiek wordt voor het procesmanagement gehanteerd.
1.2.1 PRINCE 2

Prince 2 is een methodiek die zorgt voor een gestructureerd management van een project. Prince 2 heeft
een speciale uitgave, de kleine Prince 2, welke bedoeld is voor kleine en medium grote projecten.
Onderstaande informatie komt uit 'De kleine Prince 2' (van Onna & Koning, 2003).
Prince staat voor PRojects lN Controlled Environments en is ontwikkeld in 1989. In 1996 is Prince
geüpdatet zodat het op elk type project, in elk werkgebied toepasbaar is. Hier is Prince 2 ontstaan. Prince
2 is eigenlijk een aanéénschakeling van open deuren. Gezien het feit dat er nog steeds onsuccesvolle
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projecten zijn, laat zien dat sommige deuren toch nog dicht blijven. Prince 2 leidt een project als een
proces. Een proces is een groep activiteiten die samen voor een gewenste uitkomst zorgen en om dit te
bereiken moet de input en de output duidelijk omschreven zijn .
In figuur 3 zijn de diverse Prince 2 processen uitgebeeld die in deze paragraaf behandeld zullen worden.
Het project mandaat is de aanleiding om te beginnen met het initiëren van een project. Als eerste wordt er
een projectboard en project manager aangesteld. De projectmanager zal een projectbrief opstellen, waarin
de noodzaak voor dit project wordt uitgelegd. Zodra de projectboard de projectbrief goedkeurt kan er
worden begonnen met het initiëren van een project.
Project board
End project report
End stage

Au1horisation 1 =

report

Lessons leamed report
Follow-oo actions

reconmendations

Project m_a_nda_te---t~

Starting up
a project

lnitiation
stage plan

lnitiating a
project

Controlling
a stage

Managing
stage
boundaries

Closing a
project

Project manager

Stage plan
Project plan

Managing
product
delivery

Planning

Team manager(s)

Project manager

Figuur 3: Prince 11 processen (van Onna & Koning, 2003, blz. 20).

De projectmanager zal aan de hand van de projectbrief een projectinitiatie document (PID) opstellen. In
de PID staan de producten die zullen worden opgeleverd en welke kwaliteit deze producten dienen te
hebben. De PID is de officiële overeenkomst tussen de projectboard en projectmanager.
'Directing a project' slaat op de rol van de projectboard. De projectboard moet voor elke fase aangeven of
er wordt gecontinueerd of niet. De projectboard is ook geautoriseerd om een project te stoppen. De
projectboard adviseert de projectmanager, ook als het project buiten de tolerantiegrenzen dreigt te raken.
Dit laat duidelijk ' management door uitzondering' zien. Er wordt alleen ingegrepen als het fout dreigt te
gaan .
De projectmanager heeft als dagelijkse taak het controleren van een bepaalde fase in het project. De
werkzaamheden die hier onder vallen zijn het verdelen van werkzaamheden, het monitoren van de
voortgang en het eventueel nemen van correctieve acties. Zouden er veranderingen ontstaan dan hanteert
Prince 2 ' change control' om dit te handelen .
Het managen van de levering van de producten behoort toe aan de projectleden. Zij dienen er zorg voor te
dragen dat de gebruikerseisen overeenkomen met het product dat wordt ( op )geleverd, het rapporteren van
kwaliteit en voortgang en goedkeuring te krijgen voor afgerond werk.
Het proces ' managing stage boundaries' gaat om het afronden van de ene fase en het starten van de
volgende fase. De projectboard beslist of er mag worden gecontinueerd of dat er moet worden gestopt. In
deze beslissing moet worden meegenomen of datgene dat in de PID staat wat betreft tijd, kosten,
functionaliteit en kwaliteit nog steeds haalbaar is. Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager
om dit aan te geven, zodra er een afwijking ontstaat.
Prince 2 hanteert een product-based planning (per product uit de PID wordt een planning afgegeven en
duidelijk gemaakt in welke volgorde de producten dienen te worden opgeleverd) om het proces te
begeleiden. Deze planning is leidraad in het projectplan, stageplan en teamplan .
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Het afronden van een project is de laatste fase van een project. Het product is geaccepteerd door de
gebruikers ervan en wordt overgedragen aan de klant. De projectmanager stelt een geleerde-lessenrapport op en stelt vervolg acties voor. Vervolgens wordt de projectinfrastructuur afgebroken en verlaten .
1.2.2 QUEST

QUEST zorgt voor een zeer gestructureerde aanpak voor procesverbeteringen en staat voor Qualify,
Unravel, Embed, Synthesis en Tumaround. Per fase is er een duidelijke doelstelling omschreven en welke
producten opgeleverd dienen te worden. Aan het eind van elke fase wordt een duidelijke 'go/no-go '
beslissing verwacht. QUEST kan gezien worden als een continu verbeterproces. Als QUEST wordt
vergeleken of ingepast in Prince 2 dan zijn is het verbeterde proces één van de producten in de PID en
worden de QUEST fasen gecontroleerd (Controlling a Stage), waarbij de 'go/no-go' beslissing moet
worden gemaakt door de projectboard. Onderstaande omschrijving komt uit het QUEST handboek.
(Business Process INNOV ATION B.V., 2005)
1 .2.2. 1 QUALIFY

In de fase Qualify worden de (organisatie)doelstellingen in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de
organisatiestructuur, de in de organisatie te onderkennen processen en de ondersteunende systemen. In
deze fase wordt de huidige situatie in kaart gebracht, maar daarnaast wordt ook de gewenste situatie nader
bepaald. De eerste fase van de QUEST methodologie is er vooral op gericht om een goede definitie van
de doelstellingen en de daarbij behorende kritische succesfactoren te omschrijven en te komen tot de
juiste uitgangspunten voor het herontwerp van specifieke bedrijfsprocessen.
1 .2 .2.2 UNRAVEL

Als eenmaal de primaire bedrijfsprocessen zijn geïdentificeerd kan een model worden gemaakt hoe deze
processen de organisatiedoelstellingen en de missie beïnvloeden en in hoeverre deze processen, met de
doelstellingen en de missie, correleren. Speciale aandacht wordt geschonken aan afhankelijkheid,
wisselwerking en grenzen tussen primaire bedrijfsprocessen. Verkregen gegevens tijdens de Unravel fase
worden opgeslagen in de QUEST workbench en vervolgens gebruikt om processen zo te modelleren dat
deze zich kunnen meten aan de totale performance van de organisatie.
1 .2 .2 .3 EMBED

Nadat het doelproces is geselecteerd, gemodelleerd, geanalyseerd en in detail bekeken is, zal een nieuw
primair proces voorgesteld worden. Dit gebeurt in de Embed fase. Het nieuwe model zal afgeleid zijn van
een combinatie tussen het bestaande model en een aantal nieuwe ideeën, afkomstig uit een aantal kritische
bronnen . Ideeën moeten ontlokt, verzameld en gemodelleerd worden in nieuwe potentiële
bedrijfsprocessen. Deze ideeën dienen zich in het bijzonder te richten op de geïdentificeerde gebieden
binnen het primaire bedrijfsproces wat al aangewezen is tijdens de Qualify fase.
1.2 .2.4 SYNTHESIS

De fase Synthesis in de QUEST methodologie is misschien wel de belangrijkste en meest tijdrovende van
het totale traject. Als een nieuw bedrijfsproces gemodelleerd, getest en geselecteerd is, is het essentieel
om een gedetailleerd en begrijpelijk uitvoeringsplan te maken om de betrokken organisatie van de oude
naar de nieuwe situatie te bewegen. Het uitvoeringsplan moet rekening houden met alle mogelijke
gevolgen voor de organisatie, van zowel het oude als het nieuwe bedrijfsproces. Speciale aandacht is
vereist voor zowel de organisatie dynamiek als voor Human Resources omdat deze twee belangrijke
speerpunten vormen voor een succesvol Business Process Redesign(BPR)-traject.
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1 . 2 . 2 . 5 TURNAROUND

Een goed metriek programma is noodzakelijk voor het succes van BPR, dit programma wordt opgezet
tijdens de Turnaround fase. Zonder een dergelijk programma is het onmogelijk om van de gegeven
initiatieven het succes of het falen aan te geven. De uiteindelijke metriek zal een dynamisch
instrumentarium opleveren, welke zo getrouw mogelijk de huidige en de gewenste mate van verandering
op ieder moment aan kan geven. Dit helpt om op tijd ad hoc regelingen op de rails te krijgen ten gunste
van het systeem voordat grote problemen ontstaan.
In bijlage 3 staat een overzichtelijke tabel van de QUEST methodiek.

1.3 BETROKKENEN
Een BPM project wordt door meerdere personen uitgevoerd en heeft op nog meer personen invloed .
Vanuit Gyata BPI Consultants zijn er minstens twee personen die in meer of mindere mate betrokken zijn
bij het project. Dat is de Business Unit Manager (BUM) en de projectleider (leidinggevend consultant).
Vaak zijn er ook nog één of meerdere consultants als projectlid betrokken (technisch consultant). Gyata
BPI Consultants maakt gebruik van twee typen consultants. Die consultants die aangeven liever te willen
werken in het coördineren van een project zijn de leidinggevende consultants. Diegene die aangeven
graag systemen in te richten en te ontwerpen zijn de technische consultants.
Bij de klant zijn er de opdrachtgever, de projectleider (vaak dezelfde persoon als de opdrachtgever) en
enkele projectleden.
De weerstand tegen de verandering komt veelal vanuit de gebruikers en vertegenwoordigers van de
diverse afdelingen, maar deze hebben niet de bevoegdheid om een project te annuleren. De werkelijke
beslissing tot het stopzetten van het project zal komen vanuit de opdrachtgever. De twee belangrijkste
personen in de top van een project zijn de projectleider of manager en de opdrachtgever, de verschillende
taken van beiden zijn opgesomd in tabel 1.
Tabel l : vergelijking in taken tussen opdrachtgever en projectleider.

Opdrachtgever

-

Initiator van het project
Formuleert (in overleg met de projectleider) de
projectopdracht
Belangrijkste sponsor voor het project en de
budgethouder
Wij st capaciteit en middelen toe
Benoemt de projectleider en dechargeert hem of haar
Rekent de projectleider af op het behalen van het
afgesproken resultaat, binnen budget en tijd
Stelt prioriteiten
Is de hoogste beslisser
Is eindverantwoordelijk voor het halen van het
projectresultaat

Projectleider (opdrachtnemer)
-

-

Accepteert de projectopdracht
ls verantwoordelijk voor realisatie van het
projectresultaat, conform projectplan
Maakt projectplan en voert voortgangsbewaking uit
Geeft dagelijkse leiding aan het project, coördineert
deelprojecten
Maakt afspraken met onderaannemers voor het
realiseren van projectresultaten
Richt projectorganisatie in
Formuleert voorstellen voor het verkrijgen van de
benodigde kwaliteit, capaciteit en middelen

1.4 PROBLEEM
De BPM projecten die Gyata BPI Consultants uitvoert, kunnen worden onderverdeeld in twee klassen. De
eerste klasse bestaat uit projecten met een doorlooptijd tot zes maanden. Vaak gaat het hierbij om een
procesaanpassing. Processen worden dan op één of enkele punten aangepast/verbeterd. De tweede klasse
bestaat uit projecten met een doorlooptijd van zes maanden tot één jaar. Deze projecten behandelen een
complete procesverandering. Hierin wordt een proces van A tot Z geanalyseerd en waar mogelijk
verbeterd.
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Ondanks de ervaring die men opgebouwd heeft, neemt men toch een vergrootte kans op falen waar,
zodra een project een langere doorlooptijd heeft. Dit zijn de projecten uit de tweede klasse. Het zijn
projecten die zich in een vergevorderd stadium bevinden en dermate stug verlopen dat de klant overweegt
om een project stop te zetten. De medewerkers van Gyata BPI Consultants reageren hier op en weten de
klant er vaak van te overtuigen het project toch af te ronden. Na afloop van een dergelijk project is van
eerder getoonde weerstand niets meer van te merken .
Om een klant te moeten overtuigen een project te continueren, wordt er een periode op gespannen voet
samengewerkt wat extra tijd en energie kost. Gyata BPI Consultants geeft daarom ook de volgende
opdracht:
"Onderzoek de aanleiding voor een grotere kans op fa len, zodra een project langer duurt en
geef ons een methodiek om hier mee om te gaan ."

Gezocht wordt naar een verklaring voor deze weerstand zodat in de toekomst dergelijke problemen
kunnen worden voorkomen in plaats van genezen . Ideeën die binnen Gyata BPI Consultants heersen zijn:
- Een persoon kan niet lang in onzekerheid verkeren .
- De mens heeft een natuurlijke afkeer tegen iets dat langer dan zes maanden duurt.
- Hoe langer een project duurt, hoe groter de kans op falen .
- Hoe langer een project duurt, des te groter is wordt de weerstand tegen het project.
Een tweede vraag die Gyata BP[ Consultants graag beantwoordt ziet is:
"Wat is de rol va n tijd in de vergrote kans op fa len van een project?"

Een gedachte die hierbij speelt is het verwachtingspatroon. Gyata BPI Consultants heeft het gevoel dat de
overvloed aan verwachtingen in het begin even zo groot is aan het gebrek hieraan later (zie figuur 4). Ze
denken dat het te veel aan verwachtingen zich later uitbetaald in weerstand. Bij aanvang van een project
worden verwachtingen gewekt over de uitkomst. Zodra
de medewerkers de uitvoering van het project ervaren, VerwachtingenÎ f-Utvoering
· ~- + - -- - - - - ' , - - - --~
stellen ze hun verwachtingen bij. Als de uitvoering in
hun ogen dan achterblijft bij hun
\IF!RWAC1!11Nll
verwachtingen
dalen hun verIn het gcrn/ ran onzekerheid is de
t·ericachti119 hcl9ecn als meest
wachtingen over de uitkomst.
Tijd
icaarscl,i;,,/i;I, wordt bcscl,ouu-J
Figuur
4:
ven
vachtingspatroon
volgens
Gyata
BPI
Gyata
BPI
Consultants
weet
ze
er
Een rerwachting b, realistisch
Consultants.
ziin, maar dat hoe/t niet.
dan van te overtuigen dat de
Een ntt~c/ resuhaat leidt lol Je
uitkomst datgene is dat is afgesproken en dat de afronding in zicht is. Dit zorgt
emotie ran lckurstc!/i,,g, Als iets
gebeurt wat hckmaal 11iet irorJt
ervoor, dat een project kan worden afgerond. De eerdere (te) hoge verwachtingen
renc,acht ia het een t·errd#ffig.
zouden, volgens Gyata BPI Consultants, later zorgen voor de weerstand.
(nl.Wikipcdia.,,r.:)
Wat de figuur laat zien is dat de problemen zich pas manifesteren na verloop van
tijd, zodra de verwachtingen afnemen. Benadrukt moet worden dat dit allemaal om
ideeën en inzichten gaat, maar dat niets hiervan onderbouwd kan worden door cijfers of data.
Dat Gyata BPI Consultants niet het enige consultancybureau is dat te maken heeft met weerstand binnen
projecten wordt duidelijk in de documenten die SAP en CapGemini op hun website publiceren. Hierin
staan adviezen hoe er met weerstand tegen een verandering zou moeten worden omgegaan.
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1.5

AFBAKENING

Gyata BPI Consultants ondervindt de problemen tijdens de uitvoering van een project en het gaat hen
erom een gestart project succesvol af te ronden, gebruikmakend van de juiste methodieken Daarom
worden de volgende fasen buiten beschouwing gelaten:
- De contractfase. In deze fase van onderhandelingen worden er veel verwachtingen gewekt en wordt de
afstemming gemaakt tussen tijd, kosten en functionaliteit.
- De opleveringsfase. ln deze fase zullen de medewerkers het nieuwe systeem gaan gebruiken en
ondervinden wat de veranderingen werkelijk inhouden.

1. 6 ONDERZOEKSDOEL
Gyata BPI Consultants heeft een aantal ideeën over de problemen die bestaan bij het uitvoeren van BPM
projecten. Graag willen zij zien in hoeverre deze gevoelens ondersteund worden door literatuur en
werkelijkheid. Het doel van dit onderzoek is:
Te achterhalen welke factoren zorgen voor weerstand binnen een BPM project en Gyata BPI
Consultants een tool of methodiek te verschaffen waarmee zij in de toekomst de weerstand
kunnen voorkomen of als er weerstand optreedt daadkrachtig aan te pakken.

1. 7 ONDERZOEKSVRAGEN
Om dit doel te bereiken zijn er vijf onderzoeksvragen opgesteld. De eerste drie hebben betrekking op het
ontstaan van de weerstand, de laatste twee gaan over het verminderen van deze weerstand.
Continuatie van een project is datgene wat wordt nagestreefd. Ondanks de ervaring die Gyata BPI
Consultants heeft is continuatie geen gegeven en verloopt niet elk project volgens plan.
Onderzoeksvraag 1
Welke factoren zorgen voor de weerstand die tijdens een project ervaren wordt en bedreigen
op deze manier de continuatie van een project?

Twee factoren die door Gyata BPI Consultants als bron voor het falen van een project worden genoemd
zijn tijd (zowel doorlooptijd als ook de beleving van tijd) en onzekerheid.
Onderzoeksvraag 2
Wat is de invloed van tijd en onzekerheid op de weerstand?
Onderzoeksvraag 3
Wat is de relatie tussen tijd en onzekerheid? Anders gezegd: is er een bepaalde periode waarin
onzekerheid geen negatieve invloed heeft op projectcontinuatie en zo ja hoe lang duurt deze
periode?

De weerstand tegen een verandering zal per project verschillen. In sommige projecten zal zelf bijna geen
weerstand merkbaar zijn, in andere projecten des te meer. Maar hoe moet hier nu mee worden omgegaan
en welke methodiek dit kan ondersteunen?
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Onderzoeksvraag 4
Op welke wijze kan weerstand verminderd worden?
Onderzoeksvraag 5
Wat wordt er nu gedaan om weerstand te verminderen? Zijn er verbetermogelijkheden in deze
aanpak?
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2.

THEORIE

Als eerste is in de literatuur gezocht naar de antwoorden op de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk zullen
de verschillende onderzoeksvragen één voor één behandeld worden . Zo kan de weerstand die een project
oproept vanuit verschillende hoeken komen en verschillende achtergronden hebben. Dit is het eerste deel
van dit hoofdstuk De factoren die van invloed zijn op het ontstaan van weerstand binnen een BPM
project. Dit zijn de eerste drie onderzoeksvragen. Na deze eerste drie vragen volgt een synthese over het
ontstaan van de weerstand. Vervolgens zullen de laatste twee onderzoeksvragen vanuit de literatuur
worden behandeld. Hierin zal antwoord worden gegeven op de vraag hoe er met weerstand moet worden
omgegaan.

2. 1 WEERSTAND
De weerstand die wordt ondervonden bij een BPM proces kan worden
Cl.a..ge means molHlffWnt.
onderverdeeld in een organisatorische en een persoonlijke weerstand. De
MtnNlm.,.,t maans /ricti,m.
On/y in lhe /ri,:von/u,;
organisatorische weerstand is die weerstand die ontstaat door de structuur in de
r,acu.,,,, "fa nonaxi.t,mt
organisatie, machtsrelaties, bestaande processen en werkrelaties (Robbins,
ab.tract ..,.,r/J am ""'"""'""'
2003 ; Schaefer, 1998). Dit heeft te maken groepen en verantwoordelijkheden,
or- change occur- ,,,;,l,,..,t lhat
hierin zitten ook menselijke reacties, maar deze worden ondersteund door de
al,,...;.,., f,;ct;,m o/ am/lict
(Saul Alinsl.y)
processen en structuren die in het bedrijf aanwezig zijn. De persoonlijke
weerstand is per individu verschillend en heeft per individu andere oorzaken.
De organisatorische weerstand wordt juist door een BPM project aangepakt. Daarom wordt het ook
geadviseerd om een dergelijk project uit te laten voeren door een externe specialist. Die houdt namelijk
geen rekening met de bestaande processen en relaties en richt zich op de meest ideale oplossing.

2.1.1

WEERSTAND BINNEN EEN

BPM PROJECT

De weerstand die gedurende een BPM project ervaren wordt, is een natuurlijke afkeer tegen een
verandering en wordt zelfs hormonaal geregeld vanuit de amygdala (Anton & Petouhoff, 2002). Dit is een
onderdeel van de hersenen, ter grootte van een amandel die emoties regelt. Zodra een verandering wordt
aangekondigd (welke bedreigend overkomt voor de toehoorder) zal de amygdala hormonen produceren
die ervoor zorgen dat de persoon in kwestie bevriest, vecht of vlucht. Deze acties kunnen worden
gekarakteriseerd als weerstand (Petouhoff, 2006a, 2006b ).
Gewoonten
Zoals door Anton en Petouhoff is aangegeven is er een
natuurlijke weerstand tegen elke vorm van verandering Selectieve
informatie
welke aangestuurd wordt vanuit de hersenen. Maar waarom
wordt een verandering dan als bedreiging ervaren? De
persoonlijke weerstand (figuur 5) wordt opgebouwd door
Persoonlijke
(Robbins, 2003):
~ Veiligheid
weerstand
- Gewoonten. Men is gewend aan een bepaalde manier
van werken. Zodra er verteld wordt dat dit anders moet
in de toekomst zal dit als vervelend worden ervaren.
Angst ~
voor het
- Veiligheid. Een mens heeft een persoonlijke voorkeur
onbekende
naar de hoeveelheid veiligheid die hij of zij prettig
Economische
ervaart in het dagelijkse leven. Dit heeft ook betrekking
factoren

IJ

-

op het veranderen van de werkwijzen.
Economische factoren. Men weet wat men nu moet doen

Figuur 5: Opbouw van persoonlijke weerstand (Robbins, 2003,
blz. 559).
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om aan het einde van de maand het salaris te ontvangen. Het gevoel kan bestaan dat het vernieuwde
proces ook van invloed is op het salaris of dat hun baan misschien zelfs op het spel staat.
- Angst voor het onbekende. leder persoon heeft een ander niveau wat hij of zij prettig/veilig vindt.
Hierbij hoort ook het niveau in hoeverre men bang is voor nieuwe onbekende dingen.
- Selectieve informatie verwerking. Als een verandering wordt aangekondigd zal iedere persoon
informatie horen, lezen of zoeken die men voor zichzelf belangrijk acht.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat weerstand gevormd wordt door de
overgang van het bekende, het nu, naar het onbekende, de toekomst. Het
gaat om verlaten of achterlaten van dingen die men gewend is en bekend
zijn (gewoonten) en gaan naar een situatie waarin onzekerheden zijn. In
Comfort
'veilig'
figuur 6 is een voorstelling gemaakt van de verschillende comfortzones
waarin een medewerker zich kan bevinden tijdens een veranderproject.
StrNct1
Tijdens een veranderproject gaat een medewerker vanuit de comfortzone
op tenen Jopen
naar een stretchzone om de verandering vorm te geven (van der Brand &
Stress
·afbranden'
Bakker, 2006). Dit zorgt voor een percentage ongemak. Tijdens een
veranderproject is het soms niet meer duidelijk wat vast staat of nog gaat
Figuur 6: Comfortzones (van der Brand
veranderen. Hierdoor schieten de medewerkers in de 'stress' , met als
& Bakker, 2006, blz. 28).
natuurlijke reactie weerstand. Hoe lang een medewerker hier mee kan
omgaan is per persoon verschillend. Persoonlijke factoren , ervaringen uit het verleden en culturele
condities zijn de factoren die van invloed zijn op het comfort niveau van onzekerheid (Clampitt &
Williams, 2005). Wel is het zo dat men langer in de stretchzone kan verblijven dan in de stresszone
voordat er grote weerstand ontstaat.
Naast de persoonlijke weerstand kan weerstand komen vanuit een slecht ontworpen systeem of proces of
door de interactie met dit systeem of proces (Markus, 1983). Canton, de Groot en Nahuis (2005) hebben
een onderzoek gedaan naar de weerstand tegen de invoering van nieuwe technologie in een organisatie.
Zij concluderen dat er een afweging wordt gemaakt tussen de te maken kosten (in de vorm van tijd, inzet
en eerder genoemde persoonlijke factoren) en de te verwachte opbrengst (gemak, snelheid, etcetera). Als
men niet goed inziet wat de verandering aan persoonlijk winst oplevert zal men zich tegen de verandering
verzetten.
Ook zal weerstand worden ervaren zodra een verandering wordt opgelegd. Dit zal tot gevolg hebben dat
mensen het gevoel hebben dat ze de les worden gelezen terwijl men de verandering zelf moet uitvoeren
(Coupland, Blyton & Bacon, 2005; Kloosterboer, 2004).
Samenvattend kan weerstand dus komen door:
1. Het verlaten van de comfortzone
2. Slechte interactie met het nieuwe systeem
3. Het levert niet genoeg op in vergelijk met de te maken kosten
4. De verandering wordt opgelegd en daardoor niet ondersteunt
Gyata BPI Consultants ervaart de problemen binnen klasse 2 projecten, de projecten met een doorlooptijd
tussen 6 en 12 maanden. Hierdoor bestaat het vermoeden dat tijd van invloed is op de weerstand.
2. 1.2 ÎIJD

Tijd is een variabele die op meerdere manieren invloed uitoefent op een BPM project. Het kan worden
onderverdeeld in een interne en externe component. Als interne component ziet men tijd terug in de
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doorlooptijd van een project, in de planning, tijdskarakteristieken en in de verschillende fases . Als externe
component ziet men tijd in het verstrijken ervan .
2 . 1 . 2 . 1 PLANNING EN DOORLOOPTIJD

De interne component kan men enigszins sturen. Het projectteam bepaald zelf welke doorlooptijd nodig is
voor een project met bijbehorende planning.
Een te lange doorlooptijd van een project kan ontaarden in een escalatie van het project (Keil, 1995) of te
maken krijgen met een dalende commitment voor het project, waardoor het gestopt wordt (van der Brand
& Bakker, 2006).
Een te korte of te lange planning kan ook voor onzekerheid zorgen. Als het project langer duurt dan de
planning zal de klant het vertrouwen verliezen omdat men nu eenmaal graag weet hoe lang een project zal
duren, anders blijft men nog langer in onzekerheid tussen de oude en de nieuwe situatie. Als de planning
te ruim blijkt te zijn zou men denken dat de klant hier blij mee is. Maar als dit een te groot verschil
oplevert zal de klant zich afvragen waarom hier een dergelijk groot verschil in bestaat en onzeker worden
of de uitkomst wel overeenkomt met de afspraken. Het gevoel kan bestaan dat de tijd onnodig gevuld
wordt. Beide vormen van onzekerheid zullen de verwachting aantasten. Uit het onderzoek van Zeithaml,
Parasuraman en Berry ( 1990, blz. 28-29) komt naar voren dat klanten zeer veel waarde hechten aan de
betrouwbaarheid. Van de vijf dimensies (Betrouwbaarheid, Materiaal, Ontvankelijkheid, Garantie,
Inlevingsvermogen) is dit de belangrijkste variabele in het leveren van servicekwaliteit.
Tijdsmanagement geeft aan hoe mensen met tijd omgaan. Plannen ze, weten ze hoeveel er moet worden
gedaan in hoeveel tijd, hoeveel tijd elke taak kost, op welk moment ze het beste welke taak kunnen
uitvoeren? Mensen die dit goed doen, kunnen ook beter schatten hoe lang iets gaat duren (Francis-Smythe
& Robertson, 1999).
2 . 1 . 2 . 2 TIJDSKARAKTERISTIEKEN

Een andere interne component van tijd zijn de tijdskarakteristieken. Tijdskarakteristieken zijn variabelen
aan de hand waarvan het verstrijken van tijd beschreven kan worden. Hierbij valt te denken aan tempo,
ritme en de cycli waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor een medewerker is het zeer belangrijk
om dezelfde tijdskarakteristieken te hebben als de omgeving waarin hij of zij werkt. Dit zal ervoor zorgen
dat de persoon zich beter op zijn gemak voelt en beter zal presteren. Het is van invloed op de gehele
fitheid van de persoon, zowel op het werk als daarbuiten. Daarnaast is het van belang om binnen een team
dezelfde tijdskarakteristieken te hebben als de organisatie waarin het project zich afspeelt. Is dit niet het
geval dan kunnen de tijdskarakteristieken van de organisatie de tijdskarakteristieken van het projectteam
zo beïnvloeden dat het project niet meer optimaal presteert (Francis-Smythe & Robertson , 2003). Het
verschil tussen de persoonlijke karakteristieken en de karakteristieken van een nieuwe technologie
kunnen ervoor zorgen dat er zoveel weerstand tegen de nieuwe technologie ontstaat dat deze niet kan
worden geïmplementeerd (Markus, 1983).
Tijdspersoonlijkheid wordt aangegeven aan de hand van de tijd persoonlijkheid index (TPI) (FrancisSmythe & Robertson, 2003). De tijdspersoonlijkheid wordt gebaseerd op basis van vijf factoren :
tijdsgewaarwording, punctualiteit, planning, polychroniciteit (meerdere taken in dezelfde tijdsfase) en
ongeduldigheid. Deze polychroniciteit wordt tegenwoordig steeds meer waargenomen door gebruik te
maken van IT. Wat echter nadelig hieraan is, is dat als een persoon de voorkeur geeft aan
monochroniciteit en de IT polychroniciteit verzorgt, dan zal deze persoon niet tevreden zijn met de IT en
zich verzetten tegen de implementatie ervan (Kvassov, 2003).
2 . 1 . 2 . 3 VERSTRIJKEN VAN TIJD

Op de externe component van tijd, het verstrijken ervan, kan geen invloed worden uitgeoefend, er kan
alleen rekening mee worden gehouden (Balachandra, 1996). Hoe men dit ervaart hangt af van de setting
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waarin het gebeurt. Als men zich in een plezierige setting bevindt en er op een goede manier voor
afleiding wordt gezorgd dan heeft men het gevoel dat er minder tijd is verstreken dan werkelijk het geval
is. Er tegenover staat dat als er een onplezierige situatie is ( onzekerheid) men de tijd als zeer langzaam
verlopend ervaart (Blount & Yanicik, 2006). Het ervaren van langzaam voortgaan van de tijd, zal weer
voeding zijn voor het slechter voelen, het gevolg is een neerwaartse spiraal.
Naast de beleving van tijd heeft het verstrijken van tijd ook op andere manieren nadelige gevolgen voor
een project. Zo kunnen in de loop van de tijd verschillende zaken veranderen waardoor het project
beïnvloedt wordt (Oates, 2006). Hoe langer een project duurt hoe meer de omgeving kan veranderen
waardoor de initiële doelstelling van het project niet meer relevant en/of haalbaar is (Al-Mashari, 2002).
Zoals net al is aangegeven zorgt een lange planning voor onzekerheid. Onzekerheid is een andere factor
die kan zorgen voor weerstand binnen een BPM project.
2.1.3 ONZEKERHEID

"Onzekerheid is de afwezigheid van informatie" (Downey en Slocum (1975) in Becker, 2003,
blz. 747)
"Onzekerheid is een conditie waar de onderliggende betekenis van een signaal niet duidelijk is
of leidt tot een meervoudige betekenis van de boodschap" (MacKay (1969, Daft & Lengel
(1986) in Becker, 2003, blz. 747).
Bovenstaande uitspraken maken duidelijk dat onzekerheid niet zomaar te verwoorden is. Aan de ene kant
kan het een gebrek aan informatie zijn. Aan de andere kant kan er sprake zijn van onduidelijke informatie.
Onzekerheid is een waarneming van een situatie, een perceptie. Wat voor de één een onzekere situatie is,
hoeft voor de ander helemaal niet onzeker te zijn (Downey & Slocum, 1975 ; MacLeod & Pingle, 2005 ;
Milliken, 1987). Mensen verschillen bovendien in de mate waarin ze onzekerheid onprettig vinden en
proberen te vermijden .
Onzekerheid is iets persoonlijks en ook de wijze waarop een persoon hierop reageert. De een zal zich proactief inzetten om samen zo snel mogelijk uit een onzekere situatie te komen. Een
•,t/11 er een ,,,;,,J oan
ander vindt alles zo onzeker dat hij of zij er alles aan zal doen om terug te keren naar
NranJering waait,
&,uu,en a>mmigen
de oude situatie of zelfs weggaan bij het bedrijf. Weer een ander zal de situatie niet
IICl,er,nen. A n.kren
onzeker vinden en niets doen, ook dit kan overkomen als weerstand wanneer men wil
bou.,,.,,, u,mJmolens. •
veranderen. (van der Brand & Bakker, 2006). Dit zijn dezelfde reacties die Anton en
(Auteur onbc~cnJ)
Petouhoff (2002) aangeven als gevolg van, de door de amygdala, geproduceerde
hormonen. Vertrouwen zal er ook voor zorgen dat onzekerheid minder invloed krijgt op de weerstand
tegen een project. Daarom komt het werken aan vertrouwen in het onderzoek van Huinen (2005) ook naar
voren als één van belangrijke aspecten voor een langdurige relatie.
De neiging tot onzekerheidsvermijding wordt ook wel de "Need for closure" genoemd (Kruglanski
(1990b) in Webster & Kruglanski (1994)). Dit begrip verwijst naar de hoeveel zekerheid en structuur die
iemand in zijn of haar leven prettig vindt. Als een persoon de juiste match heeft tussen de zekerheden
tijdens de werkzaamheden en het niveau waarin die persoon zich prettig voelt dan zal dat de performance
ten goede komen. Hofstede maakt in zijn onderzoek naar cultuurverschillen gebruik van de onzekerheid
vermijding index. Dit is, naast machtsafstand, individualisme, mannelijkheid en lange termijn oriëntatie,
een dimensie waarop een cultuur wordt beoordeeld. Het verschil tussen culturen kan ook toegepast
worden op bedrijfsniveau. Zo zal iemand die binnen een ziekenhuis werkt anders omgaan met
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onzekerheid dan een aandelenhandelaar. Het onderzoek van Hofstede is daarom ook toegepast om te
onderzoeken wat de verschillen zijn tussen bedrijven. Mensen die dezelfde waarden hebben bij de vijf
dimensies zullen zich prettig voelen in een bepaald werkgebied en daarom ziet men dat per werkgebied
bepaalde typen samenkomen en er per werkgebied een type mens kan worden aangewezen die in dat
werkgebied het beste presteert of zal presteren (Brittain-White & Leifer, 1986; Delen & Horsten, 2004;
Holland, 1985, pag. 82 - 90).
Weerstand en onzekerheid zijn in het begin van een project nog niet zo opmerkelijk aanwezig. Op latere
tijdstippen des te meer. Dit geeft het vermoeden dat tijd van invloed is op weerstand en onzekerheid.
2.1.4 WEERSTAND EN ONZEKERHEID VERSUS TIJD
2 . 1 . 4 . 1 WEERSTAND EN TIJD

Binnen elk verander- of technologie implementatieproject wordt er een periode ervaren waarm de
weerstand toeneemt en het support voor het project daalt. Deze zogenaamde "vallei der tranen" bestaat in
iedere technologisch of procesverbeteringsproject (Anton & Petouhoff, 2002, blz. 111 ). Het is een gevolg
van een periode waarin alle specificaties worden opgesomd en mogelijkheden worden bedacht. De
mensen zien de mogelijkheden die de verandering gaat brengen. Dan realiseren ze zich ineens het
tijdsbestek en handelingen die nodig zijn voor de verandering, waardoor ze denken het allemaal niet meer
waar te kunnen maken. De aanvangsfase van euforie en optimisme wordt gevolgd door een periode van
stress en frustratie welke wordt gevolgd door een periode van vreugde en tevredenheid omdat een taak is
volbracht.
Ln het onderzoek van Kuliopulos (Anton & Petouhoff, 2002, blz. 11) is er tijdens een
implementatieproject een wekelijks dagboek bijgehouden over de emotionele toestand van de
projectleden. Figuur 7 laat het verloop hiervan zien. De " vallei der tranen" is zichtbaar bij de emotie
. l
depress1e .

Emotione~ reactie
of

Niveau van
ondersteuning voor het

p<ojed

Tijd

Figuur 7: Menselijke emotie in de loop van een project (A nton & Petouhojf, 2002, blz. / 10).

1

Anton en Petouhoff gebruiken hierbij de fasen van Tuckman (2001 ). Waarbij de Storming fase bekend staat om de
intra-groep conflicten . Projectleden laten hun indi vidua lisme blijken en zetten zich af tegen de groepsstructuur.
Gebrek aan voortgang komt naar voren door het vooruitzicht van het onbekende en het verlaten van de eerdere
veilige afhanke lijkheid (Tuckman , 2001). Men kan echter discussiëren over het toepassen van het model van
Tuckman, aangezien dit de ontwikkeling van een team laat zien en niet bewezen kan worden dat elk team alle fasen
doorloopt. Ook kan het zo zijn dat fase n elkaar niet chronologisch opvo lgen. Daarom is ervoor gekozen de figuur
van Anton en Petouhoff weer te geven zonder de fasen van Tuckman erin.
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Harrington (1991) heeft onderwek gedaan naar Business Process lmprovement en ziet een soortgelijke
golf beweging. Figuur 8 laat het veranderproces zien en wat er in de loop van de tijd gebeurt. De
verschillende punten in de figuur zijn:
P 1: Huidige situatie. In de huidige situatie is bij aanvang van het veranderproject vaak een lagere
performance dan gewild. Bovendien bevat de performance vaak ook een grotere variatie dan gewild.
P2 : Gewenste situatie. Dit is de situatie die men wenst te halen aan het einde van het verandertraject. Vaak
is minder variatie in de performance gewenst, lagere kosten en betere service. Tussen de gewenste en de
huidige situatie is een tijdsperiode aanwezig. Over het algemeen kan gesteld worden : hoe groter de
organisatie en/of verandering, des te meer tijd er voor nodig is.
P3 : Pijn. Zelfs in de huidige situatie wordt pijn ervaren als de performance onder een bepaald niveau
daalt. Werknemers worden verplaatst, teruggeplaatst of in het ergste geval ontslagen. Het bedrijf verliest
kwaliteit, geld en klanten. Dit kan gezien worden als de onderste controle grens. De onderste grens moet
door het veranderproject hoger komen te liggen. Het kan zelfs zo zijn dat de performance die in de
huidige situatie als acceptabel wordt gezien in de gewenste situatie onacceptabel is.
P4 : Plezier. De P4 lijn geeft de grens aan waar de werknemers
worden gewaardeerd voor het leveren van superieure
performance. Tijdens het veranderproject moet het
management deze standaard ook opschuiven. In extreme
gevallen kan superieure performance in de huidige situatie
I \
niet voldoende zijn in de gewenste situatie.
A 1: Gemiddelde performance voor een traditionele educatieve
\
cyclus. In de aanvangsfase van een veranderproject gaat de
I
gemiddelde performance snel omhoog. Maar gaat snel weer
naar beneden als er geen verandering komt vanuit het
\
management voor de verbeterde performance. Er moet geen
....._
A,
groot
verschil in tijd bestaan tussen het leren van een nieuwe
P1: Huidige situatie
P2 : Gewenste situatie
vaardigheid en het gebruiken ervan. Als mensen een nieuw
P3: Pijn
P4 : Plezier
aangeleerde theorie of techniek niet binnen één week
A 1: Cyclus zonder
gebruiken is er nog maar een kans van 20% dat ze nieuwe
verandering in P3 of P4
Ai: Cyclus met
techniek gaan gebruiken.
verandering in P of P4
A 2 : Gemiddelde performance als de pijn en plezier niveaus
Tijd
Figuur 8 : Harrington 's veranderproces. (Harrington, 1991,
veranderen in overeenkomst met een educatieve cyclus. Als
blz. 7)
het management de medewerkers direct helpt met het
gebruiken van de nieuw geleerde lessen of technieken wordt de verandering echt. De nieuwe performance
grenzen versterken het geleerde lessen proces en ondersteunen daarmee de verandering.
2. 1.4 .2 ONZEKERHEID EN TIJD

Tijd en onzekerheid zijn twee factoren die slecht samen gaan. Van der Brand en Bakker (2006) geven aan
dat mensen maar een beperkte periode in onzekerheid kunnen verkeren. De duur van deze periode is
afhankelijk van het niveau van de verandering en bepaalt of de persoon in de stretch of stress zone terecht
komt. Hoe lang dit is wordt niet gezegd, aangezien dit per persoon verschillend is. Maar onzekerheid
dient zoveel mogelijk te worden vermeden (Appelbaum & Steed, 2005 ; van der Brand & Bakker, 2006;
Miers, 2006; Umiker, 1997).
Hoe groter een project is, hoe langer het project zal duren en hoe langer de werknemers in onzekerheid
kunnen verkeren over hun toekomst. Mensen gaan verschillend om met onzekerheid (Clampitt &
Williams, 2005 ; Downey & Slocum, 1975; Webster & Kruglanski, 1994). Hoe langer de periode van
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onzekerheid in een project duurt, hoe groter de kans dat meerdere mensen zich niet meer prettig voelen
met de onzekerheid . Hoe langer de periode, des te meer mensen er moeite mee hebben en op den duur zal
er te veel weerstand tegen het project zijn om het af te ronden.
Tijd is van invloed op de onzekerheid en weerstand. Voor onzekerheid geldt dat wordt geadviseerd deze
zoveel mogelijk te vermijden en zodra iemand aangeeft te veel onzekerheid te ervaren kan dit worden
aangepakt door de onzekerheden daar waar mogelijk weg te nemen. Met weerstand is dit minder
eenvoudig. Hoe kan weerstand worden voorkomen en als het dan toch optreed hoe moet er dan mee
worden omgegaan?

2.2

VOORKOMEN VAN WEERSTAND

Het welbekende spreekwoord: "voorkomen is beter dan genezen" geldt ook voor de weerstand binnen een
BPM project. Voor aanvang van het project zijn er al een aantal factoren waar rekening mee kan worden
gehouden om weerstand te voorkomen (Van der Brand & Bakker, 2006; Miers, 2006):
1. Aanleiding
Vaak wordt een veranderproject gestart omdat een methode of techniek een hype is. Doordat
concurrenten al verandert zijn acht het management het noodzakelijk om binnen een organisatie ook te
gaan veranderen . Maar "door het ontbreken van een onder liggend doel, ontbreekt duidelijkheid en
motivatie voor verandering bij de medewerkers" (van der Brand & Bakker, 2006, blz. 26).

2. Doel
Dit is een gevolg van punt één. Als een organisatie niet zelf een aanleiding heeft om te veranderen is
het doel van de verandering niet duidelijk. Daarbij komt ook nog eens dat een doel SMART moet zijn
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden). Voldoet het doel hier niet kan er ook
niet naar toe worden gewerkt. Ook moet men ervoor waken een mix van doelen na te streven, als men
SMART hanteert zal dit echter worden voorkomen .
3. Gebruikte middelen
Vaak wordt er klakkeloos een middel gebruikt om naar een oplossing te zoeken, zonder dat onderzocht
wordt of dit middel de oplossing kan brengen . Een middel kan te zwaar zijn voor het op te lossen
probleem of het kan onvoldoende oplossing voor het probleem bieden . Men moet eerst een stap terug
zetten en tot overeenstemming komen over het probleem, vervolgens komen er de doelen en hierna
pas de selectie van middelen.
4. Gedelegeerde opdrachtgevers
Wordt een opdracht tot verandering gegeven aan een andere persoon of instantie, zorg dan dat vooraf
de omvang van de gewenste verandering duidelijk is. Meet hieraan de benodigde ' macht' bij af om de
verandering te kunnen beïnvloeden en zorg dat de gedelegeerde opdrachtgever voldoende macht tot
zijn of haar beschouwing heeft.
5. Niet teveel tegelijk
Bij een verandering moeten medewerkers uit hun comfortzone treden om enige tijd in een stressvolle
situatie te verkeren. Advies hierbij is om een verandering in delen door te voeren zodat een
medewerker meerdere, korte duren in de stretchzone komt, in plaats van één grote verandering
waardoor de medewerker in de stress zone terecht komt (zie figuur 6). Zorg dat er tijdens een
veranderproces momenten van rust zijn. Dan kunnen de medewerkers terug in hun comfortzone en
zullen ze zich prettiger voelen in het veranderproces. Een duidelijke veranderstrategie bij aanvang van
het proces helpt de medewerkers realistische verwachtingen op te bouwen zodat ze tijdens het proces
weten waar ze aan toe zijn. Tijdens het proces helpt communicatie om de medewerkers te begeleiden .
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6. Communicatie
Een communicatieplan is essentieel in het laten verlopen van een veranderproject. ln dit plan staat hoe,
wanneer en wie geïnformeerd moet worden. Door hier goed over na te denken worden alle groepen op
een juiste manier geïnformeerd en wordt ervoor gezorgd dat niemand wordt over geslagen. Als
mensen niet geïnformeerd worden kan dit zorgen voor weestand.
Miers (2006) voegt hier nog twee zaken aan toe:
-

Bereik van het project
o Alle bedrijfsonderdelen erbij betrekken die geraakt worden door de verandering
o Verkoop het project niet op het reduceren van het aantal FTE. Dit zal acceptatie direct beïnvloeden
o Plan trainen en maak gebruik van organisatorisch verandermanagement principes

-

Modelleren
o Ga niet te diep in het heel precies modelleren van een proces
o Beperk het ontwerp niet tot één modelleerniveau
o Ga er niet van uit dat het perfecte systeem in één keer ontworpen kan worden

Bij de uitvoering van een BPM project is één van de belangrijkste punten om iedereen tevreden te
houden, de betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid is het waarmaken van de planning. Gevers, van Eerde en
Rutte (2001) adviseren, om een planning te halen, te reflecteren en plannen zodat voor iedereen duidelijk
is wat er nog gedaan moet worden om de planning te halen. llierbij speelt ook overleg een belangrijke rol.
Als de planning wordt gemaakt in overleg zal het tempo, de cycli en het ritme een betere match kennen
tussen project en organisatie. Een goede planning wordt gemaakt en gehaald door personen die goed zijn
in tijdmanagement. Tijdmanagement is ook een belangrijke tool als het gaat om communicatie met de
klant. Door de klant duidelijk te maken waarom bepaalde zaken zoveel tijd in beslag nemen, kan deze de
doorlooptijd en de voortgang beter begrijpen (Francis-Smythe & Robertson, 1999).

2.3

OMGAAN MET WEERSTAND

Als er problemen ontstaan binnen een BPM project, hanteer dan de volgende richtlijnen (Whetten &
Cameron, 2002):
- Stel overkoepelende doelen vast.
Hierdoor wordt duidelijk wat er bereikt wordt met een goede samenwerking en kunnen beide partijen
makkelijker over de geschillen heen kijken .
-

-

-

-

Scheidt mensen van problemen .
Als de gemeenschappelijke doelen duidelijk z1Jn moeten de persoonlijke geschillen opZlJ worden
geschoven en moet er gefocusseerd worden op het oplossen van het probleem.
Concentreer je niet op standpunten, maar op belangen.
Standpunten zijn eisen of beweringen, belangen vormen de reden die aan de eisen ten grondslag ligt.
Door op de belangen te focussen wordt het gezichtveld verbreed en kan er beter aan het probleem
worden gewerkt.
Bedenk mogelijkheden voor wederzijds voordeel.
Door te denken aan alternatieve oplossingen en de aandacht naar de toekomst te richten komt de
samenwerking vanzelf weer boven . Hoe meer oplossingen hoe meer mogelijkheden om de voordelen
van de samenwerking in te zien.
Hanteer objectieve criteria voor de beoordeling van alternatieven.
Voor een goede samenwerking moet er niet altijd gedacht worden: " Wat houd ik er aan over?" maar
" Wat heeft de meeste zin?" .
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-

Definieer succes niet in de vorm van imaginaire verliezen, maar als echte winst. Als er gestreefd wordt
naar een verbetering van 15% en uiteindelijk levert het 10% verbetering op, dan kan dit worden gezien
als 10% verbetering of 30% te weinig. Beide opmerkingen zeggen hetzelfde, alleen de eerste komt
positiever over en zal daarom voor meer tevredenheid zorgen .
Deze richtlijnen zorgen vooral voor een vorm, van samenwerken of compromissen sluiten. Vanuit
conflictmanagement worden er nog andere mogelijkheden genoemd om met conflicten om te gaan, te
weten: dwingen, vermijden en toegeven (Whetten & Cameron, 2002). Hierbij zal elke vorm een ander
doel met zich meebrengen .
- Dwingen: Beter het risico lopen van wat chagrijnige gevoelens dan een zaak laten schieten waarvoor
je je sterk inzet.
- Vermijden: Onenigheden zijn op zichzelf al slecht doordat ze spanningen veroorzaken .
- Compromissen sluiten: Langdurige conflicten leiden mensen af van hun werk en leiden tot
verbittering.
- Toegeven : Handhaving van een harmonieuze relatie moet onze hoogste prioriteit hebben.
- Samenwerken: De standpunten van beide partijen zijn even belangrijk ( maar daarom nog niet even
valide). Er moet evenveel nadruk worden gelegd op de kwaliteit van het resultaat als op de
rechtvaardigheid van het besluitvormingsproces.
Naast de punten die van der Brand en Bakker (2006) noemen voor het voorkomen van weerstand noemen
ze er ook aantal om de weerstand de verminderen:
1. Verwachtingsmanagement
Een verandering wordt vaak op papier perfect uitgewerkt. De persoonlijke kant wordt alleen vergeten .
Mensen veranderen niet zomaar. Er zijn personen die een verandering ondersteunen en een aantal die
de kat uit de boom kijken. Als een verandering dan opgelegd en doorgedrukt wordt, voelt het alsof
deze tweede groep voor weerstand zorgt. Door harder te duwen lijkt de weerstand toe te nemen. Men
moet de verwachtingen van deze groep goed managen. Door in de doelstellingen van het projecten
iedereen te betrekken voorkom je verkeerde verwachtingen .
2. Implementeren
Een procesverandering levert vaak alleen een verbeterd proces op papier op. De implementatie wordt
als logisch gevolg gezien. Maar dit is het niet. Processen op de werkvloer veranderen niet door het op
schrift te hebben . De medewerkers moeten training krijgen, opleiding en coaching. Training en
opleiding zijn belangrijk, maar de juiste coaching is nog belangrijker. Gemotiveerd worden, ook door
hoger management is belangrijk. Het opstellen van Key Performance Indicatoren (KPI) kan dit
ondersteunen .
3. Gedragsaspecten trainen
Vaak wordt vergeten dat een organisatie een groep mensen blijft en veel organisatorische problemen
zitten verscholen in het gedrag van de mensen. Om hier verandering in te aan te brengen is lastig. Dit
werkt niet door alleen op papier vast te leggen hoe het zou moeten. Workshops waarin eerlijk en open
commentaar mag worden gegeven helpen hierbij. Het gewenste gedrag na de verandering kan in een
beschrijving ' medewerker na de verandering' worden opgeschreven en in de workshop worden
uitgewerkt.
4. Commitment opbouwen
"Vaak is een organisatievera ndering een ingrijpende en langdurige operatie, waarbij
commitment over een la ngere peri ode nodig is" (Van der Brand & Bakker, 2006, blz. 28).
Zodra dalende commitment wordt waargenomen moet men het doel van het project weer boven water
halen en de nadelige consequenties duidelijk maken. Door op de zere plek te drukken moet
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commitment weer stijgen, anders moet het project gestopt worden. Indien commitment niet l 00% is
maar wel voldoende aanwezig moet het project in delen worden geknipt. Zorg dat elk deel duidelijk
doelstellingen heeft en een korte doorlooptijd zodat de opbrengsten snel duidelijk zijn.
Het is belangrijk om tijdens een project de klant op de hoogte te houden hoe ver het project is en wat er
wanneer gebeurt. Bepaalde activiteiten die, voor consultants, als van zelfsprekend worden ervaren,
kunnen voor de klant zeer onduidelijk zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de klant het vertrouwen in het
consultancybureau verliest en daardoor ook de verwachting ten aanzien van de uitkomst naar beneden toe
zal bijstellen (Clampitt & Williams, 2005). Voor een goede relatie tussen klant en consultant is
vertrouwen zeer belangrijk. Yao en Murphy (2005) adviseren daarom eerst een aantal korte projecten op
te leveren, zodat duidelijk is wat de consultant kan en pas dan aan projecten te beginnen met een langere
doorlooptijd . Er is dan al vertrouwen aanwezig en een tegenslag zal dan niet meteen het einde zijn voor
een project.
Het is belangrijk om hierbij de communicatiemiddelen goed te kiezen. Bepaalde mededelingen kunnen
via e-mail worden doorgegeven, andere absoluut niet. Soms zal een besloten kring op de hoogte worden
gebracht, de andere keer een korte training voor de gebruikers. Het is belangrijk om per gebeurtenis het
j uiste communicatiemiddel te gebruiken.
Meer doen, mind,,r beloven
KlantlevrL.JenheiJ zorj1t voor herhalint111aankopcn.
Volgens Boehm (2000) zijn er, naast de uitvoering, persoonlijke
Tevreden l.lantcn worden rclati<.,. en m.il.en ~alis
kenmerken bij de medewerkers van de klant die van invloed
Tedame tijden• verjaarJ.n. Relaties zijn b....tendi~ en
kunnen zijn op het succes van een project. De consultant moet
kunnen een .tootje hebben. Er is du• veel aan ;ielei:en
om van e~n ltlanl een lcvn.,.Jen klant le maken en van
deze herkennen en erkennen en weten hoe hier meer om te gaan.
een tevrcd,,n l.lant L'Cn relatie. l lel kul.e hieraan i• dat
Deze kenmerken zijn betrokkenheid, ervaring en persoonlijke
het ei~nlijl, heel eenvoudig i•, tenmin•le, het draait
mur
om één din.t:
weerstand. De medewerkers van de klant die betrokken zijn met
het project groeien met het project mee en hun verwachting zal
De l.lanlvcrwachtin~ <>Verlreffcn: meer doen, minder
beloven. In de praktijk i• hel vaak and,,rsom. Verkopers
boven de gewenste situatie uitkomen die was afgesproken aan
b"Joven bergcn en nadat Je deal is j1coloten hlijl.t de
het begin van het project. Coye (2004) vatte dit als volgt samen:
wan: lcverinti (van dienst or product) achter te blijven
"Klanten zijn actieve informatie verwerkers gedurende een
project en stel len tussen de ontmoetingen hun
verwachtingen bij, welke van invloed zijn op de evaluatie
van de service kwaliteit."

De ervaring van de medewerkers van de klant beïnvloedt hun
kijk op het project. Hebben ze in het verleden al meerdere
veranderingen meegemaakt. Wat was de uitkomst hiervan? Hoe
heeft dat hun werkwijze beïnvloed? Is er toen naar ze geluisterd?
En nu? Al dit zorgt voor een bepaalde verwachting ten aanzien
van het project. Deze verwachting kan zich uiten in weerstand
(of juist proactieve houding) tegenover het project. Behalve
ervaring met veranderprojecten in het verleden is het ook van
belang om te kijken naar de ervaring met automatiseringsprocessen. Hoe staan ze tegenover automatisering? Wat
verwachten ze ervan? De invoering, van gestroomlijnde
processen en automatisering, moet gesteund worden door het
gehele bedrijf en in het bijzonder de gebruikers. Gebeurt dit niet
dan zal het alleen maar tot weerstand leiden (MacLeod & Pingle,
2005).

bij Je onlsl.anc verwachtint1, De oplossing ligt voor de
hand. De verb,pcr moet minder l,elovcn (tenminste
R<'i1 ~•wel! om de opdracht binnen lc halen) of de
uilvoerinjl moel beter (tenminste gcnoe!1 om Je
l.lanlverwachtin;t le nverlTcffen).
Som• i• het ,1<,en toeval. Las ;I, pas een itul.je in FZ van
Rob Captijn nver zijn viaie hierop. l let tiinti over Mike,
onze T •-vriend van Tell

&Jl.

Mil.e en zijn l.ornuilcn

beloven wereldse rcsullal•n mel l.u....,n" schoenzolen,
me"""n,

schoonmaakmiddelen

verkoopverhaal i, t<><• g.x,d

t,,

en

l,o,,l,i:crei.

dat Je vcrwachtin,: hij

Wanl in J,, pral.tijk blijkt

! Ict

be truc. Ja, lcttcrlijl..
lan11e

na niet word\ gchaald. llcrhali~nl.opcn blijven uit,
mond tot mond reclame blijft uil En Mike invc,tccrl
no~ meer in

Tv-uplrcdcnt

en

huh

n,~ meer lructJ uil

Je ka,il om nieuwe ,lacht.orfcrs - eenmali,: - over de
•treep le trcl.l.en. Want Mil.e h •..,ft ;!<.-en relatie• en Ic
weinig tevreden I.Janlen.
liet voorbeeld van Mil.c i• <•.act hoe het niet moet. De
verkoper belooft teveel, de l-,verint1 blijft achter hij de
verwachtin,i. ! loc het wel moel: meer doen, minder

beloven!
httr://eim,mrcnc;,.bl,>j18.«mi/•imon_rencs/l.lantlcvrcd,,
nhciJ/indcx.html
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2.4

EEN BENADERING WEERSTAND TE MANAGEN

Anton en Petouhoff (2002) zeggen dat door een juiste verandermanagementtool en speciale aandacht voor
de mensen in het proces kan de doorlooptijd worden verkort en daarmee de "vallei der tranen" minder
diep worden. Door de traditionele aanpak te verschuiven van technologie, proces en personeel naar
personeel, proces en technologie is dit mogelijk. In figuur 9 is dit weergegeven. Wat ze hiermee
aangegeven is een veranderproject niet te beginnen met de beschikbare technologie, deze passend te
maken voor de processen en laatste nog eens het personeel ermee te laten werken. Maar juist andersom te
denken. Beginnen bij het personeel, dit centraal te stellen in het veranderproject, vervolgens het proces op
te bouwen (met behulp van het personeel) en als laatste de technologie erbij te zoeken die dit alles kan
ondersteunen.

+
Hoge
verwachtingen

t

Vallei dertrarwi

~

Wanhoop
Analyse

Ontwerp

Constructie

Project
implementatie

Figuur 9: Vermindering van de "vallei der lranen " door effecliejverandering managemenl (A nton & Pelouho.ff. 2002, blz. 49).

Wat vooral duidelijk moet worden is dat de projectleider flexibel moet zijn. Niet alles gaat via het boekje
en kan eenvoudig worden opgelost.
Als er bij aanvang van een BPM project al goed wordt nagedacht over de aanleiding, het doel, de omvang
en de middelen, kan veel weerstand al worden voorkomen. Zodra er weerstand ontstaat binnen een project
dient deze te worden verminderd en het liefst helemaal te worden omgezet in een proactieve houding ten
opzicht van het project. Als eerste dient te worden nagegaan wat de aanleiding is voor deze weerstand. Is
dit in één of meerdere van de organisatorische aanleidingen (verkeerde aanleiding, vage doelen, verkeerde
middelen, gedelegeerde opdrachtgevers, bereik van een project en/of het modelleren) dan dient dit te
worden aangepakt in de projectorganisatie. Ligt het meer op het persoonlijke vlak (onderschatting,
implementatie vergeten, gedragsaspecten, commitment, teveel tegelijk en/of communicatie) dan dient hier
aandacht aan te worden gegeven. Let hierbij op dat de weerstand niet persoonlijke wordt ' uitgevochten'
maar algemeen wordt gemaakt. Wat hier dan heel belangrijk is, is communicatie. Door dan goed te
luisteren, te vragen en open te staan voor de commentaren van de medewerkers kan er aan de weerstand
worden gewerkt.
1. Door in de opzet van een project meer uit te gaan van de mensen in plaats van de technologie en het
proces, kan de weerstand verminderd worden.
2. Zorg daarbij dat de weerstand niet zo groot wordt dat alleen stoppen het alternatief is. Zorg dat er
andere alternatieven mogelijk zijn, zodat een project later of in een ander format kan worden afgerond.
3. De methode zoals Anton en Petouhoff aangeven is geschikt om met weerstand om te gaan, maar vergt
een meer persoonlijke aanpak van een BPM project.
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Nu de onderzoeksvragen vanuit de literatuur zijn beantwoord is het van belang om te onderzoeken in
hoeverre Gyata BPI Consultants zich hiervan al bewust is en of de theorie in de praktijk standhoudt. In
het volgende hoofdstuk wordt het praktijk onderzoek omschreven, inclusief de resultaten hiervan.
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3. PRAKTIJK
ln aanvulling op de literatuurstudie is er een onderzoek opgezet in de praktijk om te bepalen, van welke
factoren men in de praktijk veronderstelt dat ze leiden tot weerstand bij veranderprojecten en hoe er met
deze weerstand wordt omgegaan. Dit hoofdstuk zal eerst de gebruikte methode beschrijven en als tweede
de resultaten van dit onderzoek. In het volgende hoofdstuk zal er een diagnose worden gesteld voor Gyata
BP[ Consultants waarbij de praktijk wordt vergeleken met de theorie.

3.1 METHODE
Dit deel van het hoofdstuk zal gaan over de gebruikte methode voor het praktijk onderzoek. Welke
personen zijn hierin betrokken en waarom, welke projecten en hoe het onderzoek is uitgevoerd .
3. 1. 1 BETROKKENEN

Binnen de projecten is de medewerking gevraagd van de Business Unit Managers (BUM), de
projectleider en de opdrachtgever. De
betrokken personen in een project
zijn in figuur 10 weergegeven. Hierin
GyataBPI
staan ook hun onderlinge relaties.
Vanuit Gyata BPI Consultants zijn de
t
projectleider en de eventuele extra
1
Business
Uril
consultants diegene die binnen de
Manager
organisatie van de klant opereren.
Klant
Vanuit de klant wordt er een project"-----....
.,...r.::
---groep geformeerd die samen met de
Figuur I 0: betrokken personen binnen een project en hun relaties.
consultants de dagelijkse gang van
zaken met betrekking tot het project
afhandelen. Samen met de consultants informeren zij de gebruikers. Op hoger niveau regelen de BUM en
de opdrachtgever de randvoorwaarden en doelstellingen.

-------

\

3.

1 . 1 . 1 BUSINESS UNIT MANAGER

De BUMs zijn verantwoordelijk voor het werven van klanten en opdrachten. Bij nieuwe klanten zijn zij
het eerste contact voor de klant met Gyata BPI Consultants. Daarnaast houden ze regelmatig contact met
bestaande klanten over de voortgang van een opdracht, maar ze zijn niet betrokken bij de dagelijkse gang
van zaken.
De BUM wordt er ook bij betrokken zodra een project dreigt mis te lopen. Dan hebben ze een
analyserende rol. Een BUM tracht dan te achterhalen waar de knelpunten liggen en wat eraan gedaan kan
worden. Vanuit Gyata BPI Consultants hebben ze ook de bevoegdheid om extra resources aan een project
te besteden of de doorlooptijd te verlengen.
3 . 1 . 1 . 2 PROJECTLEIDER

De projectleiders zijn vanuit Gyata BPI Consultants het dagelijkse contact bij de klant. Ze worden
geplaatst binnen de organisatie van de klant. Hierdoor leren de medewerkers van de klant de projectleider
beter kennen dan wanneer hij of zij het project vanuit het kantoor van Gyata BPI Consultants zou leiden.
De projectleider krijgt hierdoor ook meer mee van de gang van zaken bij klant en merkt het ontstaan van
weerstand ook sneller op.
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De projectleider leidt het project met alle taken die daarbij horen. Zoals het rapporteren van de voortgang
aan de klant en de BUM, het omgaan met tegenslagen, het maken en houden aan de planning en budget.
Zodra er te veel of te grote obstakels verschijnen binnen een project zal de projectleider hier eerst zelf, in
samenwerking met de klant, proberen uit te komen. Lukt dit niet dan kan de BUM erbij worden
betrokken.
3 . 1 . / .3 OPDRACHTG E V ER

Vanuit de klant is er vaak één aanspreekpunt, de opdrachtgever. Deze is de contactpersoon tussen de klant
en Gyata BPI Consultants. De opdrachtgever vertolkt de wensen en eisen van de klant en koppelt de
projectvoortgang terug aan het management van de klant. Dit gebeurt soms in samenwerking met de
projectleider van Gyata BPl Consultants. De opdrachtgever is ook diegene binnen de organisatie van de
klant, die aangeeft dat de voortgang van een project ter discussie wordt gesteld. De redenen die hiervoor
worden aangegeven kunnen wel van andere personen binnen de organisatie komen, maar de
opdrachtgever zal dit aan Gyata BPI Consultants doorgeven. Daarom is deze persoon ook betrokken bij
het onderzoek. Deze persoon heeft genoeg kennis en kijk op de organisatie en vertolkt deze ook.
3.1.2 UITVOERING

Als eerste is de literatuurstudie gepresenteerd aan het managementteam van Gyata BPI Consultants.
Hiertoe behoren de vijf Business Unit Managers (BUM) en de twee directieleden. Na de presentatie is de
vraag gesteld welke projecten binnen Gyata BPI Consultants in aanmerking zouden komen voor dit
onderzoek. De projecten moesten aan de volgende punten voldoen:
1. De consultant van Gyata BPI Consultants moet binnen het project de rol van projectleider hebben. Als
leider zijn ze namelijk verantwoordelijk voor het slagen ervan .
2. Het project moet een doorlooptijd hebben van zes maanden tot één jaar. Dit zijn de projecten waarbij
Gyata BPI Consultants merkt dat er problemen kunnen ontstaan met het succesvol afronden ervan.
3. Het moet een lopend project zijn. Ervaringen die opgedaan zijn na afloop van het project kunnen
weerstandsgevoelens gedurende het project naar de achtergrond hebben geschoven of juist versterkt
hebben. Het gaat erom de ervaring tijdens de uitvoering van een project weer te geven.
Na de selectie bleven er drie projecten over binnen de financiële sector. Daarnaast is er ook gekeken naar
een project bij een overheidsinstelling, dat recentelijk is herstart. Dit project is een voorbeeld waar het
project bijna gestopt was en na lang overleg toch herstart kon worden .
Als eerste zijn de BUMs gevraagd om een korte samenvatting per project te geven. Na deze interviews
zijn de contactgegevens verstrekt van de projectleiders. Deze zijn per e-mail gevraagd om medewerking
te verlenen aan het onderzoek. In de e-mail stond een korte samenvatting van dit afstudeeronderzoek als
ook de goedkeuring van de BUM om deel te nemen aan het onderzoek.
Via de projectleiders is ook gevraagd of de opdrachtgever van de klant zou willen meewerken met het
onderzoek. Dit is gedaan omdat de projectleider het meest bekend is bij de klant.
3. 1.3 PROJECTEN

Omwille van de openbaarheid van dit rapport zijn de namen van de klanten van Gyata BPI Consultants
anoniem verwerkt.
3 . 1 .3 . 1

a-BANK

Bij a-bank loopt een project met de doelstelling om de werkwijzen te veranderen op het gebied van het
aantal gemelde incidenten, met incidenten worden foutmeldingen in of over het systeem bedoeld.
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Het project vindt plaatst op de afdeling die gaat over het internationale handelsverkeer. Het projectteam
bestaat hier uit mensen, die 40 gebruikers trainen in het melden van incidenten en redenen waarom men
dit meldt.
Het project is begin juli begonnen en zal eind oktober worden afgerond. Ten tijde van het interview was
de projectleider met de opdrachtgever bezig om de doelstellingen en randvoorwaarden voor het project op
te stellen.
3. 1.3.2 {3-BANK

Bij ~-bank loopt een project waar het gaat om data zo secuur mogelijk in te voeren en te verzenden tussen
twee verschillende branches van ~-bank. Het verzenden van de data is vooral een informatie systeem (IS)
aangelegenheid, maar de invoer is mensenwerk.
Het project is afdelingoverstijgend en raakt meerdere afdelingen. Het projectteam bestaat uit 20 personen
en aan het einde van het project zullen 200 medewerkers getraind zijn in de nieuwe werkmethode. Het
project is gestart in april 2006 en zal tot december 2006 duren.
Ten tijde van de interviews waren de processen net in kaart gebracht en werd een oplossen ontworpen.
3 . 1.3 . 3 Y-BANK

Het project bij y-bank omvat het Human Resource Management (HRM) systeem. Hier gaat het erom dat
data van het personeel op verschillende locaties en momenten wordt ingevoerd, waarbij het efficiënter is
om dit in één keer te doen .
Ook dit project speelt zich niet af binnen één afdeling. Daarom is gebruik gemaakt van een Key-User
groep. Dit zijn 10 HRM medewerkers die veel inhoudelijke kennis leveren en daarnaast de verbeterde
situatie goed moeten kennen om dit ook over te dragen aan collega' s. Daarnaast zorgt deze groep ervoor
dat de klant niet afhankelijk wordt van Gyata BPI Consultants na het einde van het project.
Het projectteam bestaat uit deze key-users en 7 overige projectleden.
Na implementatie van alle deelprojecten zullen ongeveer 20 medewerkers getraint zijn m het nieuwe
systeem. Het project is gestart in januari 2006 en zal duren tot januari 2007 .
Ten tijde van de interviews werden de eerste deelprojecten gestart.
3. 1 . 3.4 OVERHEIDSINSTELLING

Bij de overheidsinstelling betrof het project het integreren van verschillende software applicaties en een
managementrapportage.
Dit project speelt zich af binnen de gehele instelling. In totaal worden er 600 mensen getraind in het
nieuwe proces. Het project wordt aangestuurd door een projectteam van 12 man. In dit project is een
derde partij betrokken, Gyata BPI Consultants werkt hiuer samen met een ICT dienstverlening. Het
project is gestart in 2005, heeft een stop gemaakt in december 2005 en wordt opgeleverd in januari 2007.
3. 1 .4 METHODIEK

Om tot inzichten vanuit de praktijk te komen zijn interviews afgenomen bij betrokkenen uit vier projecten
en consultants binnen en buiten Gyata BPI Consultants. Tijdens de interviews is de mogelijkheid gegeven
om uitgebreid te antwoorden en door te vragen. Door de interviews semi-gestructureerd af te nemen
wordt ervoor gezorgd dat elke van de vijf onderzoeksvragen aan bod komt en er ruimte is aanvullende
onderwerpen te bespreken.
3.1.5 INTERVIEWS

Voor het onderzoek zijn bij de verschillende projecten in totaal elf interviews worden gehouden. In tabel
2 staat per project omschreven welke respondent bij welk project is geïnterviewd.
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Tabel 2: overzicht van afgenomen interviews.

a-bank

B-bank

y-bank

Overheidsinstelling

BUM

Projectleider
Opdrachtgever
Bij de overheidsinstelling is er geen beroep gedaan op de opdrachtgever, aangezien ten tijde van het
uitvoeren van het onderzoek de banden tussen Gyata BPI
Semi- gestructureerd interview.
Consultants en de klant net weer hersteld waren en men liever
Een inJividueef diepte intervieu.· dat aanvangt met een
aantal
spocif;eke t'Mgen en dan de inJivid11efe
geen risico' s wilde nemen, in welke vorm dan ook.
raakvlakken t'<ln Je rcsponJcnt voli1t, aangevoeh door
Input voor de interviews waren de onderzoeksvragen. De
de intervie1&er; Je vragen worden over het algemeen
interviews zijn semi-structureel uitgevoerd (Cooper & Schindler,
open-enJd gesteld.
2005). Dit houdt in dat er geen uitgebreid interviewschema is
Coopcr & Schindler, 2005, blz. 717 (Vertaald vanuit
gebruikt, maar dat er wordt uitgegaan van de onderzoeksvragen.
het en;icl•)
Per onderzoeksvraag zijn een aantal onderwerpen aangegeven
die ermee te maken kunnen hebben. Het interviewschema is bijgevoegd in bijlage 4. Het voordeel van
semi-gestructureerde interviews is dat er per interview algemene vragen worden gesteld waar de
respondent alle vrijheid heeft om een antwoord te geven. De interviewer dient wel in de gaten te houden
dat de respondenten niet te veel afdwalen in hun beantwoording van de vraag.
3.1.6 ADDITIONELE INFORMATIE

Om meer achtergrond informatie te krijgen zijn er zeven interviews gehouden met consultants van Gyata
BPI Consultants. Bij de consultants is gevraagd naar hun ervaringen met projecten uit hun verleden. Extra
informatie is ook verkregen door contact te zoeken met een schrijver van een artikel met behulp van het
bijgevoegde e-mail adres. Deze persoon is werkzaam bij CapGemini en heeft in het verleden vaak de rol
van projectleider vervuld. CapGemini is een ander soort consultancy bureau dan Gyata BPI Consultants,
maar de projecten van CapGemini hebben ook te maken met weerstand tegen een verandering. De
projecten die CapGemini verschillen met die van Gyata BPI Consultants in doorlooptijd en inhoud. De
doorlooptijd is vaak meerdere jaren en de inhoud is vaak het ontwerpen van een compleet nieuwe
informatiesysteem, specifiek gemaakt naar de eisen van de klant. Echter zodra het wordt opgeleverd
moeten ook hier medewerkers hun werkzaamheden aanpassen aan het nieuwe systeem en ook hier wordt
geregeld weerstand ervaren.
3. 1. 7 VERWERKING DATA

De interviews zijn semi-gestructureerd uitgevoerd met als leidraad de onderzoeksvragen. Per interview
zijn de vragen beantwoord, per onderzoeksvraag zullen de verschillende antwoorden worden vergeleken.
Als eerste zal per project worden weergegeven wat de resultaten hiervan waren. Daarna zal per
onderzoeksvraag opmerkelijke overeenkomsten en verschillen worden weergegeven.
Voor het project dat bij de overheidsinstelling is, in een terugblik, gekeken naar de gemaakte fouten, om
ervoor te zorgen dat dezelfde fouten niet weer zullen worden gemaakt (Parnell, Von Bergen & Soper,
2005).
Hierna volgt een weergave van de interviews met de consultants binnen Gyata BPI Consultants. En als
laatste het interview met de consultant van CapGemini.
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3.2 RESULTATEN
In dit deel van het hoofdstuk zullen de resultaten van de interviews worden weergegeven. Als eerste
worden de projecten behandeld. Hierin zijn de opmerkingen van zowel de BUM als de projectleider en de
opdrachtgever verwerkt, waar nodig is duidelijk gemaakt welke respondent de opmerking heeft gemaakt.
Als eerste zal per project naar de onderzoeksvragen worden gekeken, daarna volgt de beantwoording per
onderzoeksvraag samengevat uit de reacties.

3.2. 1

0-BANK

Bij a-bank is Gyata BPI Consultants al langere tijd actief. Bij deze bank heeft Gyata BPI Consultants een
nieuw bedrijfsproces geïnstalleerd en verzorgt hier nu de nazorg. Eén van de zaken die opvalt, is het
aantal incidenten. Dit zijn foutmeldingen met betrekking tot het softwarepakket dat het nieuwe
bedrijfsproces ondersteunt. Het aantal incidenten is in de ogen van de klant te veel en verschilt per
medewerker en per periode. Gyata BPI Consultants is begonnen met een analyse naar de oorzaak van de
incidenten en begint nu aan de oplossing om het aantal incidenten te verminderen. Door enerzijds het
software pakket af te stellen voor a-bank en anderzijds de medewerkers van a-bank te trainen in het
melden van incidenten .
Weerstand
De projectleider zelf is zich bewust van de gevaren voor projectcontinuatie. Hij ziet de werking tussen
kosten, functionaliteit en tijd. Hierdoor kan hij de klant optimaal steunen. Over de weerstand tegen een
verandering is hij heel kort. Mensen zien eerder gevaar dan mogelijkheden. Daarom wordt er gedacht
vanuit de medewerker van de klant en wordt er duidelijk naar hun mening gevraagd. De verandering moet
gedragen worden door de medewerker. Ook wordt opgemerkt dat Gyata BPI Consultants een onderdeel is
geworden van de structuur die binnen a-bank aanwezig is. Alleen hierdoor al is continuatie gewaarborgd.
Als men van consultancy bureau wil wisselen zal dit te lang duren en te veel kosten met zich meebrengen.
Tijd
De budgetten die elk jaar worden opgezet zijn ook van invloed op de doorlooptijd van een project. Als
een project langer duurt dan één jaar zal er vaker dan één keer over het beschikbare budget worden
vergaderd . Als het beleid van een organisatie dan is verandert kan het betekenen dat een project niet
wordt afgerond omdat er geen budget meer voor wordt vrijgemaakt.
De projectleider en de opdrachtgever geven aan dat een project een afweging is tussen tijd, kosten en
functionaliteit (zie figuur 11 ). Als één of twee van deze variabelen zijn vastgesteld dan moeten er
concessies worden gedaan aan de derde. Oftewel als de klant een bepaalde functionaliteit verwacht tegen
bepaalde kosten dan zal de doorlooptijd hierop worden
afgesteld.
KOSTEN
Tenslotte is er de terugverdientijd. De BPM projecten
worden ondersteund met ICT, welke een afschrijvingsperiode kent van drie jaar. Als het software pakket aan het
begin van een project wordt aangeschaft en het project een
doorlooptijd heeft van anderhalf jaar dan is er nog maar
FUNTIONALITEIT
TIJD
een terugverdientijd van anderhalf jaar. Als het project een
half jaar uitloopt dan is er nog minder terugverdientijd
Figuur II: Spanningsdriehoek voor een project.
(één jaar).
Naast de terugverdientijd en het budget zijn er nog twee zaken die van invloed zijn op de doorlooptijd van
een project:

/ ' .\
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-

Beleid van de bank. Het beleid van de bank verandert regelmatig (vaak meerdere malen per jaar).
Daarom wordt geadviseerd om een project niet langer dan één jaar te laten duren zodat het beleid

tussentijds niet te veel kan veranderen.
- Wet en regelgeving. De overheid kan soms zomaar een wet invoeren als gevolg van bepaalde acties
(terrorisme). Vaak moet een bank dan een project starten dat een zeer korte doorlooptijd heeft (minder
dan een jaar). Een ander voorbeeld is de invoering van de euro. Dit was een project dat aan een strenge
deadline was gebonden en aan een bepaalde functionaliteit. Hier werden de kosten als opvangnet
gebruikt, er werden veel middelen ingezet (met als gevolg veel kosten) om maar aan alle regels te
voldoen.
De klant maakt duidelijk dat, binnen de driehoek tijd, kosten en functionaliteit, hij ervan bewust is dat de
kosten moeilijk zijn in te schatten. En dat dit niet altijd verwacht wordt. Als grootste knelpunt ziet hij de
koppelingen tussen de diverse ICT systemen. Deze claimen allemaal een standaardkoppeling te hebben,
maar vaak ontbreekt deze. Door het ontbreken hiervan wordt vaak de afgesproken deadline niet gehaald,
wat van invloed is op de uiteindelijk kosten.
Tijd en onzekerheid
Om een project te managen worden er duidelijke stukken gemaakt, waarbij er om de 4½ maand een
release is. Een release houdt in dat er een deel van het project wordt opgeleverd . Dit wordt ook wel timeboxen genoemd. De klant is samen met de projectleider van mening dat door de korte tijdsperiode de
onzekerheid wordt gemanaged. De periodes van vier en halve maand hebben deze duur omdat gebleken is
dat dit de beste duur is
Release
Release
Release
Release
van de periode. Dit
ritme volgt hiermee het
ritme van de bank. Als
er grotere projecten
moeten
worden
Tijd
opgeleverd wordt wel
Figuur 12: Time Boxen
van
deze
periode
afgeweken, maar dan staan die projecten verder los van de organisatie. Figuur 12 wordt geschetst door de
projectleider als voorbeeld hoe de onzekerheid zou kunnen verlopen lineair, exponentieel of anders. Door
te time-boxen wordt de onzekerheid niet zo groot dat het van invloed wordt op het projectsucces.
Door het project in meerdere kleinere stukken op te delen, verandert één groot veranderproject in een
project met veel kleine veranderingen.
Verminderen van weerstand
De klant wil graag snel een voorbeeld van de uitkomst. Door in een demo duidelijk te maken wat de
bedoeling is weet de klant of zijn of haar behoeften overeenkomen met de voorgenomen acties van de
consultant.
Methodologie
Vanuit het management van de klant is gesteld dat de consultant van Gyata BPI Consultants de standaard
methode moet gebruiken die binnen a-bank aanwezig is. Dit houdt in dat zodra er aanpassingen aan de
doelstellingen van een project moeten worden gedaan, dit door diverse personen moet worden
goedgekeurd. Dit is een eigen ontwerp van de Prince 2 methodiek.
QUEST is niet gehanteerd in dit project omdat de eigenlijke procesverandering al is gebeurd. Als men dit
project toch in QUEST termen wil uitdrukken dan zou het hier gaan om de Turnaround fase .

OnzekerheidLc À ~
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3.2.2

(3-BANK

Bij ~-bank is Gyata BPI Consultants ook al langer actief. Het project richt zich erop de medewerkers van
~-bank ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om de data secuur in te voeren. Waar de
medewerkers eerst vooral keken naar de hoogte van de percentages en de grootte van de bedragen moeten
ze nu gaan kijken hoeveel data correct is ingevoerd. Vanuit Gyata BPI Consultants wil men een prestatie
meetsysteem gaan invoeren. De consultant was binnen de ~-bank eerst betrokken bij een ander project,
waar hij later de leiding over kreeg. Na afloop van dit project is hem door de ~-bank gevraagd het huidige
project op zich te nemen .
Weerstand
Aangezien de consultant al bekend is met de manier van werken bij de klant en de daarbij gebruikte
methoden wordt ook eerder een beroep gedaan op Gyata BPJ Consultants dan op andere, nieuw in te
werken, consultancybureaus. Daarnaast heeft de projectleider zich bewezen op een eerder project binnen
de bank.
Een ander onderdeel van het project gaat erom het gedrag van de werknemers te veranderen. Waar ze
gewend waren om in kwantiteit te werken (aantal aanvragen en offertes) gaat het in de toekomst om de
kwaliteit (percentage foute percentages en bedragen). Dit zorgt voor weerstand bij de medewerkers. Ze
moeten nieuwe tools en hulpmiddelen leren te gebruiken . Daarnaast werkt de klant met een bonus
systeem. Door de nieuwe werkmethoden worden de targets minder makkelijk gehaald. Dit is van invloed
op de bonus die behaald kan worden en zorgt voor weerstand.
Tijd
De planning die gehanteerd wordt is product gebaseerd. Hierbij worden de producten gedefinieerd die
nodig zijn om bij het doel te komen. Per product wordt een duidelijke planning opgesteld, gebaseerd op
soortgelijke producten uit het verleden als ook een inschatting van de nu benodigde tijd. Hierbij wordt de
planning opgedeeld in ongelijke perioden, in tegenstelling tot de timebox planning die gebruikt wordt
binnen a-bank. Ook worden de relaties onderling omschreven, zodat duidelijk is welke producten van
elkaar afhankelijk zijn en ook welke projectleden. Hiermee wordt duidelijkheid in het project gecreëerd
zodat mensen weten van wie ze afhankelijk zijn en wie van hen afhankelijk is. Mensen kunnen elkaar
helpen en aansturen bepaalde deadlines te halen.
Tijd en onzekerheid
De deadline voor dit project is december 2006. Daarbij is dit één van de belangrijkste projecten binnen ~bank dit jaar. Dit betekent dat het project vanuit veel kanten in de gaten wordt gehouden en er weinig
onzekerheden zijn. Op dit moment verloopt het project volgens planning.
Verminderen van weerstand
Het gedeelte van het project waar het er om gaat om de werkwijze van de medewerkers te veranderen,
ondervindt weerstand vanuit de medewerkers. Zij moeten een nieuwe werkmethode aanleren en hebben
het gevoel dat ze binnen deze nieuwe werkmethode op de vingers worden gekeken. De projectleider
traint, samen met een intern projectteam, de medewerkers in de nieuwe werkmethode. Daarnaast wordt er
via verschillende communicatielijnen (posters, flyers, nieuwsbrieven) duidelijk gemaakt waarom er
veranderd wordt en zo aan de weerstand gewerkt. Via de diverse communicatielijnen wordt duidelijk hoe
de nieuwe werkmethodiek wordt ingevoerd, wat deze inhoudt en waarom het zo moet. Ook wordt actief
de participatie van de medewerkers gezocht door ze actief te laten meedenken aan verbeter
mogelijkheden. De methodiek die de consultant hiervoor hanteert wordt zo door de klant gewaardeerd dat
de klant hem gevraagd heeft als adviseur voor andere gedrags- en cultuurveranderingprojecten binnen de
bank.
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Methodologie
Bij de klant maakt men gebruik van een eigen type "balanced scorecard" . Dit is een eigen aangepaste
versie van de standaard gebruikte balanced scorecard en is een prestatiemeetsysteem. De opdrachtgever
heeft gesteld dat de werkzaamheden, als uitkomst van dit project, ook meetbaar moeten zijn met dit
prestatie meet systeem .
Voor de aanpak van het project maakt de projectleider gebruik van de Prince 2 aanpak. Hierbij wordt niet
de gehele methode gevolgd maar wordt er gehandeld in de gedachte van de Prince 2 methode. Er wordt
voor aanvang van het project duidelijk gemaakt wat, wanneer en tegen welke kosten zal worden
opgeleverd . Tijdens het project wordt er regelmatig met de klant overlegd wat de voortgang is en of de
planning gehaald wordt. Voor de procesverandering wordt de gedachte van QUEST gebruikt. Dit
betekent dat het doel duidelijk wordt gemaakt voor alle betrokken in een introductiesessie. Alle neuzen
moeten dezelfde kant opwijzen. Daarnaast wordt een duidelijke omschrijving gemaakt van de huidige
situatie en de gewenste situatie. Zodra iedereen weet waar ze staan en waar ze naar toe willen wordt het
project gestart.

3.2.3

V-BANK

Het project bij y-bank gaat erom dat data betreffende het personeel op verschillende locaties en momenten
wordt ingevoerd. Hierdoor moeten sommige processen op elkaar wachten, wordt data dubbel ingevoerd
en kost het extra tijd om te achterhalen wie, wat, wanneer heeft ingevoerd. Er wordt nu een inventarisatie
gemaakt van de data die nodig is om de verschillende processen te ondersteunen. Zodra dit duidelijk is
moet gekeken worden af y-bank het eens is met de voorstellen en zal een herontwerp worden ingediend.
In een later stadium zullen de medewerkers getraind moeten worden in het nieuwe bedrijfsproces.
Weerstand
y-bank is een nieuwe klant van Gyata BPI Consultants. Dit betekent dat er veel onzekerheid bestaat over
de manier van werken van Gyata BPI Consultants bij de klant en er aan vertrouwen wordt gewerkt. Op dit
moment wordt er nog geen weerstand ondervonden binnen het project en ook nog niet verwacht.
Tijd
Het projectteam wordt gestuurd aan de hand van de planning. Deze planning is net als bij het project bij
~-bank product gebaseerd. De taken worden verdeeld, per taak staat er een deadline, de deadline wordt
bepaald aan de hand van de verwachte tijd. Ze zijn zelf verantwoordelijk om de planning te halen en
moeten zelf aangeven waar kennis ontbreekt.
Onzekerheid
De projectleider werkt nauw samen met de klant. Het gaat om een nieuwe klant en hier moet eerst nog
aan vertrouwen worden gewerkt door zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen voor de klant. De
werknemers van de klant geven aan niet zoveel last te hebben van onzekerheid. Voor hen kan het project
niet snel genoeg af zijn, ze zien de voordelen van het vernieuwde proces in.
Tijd en onzekerheid
De klant streeft snelle winst na. Er moeten kleine projecten uitgevoerd die snel de opbrengst duidelijk
maken. De projectleider komt hierin de klant tegemoet, er is wel afgesproken om het HRM systeem in
een groter project aan te pakken dat parallel loopt aan de kleinere projecten .
Verminderen van weerstand
De projectleider volgt de wens van de klant om kleine projecten uit te voeren met snelle winst, toch kijkt
hij ook naar het grotere geheel. Dit zorgt ervoor dat de weg wordt vrij gemaakt voor een groot project dat
een grotere impact heeft.
Binnen het project is er een BPM staffunctie gecreëerd, waar de resultaten naar terug worden gekoppeld
zodat deze duidelijk aan de klant kunnen worden gepresenteerd.
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Methodologie
De aansturing van het projectteam gebeurt aan de hand van een strakke planning met duidelijke
producten, zoals bij Prince 2.
Zodra er kennis ontbreekt bij één van de projectleden wordt op deze ' kennis gaps' ingegaan. Als eerste
wordt er gekeken of de kennis binnen het projectteam aanwezig is, anders wordt de kennis extern
gezocht.
3.2 .4 OVERHEIDSINSTELLING

Bij een overheidsinstelling betrof het project het integreren van verschillende software applicaties met
hieraan verbonden de managementrapportage. Het project is in juli 2005 gestart. Eerst wordt een
inventarisatie van de software applicaties gemaakt en een opzet voor de managementpresentatie. Een
maand later wordt er vanuit de organisatie van de klant een projectteam aan toegevoegd. Dit team houdt
zich bezig met het inventariseren van de wensen en/of eisen van de gebruikers.
Weerstand
Binnen dit project was het niet zozeer de weerstand die ervoor zorgde dat het project tijdelijk gestopt
werd, als wel door miscommunicatie en onduidelijke bedoelingen van beide partijen. Een korte
samenvatting van de gebeurtenissen:
Juli 2005
Augustus 2005

Oktober 2005
November 2005

December 2005

Start van het project
Het projectteam vanuit de overheidsinstelling wordt betrokken bij het project. Dit
projectteam houdt zich bezig met het inventariseren van de gebruikerseisen en
bestaat uit werknemers van de overheidsinstelling.
1e escalatie. Het projectteam wordt erop aangesproken dat de gebruikers teveel
en te lang doorgaan met het toevoegen van gebruikerseisen.
2e escalatie. De besluitvorming binnen het project neemt teveel tijd in beslag. De
gebruikersorganisatie neemt teveel tijd om diverse documenten goed te keuren en
keuren het functioneel ontwerp af.
Voorlopige stop op het project. Na een interne en externe audit en zowel een
inhoudelijke en procesmatige analyse wordt de conclusie getrokken dat het
project niet meer voldoet aan de aanvankelijk business case.

Tijd
Tijd speelde hier een rol tijdens het opstellen van de gebruikerseisen en bij de besluitvorming. In de
initiële planning was hier niet zoveel tijd voor ingenomen . Hierdoor is de lijst met gebruikerseisen te lang
geworden en past deze niet meer binnen de aanvangsdoelstellingen van het project.
De tijd die voor de besluitvorming binnen de organisatie van de klant wordt gebruikt, is ook langer dan
verwacht. Het komt erop neer dat de gebruikersorganisatie te veel tijd in beslag neemt om de diverse
documenten goed te keuren en het functioneel ontwerp wordt zelfs afgekeurd .
Onzekerheid
Onzekerheid ontstaat omdat beide partijen niet meer weten wat er met het project moet gebeuren. Na een
interne en externe audit en zowel een inhoudelijke en procesmatige analyse wordt de conclusie getrokken
dat het project niet meer voldoet aan de aanvankelijk business case. Er werd een nieuwe business case
gemaakt. In deze business case staan de deliverables als ook de acceptatiecriteria voor de verschillende
partijen, de klantenvraag en het herontwerp.
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Tijd en onzekerheid
Onzekerheid is in de nieuwe opzet zoveel mogelijk vermeden door de Prince 2 methodiek te hanteren. Er
is een duidelijke planning gemaakt, waarin de verschillende deliverables een duidelijke deadline hebben
meegekregen.
Verminderen van weerstand
Door een andere opzet van het project worden de communicatielijnen duidelijker. Door structuur wordt
aan de weerstand gewerkt. De communicatie lijnen zijn duidelijk gemaakt. In de nieuwe structuur wordt
er op het bovenste niveau met elkaar overlegd en wordt er niet meer kriskras door elkaar overlegd hoe de
verschillende punten moeten worden ingevuld. Hierdoor wordt éénduidigheid gecreëerd en is de
projectleider beter in staat het project te leiden. In bijlage 5 is een grafische weergave van de verandering
in structuur opgesteld.
Methodologie
Met deze gegevens is een nieuwe start en herontwerp gemaakt, gebruik makend van de Prince 2
methodiek, over projectmanagement. Dit betekende dat er een nieuwe business case wordt gemaakt. In
deze business case staan de deliverables als ook de acceptatiecriteria voor de verschillende partijen, de
klantenvraag en het herontwerp.
Na deze veranderingen is het project herstart. En is er een voorzichtige planning gemaakt om het project
rond oktober 2006 af te ronden .
Inmiddels zijn ook beide partijen vertrouwd geraakt met elkaar en elkaars werkmethoden en ondertussen
zijn er al opdrachten gegeven aan Gyata BPI Consultants voor nieuwe projecten.
Vanuit de vier lopende projecten binnen Gyata BPI Consultants is nu duidelijk hoe er tegen de
projectuitvoering wordt aangekeken. De volgende paragraaf zal extra praktische informatie geven vanuit
ervaringen van derden.

3.2.5

ERVARINGEN VAN ANDEREN

Hier zijn interviews verwerkt met één externe consultant en enkele
consultants van Gyata BPI Consultants. Hierdoor kan onderzocht
worden of datgene dat binnen Gyata BPI Consultants wordt
opgemerkt ook door anderen wordt ervaren.

liet di,:italc archief
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~<.Ji,:,lali .....,rd worden . De con•ullanl treft hi i de
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volducl aan de wct;:cvin;! anno 2005. Er lig;!Cn

3 . 2 .5. 1 INTERNE CONSULTANTS

Een aantal senior consultants binnen Gyata BPI Consultants
hebben in het verleden al vaker projecten geleid. Hun ervaringen
zijn een extra bron in dit onderzoek. De opmerkingen die zij
maakten waren echter al eerder door de huidige projectleiders
genoemd. Twee uitzonderingen daarop waren:
Weerstand
De ervaring die de medewerkers van de klant bij aanvang van een
project hebben, kan een bron van weerstand zijn. Hebben ze in het
verleden al meerdere veranderingen meegemaakt. Wat was de
uitkomst hiervan? Hoe heeft dat hun werkwijze beïnvloed? Is er
toen naar ze geluisterd? En nu? Al dit zorgt voor een bepaalde
verwachting ten aanzien van het project. Deze verwachting kan
zich uiten in weerstand (of juist proactieve houding) tegenover het
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project. Behalve ervaring met veranderprojecten in het verleden is het ook van belang om te kijken naar
de ervaring met automatiseringsprocessen. Hoe staan ze tegenover automatisering? Wat verwachten ze
ervan?
Tijd
Als een project te lang duurt, wordt de scheidingslijn tussen opdrachtgever en de consultant steeds
kleiner. Als consultant wil je gebruik kunnen maken van de hefboomwerking die je als externe consultant
met je mee brengt. Door niet te lang binnen een organisatie van de klant werkzaam te blijven kan dit
worden voorkomen.
3 .2 . 5.2

EXTERNE CONSULTANT

De consultant van CapGemini houdt zich vooral bezig met IT veranderprojecten . Hij is bekend met de
weerstand die binnen deze projecten ervaren wordt, vanwege zijn rol als projectleider bij diverse
projecten nu en in het verleden. Daarom is ook hem gevraagd in hoeverre hij zich kan vinden in de
onderzoeksvragen.
Weerstand
Doordat de doorlooptijd zo lang is, zit de moeilijkheid in het feit om de betrokkenheid, de inzet
(commitment) hoog te houden . Lastig hierbij is dat de resultaten pas na de implementatie duidelijk
worden. Het vernieuwde software pakket moet enige tijd in gebruik zijn willen de gebruikers de
voordelen ervan inzien .
Als er klachten, opmerkingen of andere punten naar voren komen waarop gereageerd moet worden, moet
er een mogelijkheid zijn om het project aan te passen. Als alles te star op elkaar is afgesteld kan dit een
project de das omdoen .
Tijd
Deze projecten hebben vaak een doorlooptijd van enkele jaren, hetgeen inhoudt dat er meerdere keren
over het beschikbare budget wordt beslist. Dit komt omdat er per jaar een budget voor een project moet
worden vrijgemaakt. Als de verbeteringen (de opbrengsten) dan tegenvallen, kan dit nadelig zijn voor
continuering van het project.
Onzekerheid
De onzekerheid binnen deze projecten ligt vooral bij de consultant. Om van te voren precies vast te
stellen hoe een project begeleidt moet worden is eigenlijk onmogelijk. Het is aan de consultant om de
situatie aan te voelen en in te spelen op elke situatie en al doende de juiste managementtools of
technieken te gebruiken. Hierbij moet niet van te voren worden opgelegd welke tool gebruikt dient te
worden.
Tijd en onzekerheid
Een productieverbetering wordt in fasen ontwikkeld en dit houdt ook in dat het ook pas productief is na
de complete implementatie. Hierdoor is er na afloop van een project nog onzekerheid voor de klant. Deze
ziet de voordelen van het systeem pas na gebruik ervan.
Verminderen van weerstand
Zoals in meerdere veranderprojecten kent dhr. Van den Brand ook de weerstand tegen een verandering
door de medewerkers van de klant. Hij is van mening dat er twee manieren zijn om dit aan te pakken. Als
eerste wordt er gebruik gemaakt van 'frontrunners ' . Dit zijn medewerkers die een verandering niet uit de
weg gaan en als uitdaging zien . Door hen duidelijk te betrekken in een project zien aarzelende
medewerkers, dat er niets is om bang voor te zijn en gaan deze ook mee in het project. Ulteindelijk
volgen dan diegene die weerstand hebben tegen de verandering, aangezien zij ook de voordelen hebben
gezien .
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De tweede aanpak is de hiërarchische. Door vanuit het hogere management de targets op te leggen werkt
dit naar onder door.
Bovendien wijst hij op een belangrijk aspect bij het doorbreken van weerstand de communicatie en
informatie is. Communicatie werkt twee kanten op, zowel vertellen als luisteren. Nadeel hierbij is dat er
vaak goed geluisterd wordt, maar dat de instrumenten of de inrichting ontbreekt om wat te doen aan de
opmerkingen .
Vaak begint een project met de harde kant ervan. Het proces, de IT specificaties en andere regelingen.
Tijdens het project wordt vervolgens ongewenst gedrag ervaren. Hoe wordt hier dan mee omgegaan.
CapGemini heeft hiervoor in het verleden wel eens gebruik gemaakt van een gedragscoach. Deze coach
maakt duidelijk wat het gewenste gedrag is en probeert te achterhalen wat de reden is voor het
tegenwerkende gedrag van de medewerker.
Methodologie
Zelf hanteert hij vaak een gecombineerde tactiek in het verminderen van de weerstand. Zowel bottom-up
als top-down. Er kan langdurig over veranderingen worden gesproken en zo langzaam mogelijk alle
weerstand worden doorbroken, maar zodra de planning in gevaar komt, komt er een punt dat een manager
zijn poot stijf moet houden en een verandering moet opleggen.

3 .3

DE PRAKTIJK SAMENGEVAT

Nu vanuit de praktijk een beeld is gegeven hoe veranderprojecten worden uitgevoerd, hoe er wordt
omgegaan met weerstand en andere factoren die de continuatie beïnvloeden zal in de volgende paragraaf
een samenvatting worden gegeven van de antwoorden op de onderzoeksvragen vanuit de praktijk.
Weerstand
Weerstand en onzekerheid zijn twee variabelen die naar voren komen tijdens de uitvoering van een
project. Dit is vooral de taak voor de projectleider en projectleden.
De weerstand die ervaren wordt komt voort uit het veranderen van de gewoonten van de medewerkers.
Bij a-bank worden specifiek die medewerkers aangesproken die de meeste incidenten melden. Deze
worden getraind en duidelijk gemaakt hoe de bank verwacht dat er vanaf nu gewerkt wordt. Bij P-bank
worden alle medewerkers getraind in de nieuwe werkmethoden.
Bij de klant is er een verschil tussen de opdrachtgever (middelmanagement tot hoger management) en de
medewerkers. De weerstand zal komen vanuit de medewerkers en niet zozeer de opdrachtgever. De
opdrachtgever zal er, net als de consultant, alles aan doen om de weerstand weg te nemen. Hierin zal een
nauwe samenwerking met de consultant bestaan, aangezien niet alle uitspraken door de consultant moeten
worden gedaan, maar door iemand van de eigen organisatie.
De discussie die gevoerd wordt over het continueren gaat vaak over datgene dat een klant verwacht te
krijgen en wat Gyata BPI Consultants levert. Dit komt vaak neer op de kosten en opbrengsten. Tijd speelt
hier niet altijd een rol in. Vaak is het wel zo dat klanten later in een project extra wensen krijgen of inzien
dat hun verwachtingen niet stroken met datgene dat uitgevoerd wordt. Als er bijvoorbeeld naar het project
bij de overheidsinstelling wordt gekeken dan valt op dat het project escaleert zodra het projectteam de
gebruikerseisen aan het inventariseren is. Vanuit Gyata BPI Consultants wordt hier op een gegeven
moment een halt toegeroepen. De klant is hier verbaasd over omdat deze verwachte dat te krijgen wat hij
wilde. De lijst met gebruikerseisen werd hierbij zo lang dat dit niet meer binnen het budget of de
doorlooptijd zou passen.
Tijd
De factor tijd binnen een BPM project is voor een BUM vooral belangrijk in de contractonderhandelingen
over de doorlooptijd. Zodra duidelijk is wat de inhoud van een project is, welke type medewerker ze
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zoeken voor een project en welke ervaring deze dient te hebben kan de BUM de doorlooptijd bepalen. Dit
is een interactief proces waarbij er afwegingen worden gemaakt tussen de gewenste doorlooptijd, kosten
en kwaliteit.
Tijd speelt een rol binnen een project in de vorm van een doelstelling. De projecten hebben deadlines mee
gekregen en moeten zich hieraan houden. Mocht duidelijk worden dat een deadline niet gehaald gaat
worden wordt dit gecommuniceerd naar de klant. De projectleiders van Gyata BPI Consultants sturen alle
drie duidelijk op planning. Deze planning dient ook als duidelijk communicatiemiddel naar de
projectgroep. Hierdoor wordt er ook voor gezorgd dat alle activiteiten op elkaar zijn afgestemd en een
gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd.
Eén klant merkte duidelijk het belang van de factor tijd in de terugverdientijd, verandering in het beleid
en/of wet- en regelgeving en als laatste het beschikbare budget.
Onzekerheid
Geen van de respondenten groepen geeft aan dat er problemen bestaan betreffende onzekerheid binnen
een project. Door de nauwe samenwerking wordt er voldoende gecommuniceerd. Wat hierbij wel in de
gaten moet worden gehouden is dat onzekerheid vooral zal bestaan op het niveau van de medewerkers
waarvan de werkzaamheden beïnvloed zullen gaan worden door het BPM project. Deze dienen aan de
projectmanager van het bedrijf hun zorgen door te geven, waardoor deze met de projectleider van Gyata
BPI Consultants hierover kan debatteren.
Tijd en onzekerheid
Doordat de planning wordt waargemaakt is onzekerheid geen probleem binnen deze projecten. Of dit
gebeurt aan de hand van bepaalde intervallen of aan de hand van de op te leveren producten maakt niet
uit. Feit blijft dat als de planning gehaald wordt, de klant een duidelijke voortgang binnen het project
waarneemt en vertrouwen krijgt in het afronden van het project.
De klanten hebben een voorkeur voor korte deadlines en snel een demo, waardoor zij in kunnen schatten
of de uitkomst overeen zal komen met hun verwachtingen. Ook krijgen ze een goed beeld wat er gebeurt
binnen het project en kan de voortgang goed in de gaten worden gehouden. Dit is evident voor een
nieuwe klant, maar ook klanten die al enige tijd samenwerken met Gyata BPI Consultants geven voorkeur
aan demo's om de voortgang te monitoren. Hierdoor wordt onzekerheid gemanaged.
Verminderen van weerstand
Opmerkelijk is het verschil in leiderschapstijl. Waar de één duidelijk strak stuurt en iedereen goed
instrueert en in de gaten houdt, stuurt de ander op gebreken. Hiermee wordt bedoeld dat hij een teamlid
verantwoordelijk maakt voor een taak en deze persoon is zelf verantwoordelijk om knelpunten aan te
geven en de planning te halen . De projectleider grijpt alleen in als blijkt dat het teamlid de taak echt niet
aankan .
Methodologie
De aanpak die Gyata BPI Consultants hanteert is bijzonder geschikt om een project en proces
gestructureerd aan te pakken en te managen . De aanpak die Gyata BPI Consultants wordt als prettig
ervaren. Eén van de redenen om Gyata BPI Consultants de opdracht te geven is ook juist die aanpak.
Door een gestructureerde aanpak, waarin bij aanvang de doelstellingen duidelijk worden omschreven,
weet een klant wat hij of zij kan verwachten .
Alle projectleider gebruiken de principes van de Prince 2 methodiek in het managen van een project. Dit
houdt in dat de business case weer boven tafel wordt gehaald zodra er van de doelstellingen wordt
afgeweken en er na elke deadline of mijlpaal een duidelijke evaluatie plaatsvindt, voor er aan het
volgende wordt begonnen. De projecten lopen nog steeds en er zijn geen momenten geweest waar
continuatie ter discussie werd gesteld.
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4. DIAGNOSE
In hoeverre volgen of vullen de consultants van Gyata BPI Consultants de theorie aan? In dit hoofdstuk
zal dit beantwoord worden, waarbij de volgorde van de onderzoeksvragen wordt gevolgd. In bijlage 6 is
een tabel te vinden waarin het verschil tussen theorie en praktijk snel zichtbaar is. Ook zullen de eerdere
ideeën van Gyata BPl Consultants aan bod komen. [n hoeverre houden deze stand of moeten ze worden
verworpen? Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een diagnose voor Gyata BPI Consultants, waarbij de
opdracht van Gyata BPI Consultants wordt beantwoord .

4. 1 ONDERZOEKSVRAGEN
4. 1. 1 WEERSTAND

De projectleiders en opdrachtgevers van de vier projecten die in dit onderzoek zijn behandeld geven aan,
dat er enige vorm van weerstand wordt waargenomen. De weerstand komt voort uit het overgaan naar
nieuwe werkmethoden en relaties, waarbij de bekende methoden en relaties moeten worden achtergelaten.
Bij één van de projecten kan zelfs de bonus, die de medewerkers krijgen naar gelang hun prestaties,
veranderen . Wat wordt opgemerkt is dat mensen eerder gevaar zien dan mogelijkheden. Als er naar de
ervaringen van andere consultants wordt gekeken, dan wordt er opgemerkt dat weerstand kan ontstaan
door onduidelijke of miscommunicatie, een te starre planning of management van een project en
persoonlijke ervaringen van medewerkers.
Dit alles komt overeen met de theorie. De theorie gebruikt er soms andere woorden of termen voor, maar
de betekenis en gevolgen zijn hetzelfde. De theorie vult hier de praktijk aan met drie termen: de
amygdala, de vallei der tranen en de comfortzone. Dit zijn drie termen die te maken hebben met
persoonlijke weerstand. Het kan voor de consultants heel prettig zijn te weten dat het lichaam hormonen
produceert die zorgen voor een natuurlijke weerstand tegen verandering. Weerstand is iets natuurlijks.
Aangezien dit iets natuurlijks is komt de vallei der tranen bij meer projecten voor dan alleen een BPM
project. Door hier kennis van te hebben kan een consultant dit gebruiken. De vallei der tranen wordt niet
meteen genoemd in de praktijk, maar als de figuur wordt afgebeeld, dan wordt de figuur herkend. Wat de
vallei der tranen duidelijk maakt is de relatie tussen tijd en weerstand.
Ook de comfortzone wordt niet met naam genoemd. Wel weten de consultants dat de weerstand komt uit
het verlaten van een vertrouwde bekende situatie. De toegevoegde waarde van de comfortzone zijn de
stretch en stresszone, welke duidelijk maken dat een persoon niet meteen in de stress schiet bij een
verandering, maar dat er enige mate van stretch is, waar een consultants dus gebruik van kan maken .
4. 1.2 ÎIJD

In de praktijk wordt tijd vooral gezien in de planning, doorlooptijd en de deadlines. Hierbij is de driehoek
tussen tijd, kosten en functionaliteit belangrijk.
Een te lange doorlooptijd wordt als gevaarlijk gezien omdat er dan te veel variabelen kunnen veranderen.
Te lang binnen de organisatie van de klant aanwezig zijn kan gevaarlijk zijn omdat het hefboomeffect dat
een consultant meebrengt kan in kracht kan afnemen.
Zonder het bij naam te noemen werd binnen een project al de tijdskarakteristieken van de organisatie
overgenomen. Door het ritme van de organisatie aan te nemen vermindert de weerstand omdat het in een
' vertrouwd' patroon gebeurt. Hierdoor kon dit project makkelijker worden uitgevoerd. De projectleider
melde wel, dat bij grotere projecten een eigen ritme wordt gehanteerd en het project verder buiten de
organisatie wordt uitgevoerd.
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Tijd is ook belangrijk in de communicatie met de klant. Door tijdsmanagement toe te passen kan beter
over de planning worden gecommuniceerd en door de planning waar te maken wordt er aan vertrouwen
gewerkt, dit is iets dat veel in de praktijk wordt toegepast.
Aanvullingen vanuit de theorie over de factor tijd zijn de polychroniciteit en tijdgewaarwording. Qua
techniek kan weerstand worden ervaren door de eventuele polychroniciteit die de techniek, die als
ondersteuning wordt ingevoerd, met zich mee kan brengen. Als een gebruiker monochroon in ingesteld
(één activiteit per keer) en de techniek stuurt hem of haar aan tot polychroniciteit (meerdere activiteiten
parallel) dan kan de gebruiker door dit verschil weerstand bieden tegen de invoering van de techniek.
Als laatste speelt de tijdsgewaarwording van de gebruikers een rol bij het ontstaan van weerstand. Als
mensen in een onprettige situatie het verstrijken van tijd als langzaam ervaren, voelt men zich nog minder
prettig. Door hier geen rekening mee te houden kan een neerwaartse spiraal ontstaan, welke moeilijk te
doorbreken is.
4. 1.3 ONZEKERHEID

Waar onzekerheid aan de ene kant een gebrek aan informatie is, betekent genoeg of te veel informatie
geen zekerheid. Als de informatie niet duidelijk is of verkeerd overkomt, kan dit overschot zelfs zorgen
voor extra onzekerheid.
Bij de projecten was er echter weinig sprake van onzekerheid. De opdrachtgevers gaven aan geen last te
hebben van onzekerheid.
Het niveau van onzekerheid bij een nieuwe klant is waarschijnlijk hoger dan bij een bestaande klant. Bij
een nieuwe klant moeten beide partijen aan elkaar wennen, de werkmethoden zijn onbekend en er is nog
weinig vertrouwen . Door dan goed naar de klant te luisteren en zo veel mogelijk te doen wat deze vraagt
kan hier aan gewerkt worden. Hierbij is een flexibele instelling van de consultant een must. Een
consultant moet met verschillende niveaus van onzekerheid en onzekerheidsvermijding kunnen omgaan .
4.1.4 ÎIJD EN ONZEKERHEID

Onzekerheid dient zoveel mogelijk te worden vermeden, ook al verschilt de periode waarin onzekerheid
geen negatieve invloed heeft per persoon.
Om per persoon onzekerheid te managen is een onbegonnen taak voor een consultant. De consultants
proberen onzekerheid te vermijden door te luisteren naar de klant en uit te voeren waar deze om vraagt.
Door te demonstreren hoe het proces er na het project uit gaat zien en de planning na te leven wordt
onzekerheid beperkt. Deze planning kan gebaseerd zijn op de producten die moeten worden opgeleverd
(product gebaseerd) of op tijdsintervallen (time-boxen). Het verschil tussen beide vormen ligt aan het
project. Zoals al is aangegeven is er bij één project het ritme van de klant aangenomen. Hier ging het om
een kleinschalig project. Door hier het ritme van de klant aan te nemen, kon dit project makkelijker
worden uitgevoerd. Bij grotere projecten zal er worden afgeweken van het ritme van de bank.
De andere projecten stonden, met betrekking tot de uitvoering, verder los van de organisatie. Hierdoor
kan men binnen deze projecten een eigen planning en ritme hanteren. Binnen deze projecten werd meer
gebruik gemaakt van de Prince 2 methodiek en daardoor wordt er een product gebaseerde planning
gehanteerd.
De ene methodiek is niet beter dan de ander. Bij een planning gaat het erom deze waar te maken. Of men
de producten aflevert op het tijdstip waarop dat is afgesproken of de voortgang van een product per
bepaalde tijdseenheid te laat zien, maakt niet uit. Als er maar geleverd wordt wat afgesproken is (en dus
verwacht wordt) op het tijdstip dat is afgesproken. De projectleiders kunnen hiermee de opdrachtgever
tegemoet komen als deze aangeeft de voorkeur te hebben voor een product gebaseerde of tijd gebaseerde
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planning. Het is belangrijk voor de projectleider om zich flexibel op te stellen en te kunnen werken met
beide typen van plannen.
4 . 1.5 OMGAAN MET WEERSTAND

Omgaan, verminderen en/of voorkomen van weerstand kan komen uit de projectopzet en de omgang met
mensen. Door in de opzet rekening te houden met eventuele weerstand kan deze deels worden
voorkomen. Door na te denken over de hoeveelheid, momenten waarop en middelen waarmee informatie
wordt gecommuniceerd kan duidelijkheid worden gecreëerd en weerstand worden voorkomen .
Dit laat al zien dat er meer wordt uitgegaan van de mensen dan de technologie en het proces. Door meer
aan de persoonlijke kant te denken kan de vallei der tranen minder diep worden en de doorlooptijd
worden verkort.
Door te trainen in en met de nieuwe werkmethoden en participatie te zoeken bij de gebruikers wordt in de
onderzochte projecten de persoonlijke kant meegenomen.
4 . 1 .6 METHODOLOGIE

Een methode die in de praktijk aandacht besteedt aan de weerstand die ervaren kan worden, is
verandermanagement. Dit is een methode waar ik later nog op terug kom. De methoden waarmee Gyata
BPI Consultants zich profileert (Prince 2 en QUEST) bieden geen handvatten om met weerstand om te
gaan. Prince 2 wordt gebruikt voor de projectmanagement en QUEST voor het procesmanagement.
4 . 1 . 6 . 1 PRINCE 2

Prince 2 is een zeer gestructureerde aanpak van een veranderproject en zorgt ervoor dat de doelstelling
gedurende het hele project duidelijk blijft. Project management is echter breder dan de Prince 2 methode
en enige disciplines die niet binnen de Prince 2 methodiek vallen zijn : specialistenwerk voor het
produceren van goederen, programma management, managementvaardigheden, sociale vaardigheden en
projectmanagement technieken (van Onna & Koning, 2003, blz. 10).
Het voordeel van het gebruik maken van Prince 2 zit hem in de gestructureerdheid waarmee een project
wordt aangepakt. Het werkt als een communicatiemiddel richting de opdrachtgever, de gebruikers en het
projectteam. Prince 2 bevat echter geen tool, methodiek of aanknopingspunten om weerstand weg te
nemen.
4. 1.6 .2 QUEST

In de QUEST methodiek wordt het personeel in de Unravel fase betrokken bij het project. In andere
bronnen wordt gezegd dat een verandering al enige tijd voor het project in de organisatie moeten worden
voorbereid om zodoende weerstand te voorkomen (Roberto & Levesque, 2005). Daarbij draagt QUEST
geen directe oplossing aan om de ontstane weerstand tegen een verandering weg te nemen. Wat wel
duidelijk in de QUEST methodiek staat is:
"Speciale aandacht is vereist voor zowe l de organisatie dynam iek als voor Human Resources omdat deze
twee belangrijke speerpunten vormen voor een succesvol Business Process Redesign (BPR)-traject."

Helaas is binnen de vier projecten in dit onderzoek QUEST niet gebruikt. De projectleiders die binnen
deze projecten werkzaam zijn, zijn senior consultants. Deze worden aangenomen vanwege hun ervaring
en kennis met betrekking tot BPM projecten en zijn niet verplicht QUEST te hanteren, zolang ze de klus
maar klaren.
Eén projectleider heeft, voor de persoonlijke weerstand tegen de verandering, verandermanagement
toegepast. Wat verandermanagement precies inhoudt is te lezen hoofdstuk 5. Een andere projectleider
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heeft ervoor gekozen gebruik te maken van een afdeling binnen de organisatie van de klant, die
gespecialiseerd is in het begeleiden van veranderingen.
Bij de andere twee projecten is weinig weerstand merkbaar geweest.

4.2 IDEEËN GYATA BPI CONSULTANTS
Na een vergelijking tussen de theorie en praktijk kan er iets gezegd worden over de ideeën die Gyata BPI
Consultants kenbaar maakte aan het begin van het onderzoek. Gyata BPI Consultants had ideeën over de
oorzaak van de weerstand en het omgaan met onzekerheid. Dit zijn :
-

Een persoon kan niet lang in onzekerheid verkeren.
De mens heeft een natuurlijke afkeer tegen iets dat langer dan zes maanden duurt.
Hoe langer een project duurt, hoe groter de kans op falen.
Hoe langer een project duurt, des te groter is wordt de weerstand tegen het project.
Als de verwachtingen betreffende de uitvoering, in de eerste fase van een project groter zijn dan de
uitvoering zelf, zal dit verschil in de tweede fase zorgen voor weerstand .

Het is inderdaad zo dat mensen niet oneindig lang met onzekerheid kunnen omgaan. Hoe lang een
persoon hier wel mee om kan gaan, hangt af van die persoon. In de praktijk kan men niet per persoon de
onzekerheid managen. Een periode toekennen waarbij onzekerheid geen invloed heeft is van te voren niet
mogelijk. Een consultant moet aftasten in hoeverre een klant de situatie niet te onzeker vindt. Daarbij
moeten er twee niveaus in de gaten worden gehouden, dat van de opdrachtgever en van de gebruikers. De
opdrachtgever heeft graag zekerheden ten aanzien van performance van het project en de kosten. De
gebruikers willen graag meer zekerheid over de veranderingen in werkzaamheden . Door hier een
duidelijk onderscheid in te maken kan onzekerheid ook beter worden gemanaged. Vooraf moet duidelijk
gemaakt worden dat niet elke fase met dezelfde mate van zekerheid zal worden uitgevoerd, afhankelijk
van variabelen die tijdens een project naar voren komen. Hier kunnen met de opdrachtgever en de
gebruikers wel afspraken over worden gemaakt. Waar het op neer komt is dat het niet mogelijk is om een
vaste duur te hanteren voor een periode van onzekerheid, dit zal per klant moeten worden vastgesteld.
Er is geen natuurlijke afkeer tegen iets dat langer dan zes maanden duurt. Er bestaat wel een natuurlijke
afkeer tegen een verandering die als bedreigend wordt ervaren. Hier worden zelfs hormonen
geproduceerd die voor een gedrag zorgen dat als weerstand kan worden omschreven. Gyata BPI
Consultants ervaart die weerstand na een aantal maanden. Dat de weerstand niet vanaf het begin wordt
ervaren heeft te maken golf beweging die een implementatieproject doormaakt (zie pagina's 18 en 19).
Dit komt doordat er bij aanvang van een project enthousiasme wordt gewekt voor de toekomstige situatie,
alles wordt beter, sneller en mooier. Als de verbetering dan uitblijft, neemt dit enthousiasme af waarmee
ook inzet voor het project afneemt.
Met het langer duren van een project neemt de faalkans toe. Dit komt omdat er meer kan veranderen, hoe
langer een project duurt. De weerstand hoeft niet toe te nemen naarmate een project langer duurt. Wel is
het zo dat als mensen eenmaal in een onzekere situatie terecht komen en hier niets aan wordt gedaan de
weerstand tegen deze situatie steeds groter wordt. Men voelt zich hierin niet prettig, zal alles als
langzamer ervaren waardoor de situatie nog langer lijkt te duren, waardoor er nog minder inzet is. Om
deze neerwaartse spiraal te doorbreken moet de vooruitgang getoond worden .
De golfbeweging in de verwachtingen, zoals geschetst door Gyata BPI Consultants, komt ook in de
literatuur terug. Deze golfbeweging kan ontstaan door het niet toepassen van het nieuw geleerde en
ontdekte of door het wegebben van enthousiasme door het inzien van de hoeveelheid werk, met gebrek
aan duidelijke voortgang.
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4.3 CONCLUSIE
Gyata BPI Consultants gaf opdracht om de weerstand die zij ervaren te onderzoeken en te achterhalen
waar deze vandaan komt en hoe hiermee om te gaan .
Als Gyata BPI Consultants met andere consultancy bureaus wordt vergeleken op het gebied van
ontwikkel versus ontwerpgerichtheid dan scoort Gyata BPI Consultants hier als gematigd
ontwikkelgericht. Dit is terug te vinden in de aanpak van Gyata BPI Consultants en de projecten die
worden uitgevoerd. Gyata BPI Consultants wordt door de klant gevraagd een specifiek proces aan te
pakken en niet om eens te komen kijken waar verbetering mogelijk is. Vanuit Gyata BPI Consultants is
het ook niet de bedoeling om de medewerkers van de klant zo te trainen dat ze in de toekomst een
procesverbetering zelf kunnen uitvoeren. Dit alles zorgt voor een projectmatige aanpak van een
procesverbetering, waarbij er specifiek aan een procesverbetering wordt gewerkt.
Door de projectmatige aanpak is er veel aandacht uitgegaan naar het managen van een project en datgene
waar het project om gaat, een procesverbetering. Hier ondervindt Gyata BPI Consultants dan ook geen
problemen en worden door deze aanpak ook gewaardeerd door klanten. Gyata BPI Consultants wil echter
verder gaan, vooral voor zichzelf en om concurrerend te blijven. Ze willen daarom weten hoe ze moeten
omgaan met weerstand.
Weerstand komt van die personen, die door het project geraakt worden. Om hier mee om te gaan moet de
zachte kant van een BPM project erbij betrokken worden, de persoonlijke kant. Ondanks dat dit in de
QUEST methode duidelijk wordt genoemd, wordt dit niet standaard meegenomen in elk project.
Gedurende het afstudeeronderzoek zijn de eerste twee masterclassen gestart. Deze krijgen training in
verandermanagement en QUEST. Het zal enige tijd duren voordat de kennis die in deze masterclassen
aanwezig is, bedrijfsbreed wordt gebruikt. Als men vanaf nu beter met de weerstand wil omgaan, zal
Gyata BPI Consultants meer aandacht moeten geven aan de persoonlijke kant van een BPM project. Hoe
dit gedaan zal moeten worden zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld .
Voor Gyata BPI Consultants betekent dit, dat als men minder weerstand wil erva ren binnen
een BPM project men de persoonlijke kant in de projectaanpak meer aandacht moet geven.

De tweede opdracht die Gyata BPI Consultants gaf was te onderzoeken welke invloed tijd had in de
vergrote kans op falen. Een aantal verschillende rollen die voor de factor tijd zijn weggelegd:
1. Hoe langer een project duurt, hoe groter de kans op veranderingen. De steun van top management bij
de klant kan veranderen, waardoor er geen budget meer beschikbaar wordt gesteld. Gyata BPI
Consultants vangt dit op door voor aanvang van een langer durende project te eisen van de klant dat
het budget gedurende de verwachte doorlooptijd beschikbaar zal blijven.
2. Hoe langer een project duurt, hoe meer mensen zich steeds minder prettig voelen met de veranderende
situatie. Iedere persoon ervaart en reageert anders op onzekerheid, waarbij ook de periode verschilt
waarin onzekerheid geen invloed heeft. Als de periode van onzekerheid lang genoeg duurt zullen meer
mensen zich niet meer prettig voelen met de onzekerheid, waardoor er een situatie ontstaat waarin
weerstand niet meer te managen zal zijn. Door zoveel mogelijk onzekerheid te vermijden, planningen
waar te maken, voortgang te laten zien en te luisteren naar de klant weten de consultants van Gyata
BPI Consultants dit in goede banen te leiden.
3. Hoe groter een verandering zal zijn, des te langer zal het project duren . Om commitment over een
langere periode hoog te houden is een lastige klus. Zodra dalend commitment wordt waar genomen
moet er weer op de zere plek worden geduwd. Dit kan door de reden, voor het uitvoeren van het
project, weer boven tafel te halen. Hoe groter de verandering, des te meer activiteiten er nodig zijn om
het project tot een goed einde te brengen. Hoe meer activiteiten er uitgevoerd moeten worden, hoe
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groter de deceptie kan ztJn voor de projectleden, na de euforie en het enthousiasme van de
aanvangsfase.
Niet zozeer de duur van een project bleek een probleem voor projectcontinuatie, als wel de
tijdskarakteristieken. Tijdskarakteristieken geven aan welk tempo, ritme en cycli als prettig worden
ervaren. Bij het project bij de overheidsafdeling was het verschil in de tempo van de besluitvorming één
van de oorzaken dat het project tijdelijk werd stopgezet.
De projectleiders van Gyata BPI Consultants hebben in de onderzochte projecten geen problemen ervaren
om de deadlines te halen en de planning na te leven. Dit wordt door de opdrachtgevers ook als prettig
ervaren, waarbij er aan vertrouwen wordt gewerkt.
Dit onderzoek heeft zich gericht op de rol van tijd inzake weerstand. Weerstand wordt niet direct
waargenomen bij aanvang van een project, maar na verloop van tijd. Wat heeft tijd hiermee te maken?
Tijd wordt in projecten vaak gezien in de verschillende fasen waarin een project zich bevindt. Zo gebruikt
Gyata BPI Consultants de QUEST fasen. Na de Qualify en Unravel fase zijn de gebruikers enthousiast
gemaakt voor de aankomende verandering. Ze hebben hun input kunnen geven in het omschrijven van het
huidige proces en in de Embed fase kunnen ze nog aangeven welke aspecten men graag terug ziet in het
nieuwe proces. Dan volgt echter een periode van onzekerheid tot aan de Synthesis fase. Voor de
gebruikers betekent dit dat het enthousiasme afneemt en men weer terug keert naar de realiteit van de dag
en daarmee terug keert naar de oude gewoonten. Als men dan bezig is met een veranderproces wordt dit
ervaren als weerstand. Om minder weerstand te ervaren zal Gyata BPI Consultants ervoor moeten zorgen
dat de gebruikers minder diep kunnen vallen na de periode van enthousiasme. Men moet de (persoonlijke)
verwachtingen en het enthousiasme weten te temperen in de Unravel fase, waardoor er minder weerstand
wordt ervaren. Hoe men dit kan zal ook in het volgende hoofdstuk worden behandeld.
Door in de Unravel fase de (persoonlijke) verwachti ngen en bijbehorende groei in enthousiasme
te temperen zal later in het project minder weerstand worden ervaren.
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5.

ADVIES

Gyata BPI Consultants maakt gebruik van Prince 2 en QUEST. Deze methoden zijn goed voor het doel
waarvoor ze zijn ontwikkeld, namelijk het managen van projecten en procesveranderingen. De weerstand
die ervaren wordt kan echter niet worden weggenomen door deze tools. Gyata BPI Consultants kwam als
gematigd ontwikkelgericht naar voren. Als Gyata BPI Consultants effectiever met de weerstand wil
omgaan, zal Gyata BPI Consultants richting de ontwikkeling moeten denken en de persoonlijke kant van
een BPM project beter belichten.

5. 1 TECHNISCH EN LEIDINGGEVEND
Op dit moment verdeelt Gyata BPI Consultants de consultants die bij hun werkzaam zijn in technisch of
leidinggevende consultant. De technisch consultant houdt zich bezig met alle technische aspecten die
behoren bij het uitvoeren van een BPM project, hierbij valt te denken aan inregelen van systemen,
bouwen van processen en het koppelen van de oplossing aan het bestaande systeem.
De leidinggevende consultant is een projectleider en de manager van een project. Hij of zij is de schakel
tussen de klant en het projectteam en moet alle vormen van conflict managen. Maar ook is de
projectleider verantwoordelijk voor het afronden van een project en het tevreden houden van de klant.
Daarom gaat de aandacht van de projectleider vooral uit naar de opdrachtgever en de weerstand die deze
kan hebben. Als ondersteuning voor de projectleider zou er, net als op het technische vlak, een consultant
bij horen die de persoonlijke kant kan managen.

5.2

PERSOONLIJKE KANT

Maar hoe manage je mensen? Elke persoon reageert anders en steekt anders in elkaar. Daarom is er niet
één methodologie te noemen hoe je met mensen omgaat, hierbij gaat het dus om het aanvoelen en flexibel
zijn. Gyata BPI Consultants wordt geadviseerd om die consultants die projectleider zijn of willen worden
er bewust van te maken wat het verschil is tussen de harde en zachte kant van een BPM project. Een
consultant die een goede projectleider wil zijn dient rekening te houden met de volgende eigenschappen
voor effectief management (Whetten & Cameron, 2002):
- Mondelinge communicatie (inclusiefluisteren)
- Tijd- en stressmanagement
- Management van individuele beslissingen
- Herkennen, diagnosticeren en oplossen van problemen
- Anderen motiveren en beïnvloeden
- Delegeren
- Doelen stellen en een visie verwoorden
- Zelfinzicht
- Teamvorming
- Conflictmanagement

5 .3 ALTERNATIEVEN.
Het gaat erom de persoonlijke kant van een BPM project meer aandacht te geven . Naast de technische en
de leidinggevende kant moet de persoonlijke kant meer aandacht krijgen. Welke oplossingen komen dan
in aanmerking?
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5.3. 1 CHANGE SPECIALIST

Gyata BPI Consultants zou een derde partij bij een project kunnen betrekken. Een derde partij gedurende
het hele project of delen ervan erbij te betrekken, kan de doorlooptijd eventueel verkleinen doordat de
persoonlijke kant meer aandacht krijgt (Anton & Petouhoff, 2002). Nadeel hiervan is dat de winst per
project kleiner wordt voor Gyata BPI Consultants of de kosten groter voor de klant. Daarbij wordt Gyata
BPI Consultants afhankelijk van een derde partij om met weerstand om te gaan .
In sommige bedrijven bestaat een afdeling of projectteam dat zich bezig houdt met het managen van
veranderingen. In deze gevallen kan de projectleider een werknemer hiervan vragen om bij het project
betrokken te zijn als het gaat om weerstand. Voordeel hiervan is dat deze medewerker bekend is bij de
gebruikers en men hier eerder zaken van aanneemt. Nadeel is dat niet ieder bedrijf hier een afdeling of
team voor heeft en Gyata BPI Consultants dan de hulp van een derde partij zou moeten inschakelen.
Gyata BPI Consultants blijft afhankelijk van anderen.
5.3.2 CHANGE SPECIALIST OPLEIDEN

Een mogelijk zou zijn om een persoon binnen de organisatie van de klant op te leiden als change
manager. Het voordeel hiervan is dat de medewerkers van de klant bekend zijn met deze persoon en deze
eerder zullen vertrouwen .
Nadeel van deze methode is dat er kennis van Gyata BPI Consultants bij de klant achterblijft. Ook is er
geen leercurve meer mogelijk. Als de change manager vanuit de organisatie van Gyata BPI Consultants
zou komen, zou deze meerdere projecten kunnen meemaken. Hierdoor zal hij of zij steeds meer leren
over de problemen die er optreden binnen een BPM project. Deze kunnen dan in een volgend project
worden voorkomen of beter worden aangepakt.

5 .3.3 PROJECTLEIDER
Leidinggevende consultants zijn verantwoordelijk voor het managen van een project. Als effectief
manager moet men rekening houden met de persoonlijke kant van een BPM project. Daarom wordt
geadviseerd om, een ieder die aangeeft project leider te willen worden, te trainen in verandermanagement.
Dit zou één van de eisen moeten zijn waaraan een consultant moet voldoen voordat hij of zij bekwaam is
om een project te leiden. Als hier een vorm van certificering aan vast zit kan dit ook beter worden
gecommuniceerd naar de klant. Op dit moment bestaat er geen lijst van bekwaamheden waaraan een
consultant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de functie van projectleider.
5 .3.4 CHANGE MANAGEMENT CONSULTANT VAN GYATA BPI CONSULTANTS

Tenslotte zou Gyata BPI Consultants naast de technisch en leidinggevende consultant een derde groep
consultants kunnen creëren die zich specialiseert in de persoonlijke kant van een BPM project, dan is
Gyata BPI Consultants in de toekomst in staat een compleet pakket te leveren. De service richting de
klant zou nog beter worden en voor hen zelf betekend dit, dat een verkorte doorlooptijd kan worden
nagestreefd. Deze mogelijkheid wordt geadviseerd aan Gyata BPI Consultants, aangezien ze hierdoor de
zelf kennis in huis halen, niet afhankelijk zijn van andere partijen en ze de drie aspecten van een
veranderproject (mensen, techniek en proces) hierdoor kunnen managen.

5.4 WELKE ROL VERVULT DE CHANGE MANAGEMENT CONSULTANT?
Een change management consultant heeft verschillende taken gedurende een project. Als wordt uitgegaan
van de QUEST fasen en deze geprojecteerd worden op de standaard golfbeweging van inzet dan wordt
figuur 13 verkregen.
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Hierin komt naar voren dat tijdens de Qualify en Unravel fase de inzet het hoogst is en dat de Embed fase
er vooral voor zorgt dat de inzet daalt en weerstand kan ontstaan. In de Synthesis fase zien de gebruikers
waar het allemaal om te doen was en zal de inzet weer groeien. De Turnaround fase valt buiten een
project en kan gezien worden als een volgend project voor Gyata BPI Consultants.
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Figuur 13: de QUESTfasen geprojecteerd op de goifbeweging.

De change management consultant is belangrijk in de Unravel fase, aan het einde van de Embed fase en
tijdens de Synthesis fase. Tijdens de Unravel fase is het aan de change management consultant om de
verwachtingen reëel te houden ten aanzien van het eindproduct. Hierdoor worden de verwachtingen
betreffende het project binnen de perken gehouden en zal de daling minder extreem zijn.
In de Unravel fase moet duidelijk gemaakt worden dat veranderen niet lukt in één dag. En dat er veel
gedaan moet worden om werkelijk het project succesvol af te ronden. Hierbij werken de technisch,
change management en leidinggevend consultant na
uw samen. Deze golfbeweging is daarbij een duidelijke visualisatie van het dal waar ze door heen zullen
moeten voor dat de verandering werkelijkheid wordt. Duidelijk moet worden dat ondanks de
werkzaamheden die kunnen veranderen, het doel van de werkzaamheden hetzelfde blijft.
In de Embed fase zal de change management consultant vooral fungeren als klankbord voor de
medewerkers. Door te luisteren naar hun vragen, opmerkingen en onzekerheden kan al weerstand worden
voorkomen. Daarnaast kan de change management consultant dit terugkoppelen naar de projectleider,
zodat deze ook meer weet wat er speelt. Hij of zij fungeert als schakel tussen projectleider en
medewerkers. Richting de medewerkers kan de change management consultant de planning gebruiken en
voorbeelden geven. Het projectteam moet dan wel in staat zijn om deze planning waar te maken.
In de Synthesis fase speelt de change management consultant weer een belangrijke rol. Hier kan hij of zij
de technische aspecten van de verandering duidelijk maken aan de medewerkers en ze begeleiden bij
eventuele problemen bij de implementatie. Hier is de change management consultant de schakel tussen de
gebruikers en de technische consultant.
Als de QUEST fasen worden geprojecteerd op een golfbeweging, waarin de persoonlijke kant van een
BPM project is meegenomen, dan wordt figuur 14 mogelijk. In dit figuur staan de pijlen voor de invloed
van de change management consultant.
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= Project ondersteuning zonder gebruik te maken van change management.
- - - - = Project ondersteuning door gebruik te maken van change management.

Ondersteuning
voor het project.
(Medewerkers
productiviteit)

Analyse

Ontwerp

Constructie

Project
implementatie

Figuur 14: QUESTfasen geprojecteerd op een project waarbij de persoonlijke kant is meegenomen.

Het verschil tussen figuur 13 en 14 is een verkorte doorlooptijd en minder weerstand. De Qualify fase is
de onderhandelingsfase. Hier gaat het erom de wensen van de opdrachtgever duidelijk te maken en de
doelen van het project duidelijk te hebben. Ook wordt de projectopzet en infrastructuur ingesteld. In
Unravel fase wordt de persoonlijke kant ook meer belicht, door met behulp van de medewerkers, het
proces in kaart te brengen. Hierbij wordt voor de medewerkers voor het eerst duidelijk dat er
veranderingen aankomen. Vooral de Embed fase en de Synthesis fase dragen bij aan de verkorting van de
doorlooptijd, hoeveel dit z.al zijn is niet in te schatten.
In de Embed fase worden de voordelen van de persoonlijkere aanpak voor het eerst duidelijk. Door na te
gaan welk impact het vernieuwde proces z.al hebben kan dit al voorzichtig aan de medewerkers duidelijk
worden gemaakt.
Het voordeel in de Synthesis fase is dat de mensen niet eerst uit een diep dal moeten worden getrokken
om zich in te zetten om het project af te ronden. De medewerkers zijn, als het goed is, op de hoogte
gehouden van het project en willen nu hun steentje bijdragen om het project afte ronden.
5 .4.1 FLEXIBELE INZET

Een change management consultant z.al niet bij ieder project en/of gedurende het hele project als 1 FTE
nodig zijn. Gekeken moet worden of de change management consultant dan als vliegende keeper kan
worden ingezet en daar wordt ingezet waar hij of zij nodig is. Op dit moment wordt er zo nu en dan al
gebruikt gemaakt van een aantal consultants en een BUM, die worden ingeschakeld bij projecten die
moeizaam verlopen. Deze consultants zorgen voor een nieuwe projectopzet en leiden een project strakker
om verdere problemen te voorkomen.

5.5

TRAINEN

Masterclassers (nieuwe medewerkers, die net een HBO of universitaire opleiding hebben afgerond)
binnen Gyata BPI Consultants krijgen een training in verandermanagement. Dit wordt gedaan om ze
bewust te maken van de weerstand die kan bestaan tijdens de uitvoering van een BPM project.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verandermanagementschijf (figuur 15). Deze schijf laat in de
buitenste ring de context en object van de verandering zien. De tweede ring laat de verschillende
veranderroutes zien en het midden laat de kernelementen van veranderingsmanagement zien.
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Gyata BPI Consultants hanteert vooral het projectmatig
veranderen.
Hierbij
gaat het erom dat de
veranderdoelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) is. Het
veranderingsdoel kan buiten de lijnorganisatie worden
gerealiseerd, met inachtneming van een zorgvuldige
overdracht. Daarnaast moet de organisatie bekend zijn
met de principes van projectmatig werken. Als laatste
moet er niet gewacht worden met de vraagstukken die te
maken hebben met implementatie tot de laatste fase.
Deze moeten onderdeel uit maken van het gehele
project.
In het midden staan de kernelementen voor
veranderingsmanagement. Voor projectmatig implementeren worden hier drie kernelementen aan toegevoegd:
maken, testen en inrichten van beheer.
Figuur J5: Verandermanagementschijf.
De kernelementen zullen hier kort beschreven worden:
Plannen: Er wordt een planning gemaakt aan de hand van de doelstelling en richtlijnen. Sommige
activiteiten zullen parallel lopen en aan de hand van de vordering zullen ze meer of minder aandacht
krijgen. Nu al moet er rekening worden gehouden met de gebruikers en beheerders van het
eindresultaat. Dit kan worden bewerkstelligd door in planning mee te nemen wanneer de eerste
trainingen gepland kunnen worden, ook zal er specifiek naar de wensen van de gebruikers en
beheerders worden gevraagd. Dit zijn de personen die na het project het meeste gebruik maken van
het systeem.
Organiseren van betrokkenheid: het delen van de visie op het eindresultaat en de wijze waarop dit
bereikt wordt. Hierbij wordt er ook al nagedacht op welke tijden en wijze de betrokkenen
geïnformeerd zullen worden, gevraagd om mee te denken of beslissen. De betrokkenheid is bepalend
voor de acceptatie en het gebruik van het eindresultaat.
Communiceren: hierbij kunnen bestaande communicatiemiddelen worden gebruikt of speciaal voor
het project ontwikkelde middelen. Hierbij moet er ook informatie van en naar de organisatie gaan,
waardoor het project eventueel kan worden bijgestuurd. De organisatie kan namelijk vragen stellen
bij de voortgang en de wensen en/of verwachtingen betreffende de uitkomst gedurende het project
bijstellen. Als hier niet aan wordt voldaan zal dit de acceptatie door de organisatie beïnvloeden.
Leren : naast het leren omgaan met de nieuwe applicatie is het ook belangrijk om de nieuwe
werkrelaties te leren kennen. Hierbij gaat niet alleen om de competenties te trainen maar ook de
vernieuwde bedrijfscultuur, als gevolg van de vernieuwde werkrelaties. Het geleerde heeft pas effect
als het gebruikt wordt en in de werkwijzen is ingebed. Vergeet hierbij het hoger management niet.
Het is ook belangrijk om te leren van de verandering. Wat is er nu verandert en op welke manier?
Door hier aandacht aan te besteden kunnen veranderingen in de toekomst makkelijker worden
doorgevoerd.
Inpassen: dit is de link tussen leren en maken. Hoe past het project binnen de organisatie en kan het
eindresultaat in de organisatie worden ingepast?
Maken : dit is het verbeterde of nieuwe proces met ICT ondersteuning. Door hierbij duidelijk te
vragen naar de verwachtingen van de gebruikers en beheerders kan acceptatie makkelijker verlopen.
Testen: testen dient te gebeuren vóór de werkelijk ingebruikname. Hierdoor kunnen eventuele fouten
eruit worden gehaald en hebben de gebruikers en beheerders tijd om te wennen aan het nieuwe
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systeem. Vaak komen ze er achter dat het helemaal niet zo een grote bedreiging voor hen is en dat
hun werkzaamheden helemaal niet zo veel veranderen.
Inrichten van beheer: Het overnemen van de teugels in vol galop vergt een perfecte afstemming van
het ritme. Daarom kan er niet worden gewacht met implementeren tot de laatste fase. In een eerder
stadium van het project zal er moeten worden nagedacht over de implementatie. Als hiermee wordt
gewacht tot het laatste moment, dan zal de organisatie er niet klaar voor zijn. Dit zal van invloed zijn
op de doorlooptijd van de implementatiefase. Vroeg in het project moet er al aandacht zijn voor
inpassing en borging. Door vertegenwoordigers van gebruikers en beheerders deel te laten zijn van de
klankbordgroep of het projectteam wordt hier vorm aan gegeven. Daardoor kunnen zij hun ideeën
uitten over het moment en de manier waarop implementatie zal moeten plaatsvinden. Anderzijds
kunnen zij de organisatie klaar maken voor het nieuwe proces.
Projectmatig implementeren doe je vooral samen. Kernwoorden zijn maken, leren en inpassen. Het
gemeenschappelijke element hierbij is communiceren: luisteren naar de opdrachtgever, luisteren naar de
uiteindelijke gebruikers en inspelen op verwachtingen .
Om de projectleiders binnen het Gyata BPI Consultants bewust te laten omgaan met weerstand zou het
goed zijn om hen te trainen in verandermanagement.
5.5.1 WIE WORDT GETRAIND?

Welke consultants komen in aanmerking voor deze training? Consultants die aangeven in de toekomst de
rol van projectleider te willen vervullen moeten zeker een dergelijke training volgen en een aantal
projecten als change management consultant ondersteunen. Hier halen ze vaardigheden uit die ze goed
kunnen toepassen als effectief manager van een project.

5.6 CONCLUSIE
De consultants van Gyata BPI Consultants moeten zich er bewust van worden dat een BPM project
bestaat uit drie aspecten: het leiden of coördineren ervan, de technische ondersteuning en de persoonlijke
ondersteun ing.
Het feit dat Gyata BPI Consultants opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek en de masterclass getraind
wordt in verandermanagement, maakt duidelijk dat het bedrijf zich inzet om de persoonlijke kant meer te
belichten. Dit moet echter breder worden gedaan. Zo zou Gyata BPI Consu.ltants ervoor kunnen kiezen
om seniors in dienst te nemen, die zich al bewezen hebben als change manager. Dit gebeurt ook met
technische consultants en leidinggevende consultants.
De masterclass van 2005 en 2006 hebben al een training gehad op het gebied van verandermanagement
en misschien zitten hier een paar consultants bij, die interesse hebben in de functie van change
management consultant.
Door aandacht te geven aan de persoonlijke kant van een verandering kan een completer project worden
uitgevoerd bij de klant. Mocht Gyata BPI Consultants hierbij gebruik gaan maken van change
management consultants dan zal de projectleider ook ontlast worden en zich beter kunnen richten op het
effectief managen van een project. Ook betekent het een completere service voor de klanten en een
verkorte doorlooptijd voor zowel de klant als Gyata BPI Consultants.
In de projecten maakte één projectleider gebruik van een veranderingsdeskundige van de klant, een ander
heeft verandermanagement toegepast. Beide projecten namen de persoonlijke kant mee, waardoor
weerstand werd begeleidt en niet als hinderlijk werd ervaren. Deze projecten ondersteunen hiermee het
advies om meer aandacht te besteden aan de persoonlijke kant.
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6. REFLECTIE
Wat zijn de inzichten, beperkingen en mogelijkheden voor verder onderzoek die uit deze studie
voortkomen? In dit hoofdstuk zal dat behandeld worden voor zowel de theorie, de praktijk als het advies.

6.1 RESULTAAT VAN DIT ONDERZOEK
6. 1. 1 MODEL

In het literatuur gedeelte van dit onderzoek is, op basis van drie modellen, één meuwe model
gepresenteerd. Dit model geeft inzicht in de achterliggende oorzaken van projectcontinuatie (figuur2).
Het model wordt zowel vanuit de theorie als de praktijk ondersteund.
Het eerste model laat zien dat tevredenheid confirmatie is. Confirmatie van de verwachtingen over de
uitvoering door de ervaring van de uitvoering. Men is tevreden als de uitvoering overeen komt met de
verwachting ervan. Het tweede model laat zien dat de verwachtingen worden gevormd door ervaringen
die men heeft, persoonlijke behoeften die men heeft en de informatie die men door verschillende vormen
van communicatie verkrijgt. Het derde model laat zien dat naast confirmatie, de uitvoering zelf ook van
invloed is op de project continuatie.
Wat een toevoeging is in dit model, ten opzicht van de drie modellen die gebruikt zijn, is de invloed van
weerstand op projectcontinuatie. De aankondiging van een verandering zal weerstand tot gevolg hebben .
Dit komt omdat men een veilige situatie moet verlaten en naar een onzekere situatie toegaat. Men heeft
persoonlijke behoeftes, ook over de mate van veiligheid die men het liefst heeft en het niveau van
onzekerheid. Als dan aangekondigd wordt dat er een verandering aan komt, zal men dit niet prettig
vinden en gedrag vertonen dat gekenmerkt kan worden als weerstand. Zeker als men in het verleden al
(meerdere malen) een verandering heeft meegemaakt, die onplezierig is verlopen of niet heeft gebracht
wat ervan verwacht werd, zal dit voor extra weerstand zorgen. Als men deze weerstand niet weg kan
nemen, is dit een mogelijke oorzaak waarom een project uiteindelijk gestopt wordt.
Door inzichtelijk te maken wat de factoren zijn die van invloed zijn op projectcontinuatie, kunnen
bedrijven nagaan waar hun sterkten en zwakten liggen. Dit is niet alleen belangrijk voor de consultancy
branche, maar voor elke bedrijf dat wil veranderen.
6. 1.2 FACTOR TIJD

De factor tijd wordt niet vaak in onderzoeken meegenomen als het gaat om weerstand. Er zijn maar
enkele bronnen die dit erbij betrekken, terwijl in de praktijk toch wordt ervaren dat weerstand niet
uniform is gedurende de doorlooptijd van een project.
Door de verschillende fasen van een project te koppelen aan de inzet en ondersteuning wordt duidelijk
wanneer de weerstand wordt ervaren. In de Unravel fase is, met behulp van de gebruikers, het proces in
kaart gebracht. De gebruikers hebben ook kunnen aangeven wat ze in het nieuwe proces terug willen zien.
De gebruikers zijn enthousiast gemaakt over de aankomende verandering en hebben hoge verwachtingen
over de uitkomst. Tijdens de Embed fase wordt de meeste weerstand opgebouwd. In deze fase gaan de
technische consultants werken aan het nieuwe proces. De gebruikers keren terug naar de orde van de dag
en merken weinig meer van de verandering. Hierdoor daalt de inzet en ontstaat er onzekerheid. In de
Embed fase gaan de gebruikers hun ergernissen en onzekerheden uitten, wat uiteindelijk bij de
opdrachtgever terecht komt. Deze kan dan eventueel denken aan het stopzetten van een project.
De weerstand zal tijdens de Synthesis fase moeten worden weggenomen, wanneer de uitkomst
geïmplementeerd moet worden. Het projectteam zal zich dan eerst in moeten zetten om de gebruikers
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inzet op te krikken, wat tijd en energie kost. Hoe dieper het dal hoe meer het zal kosten. Daarom is het
belangrijk om in het begin het enthousiasme in te perken.

6.2 BEPERKINGEN
De conclusies die getrokken worden aan de hand van de praktijk komen voort uit slechts vier projecten.
Gyata BPl Consultants heeft aangegeven problemen te ondervinden met weerstand tijdens BPM projecten
en in plaats van puur te kijken naar de achterliggende oorzaken is er veel gekeken naar de activiteiten die
ervoor kunnen zorgen dat de weerstand wordt voorkomen of tenminste wordt verminderd. Daarbij is er
vooral uitgegaan van Gyata BPI Consultants en hun bevindingen uit het verleden.
De weerstand komt wel terug in de literatuur, maar niet in de projecten die tijdens dit onderzoek zijn
meegenomen. Het project bij de overheidsinstelling heeft dan wel een stop gekent, waarbij er extra
energie is gestopt in het behouden van de klant, maar hier speelde weerstand geen rol. Dit kan goed
liggen aan het feit dat projecten geleid worden door ervaren consultants. Alle drie de projectleiders zijn
senior consultants en hadden al ruime ervaring in het leiden van projecten.
Dit onderzoek heeft zich uiteindelijk gericht op de projectleider en de opdrachtgever. Patterson (1997)
adviseert om gebruik te maken van één contactpersoon bij de klant. Waarbij de contactpersoon wel
redelijk hoog in organisatie moet zitten om overzicht en het vermogen te hebben om namens de
organisatie bepaalde uitspraken te doen. Door uit te gaan van de projectleider en opdrachtgever wordt er
wel gebruik gemaakt van die personen die de juiste kijk hebben op het project, maar worden niet die
personen ondervraagd die de weerstand tegen het project dragen. De projectleider en opdrachtgever
werken nauw samen met de medewerkers en merken en weten wel dat er weerstand ontstaat en waar het
vandaan komt, maar zijn niet diegene die de weerstand uitdragen. Uit andere onderzoeken blijkt het
verloop van de weerstand, maar of deze data één op één overeenkomen met de weerstand zoals die in een
BPM project wordt ervaren, is niet bekend. Bij een eventueel vervolg onderzoek zou hier meer aandacht
naar uit moeten gaan.
Als laatste punt is er de onderhandelingsfase, deze is buiten beschouwing gelaten. In deze fase worden
veel verwachtingen betreffende het project en de uitkomst gecreëerd. In hoeverre het wel of niet
waarmaken van deze verwachtingen bijdraagt tot de weerstand is hier niet onderzocht.

6.3 VERDER ONDERZOEK
6.3.1 GOLFBEWEGING

Er zal onderzocht moeten worden of de golfbeweging die in een ander onderzoek wordt geschetst ook
voor Gyata BPI Consultants geldt. De figuur komt overeen met de ideeën die Gyata BPI Consultants er
over heeft, maar Gyata BPI Consultants kan het niet ondersteunen met data.
Om dit te onderzoeken moet bij meerdere projecten, gedurende het project, gemeten worden wat de
gevoelens zijn bij de gebruikers, aangezien dit de dragers van de weerstand zijn,. Het gaat hierbij om
projecten die een doorlooptijd moeten kennen tussen de zes maanden en één jaar. Dit heeft invloed op het
aantal keren dat gemeten kan worden. Voor een dagboekstudie zou dit inhouden dat er ongeveer tussen de
120 (zes maanden) en 240 (één jaar) metingen per gebruiker worden gedaan. Uitgaande van 48
werkweken per jaar. Dit heeft veel impact op de organisatie van de klant en is dan ook niet aan te raden .
Als er ééns per twee weken gemeten zou worden, zouden er tussen de 12 en 24 metingen worden gedaan .
Gevaar hierbij is, dat er belangrijke gebeurtenissen tussen de meetmomenten kunnen plaatsvinden. Dit
kan worden opgevangen door na een dergelijk moment een extra meting te doen. Waardoor de impact van
de gebeurtenis duidelijk wordt.
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6.3.2 PERFORMANCE VERBETERING

Een advies geven is makkelijker dan uitvoeren. Wat zullen de werkelijke kosten zijn om het advies in de
praktijk te brengen? ln dit onderzoek is hier slechts een indicatie voor gegeven . ln hoeverre is er de
mogelijkheid binnen Gyata BPI Consultants om een derde groep consultants te creëren?
Zodra Gyata BPI Consultants ervoor kiest het advies te gebruiken en een derde groep van change
management consultants te creëren, dan dient gemeten te worden of die werkelijk die verbetering met
zich meebrengen als verwacht wordt. Hier zal dezelfde methode moeten worden toegepast als bij het
meten van de golfbeweging. De uitkomsten van beide metingen moeten dan over elkaar worden gelegd.
Hierdoor kan er gekeken worden of er verschillen zijn in :
1. Hoeveelheid ervaren weerstand
2. Doorlooptijd
3. Start en afronding van de verschillende projectfasen
Tot slot; door gebruik te maken van een change management consultant zal de persoonlijke kant van een
BPM project meer aandacht krijgen. Hierdoor zal een BPM project prettiger ervaren worden door de
gebruikers en zal minder weerstand worden ervaren door de consultants. Veranderen zal nog steeds een
natuurlijke weerstand oproepen, maar door hiervan bewust te zijn, kan deze begeleidt worden. Dit zal een
meerwaarde zijn voor Gyata BPI Consultants die zich dan completer in de markt kan zetten als een
consultancybureau dat:
- Gespecialiseerd is in BPM.
- Kennis heeft van de ondersteunende technologie
- Een BPM project gestructureerd aanpakt
- Een proces verbetering gestructureerd aanpakt, door gebruik te maken van QUEST
- Rekening houdt met de persoonlijke kant van een verandering, door de medewerkers te begeleiden
gedurende de verandering.
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BIJLAGE 1 : MODELLEN
FIGUUR 1
Het verwachtingsmodel van Coye (2004, blz. 59, vertaald vanuit het Engels).
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FIGUUR

2

Het SERVQUAL model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990, blz. 46, vertaald vanuit het Engels).
Mondelinge
communicatie

Persoonlijke
behoeften

Ervaringen uit
het verleden

Verwachte
service

i

.~ =co-p".::::.::::===;===-~r - - - - - - i

Afwijking_S_ii
~~~---~

Gepercipieerde
service

(

Klant

)

!

j

6> j

j

f

----~-------c1---

( Leverancier)

~-~~-~
Levering van
service

j

L.-:i:__:

Externe
communicatie
naar klanten

Afwijking
3 _i,,i
:[_________
________

.....

'
: Cl

Service kwaliteit
specificaties

: c

: :g_

il

L_-:i:__
( Afwijking_2 _J

Management
percepties over
klant
verwachtingen

FIGUUR

3

Het IS continuatie model van Bhattacherjee (2001, blz. 356, vertaald vanuit het Engels).

Gepercipieerde
bruikbaarheid

+
+

+

Bevestiging

Tevredenheid

+

-

IS
Continuatie

+

MODELLEN

59

BIJLAGE

2:

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Gyata BPI heeft zich gespecialiseerd in het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. De kennis
is opgedeeld in een viertal aandachtgebieden, te weten :
-

Business Proces Management
Informatiemanagement en ICT dienstverlening
Procurement en contractmanagement
Innovatie en technologie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Het aandachtsgebied Business Proces Management (BPM) richt zich op alle processen, binnen en tussen
afdelingen, en tracht deze inzichtelijk te maken, waarna ze eenduidiger en efficiënter worden ingericht.
Het invoeren van BPM is niet zonder obstakels, daarom heeft Gyata BPI een methodologie ontwikkeld
om dit gestructureerd te doen. De processen worden opgesplitst in een logistieke component en een
inhoudelijke component. De logistieke component wordt ondersteund door workflow management en de
inhoudelijke component door case management. Om alles tussen het back office en het front office
overzichtelijk te houden wordt er veel aandacht geschonken aan document-, content- en kennismanagement.
Workflow management wordt gebruikt om de logistiek van de verschillende bedrijfsprocessen te
verbeteren. Dit wordt gedaan door de verschillende processen op te delen in taken. Per taak wordt
vervolgens vastgesteld hoeveel activiteiten hiervoor nodig zijn, hoeveel tijd één taak in beslag neemt en
welke medewerker welke taak uitvoert. Na het uitvoeren van een taak wordt het werk doorgegeven aan
een andere medewerker in het proces.
Case management wordt gebruikt om de verschillende activiteiten binnen een taak flexibel en structureel
uit te voeren. Gyata BPl heeft hiervoor de Activity Manager ontworpen, deze tool zorgt voor een
vereenvoudigde automatisering van de bedrijfsprocessen. Case management zorgt voor de link tussen
workflow management aan de ene kant en document-, content- en kennis-management aan de andere
kant.
Document management stelt elke medewerker in staat om te allen tijde alle documenten in te zien. Er
wordt één centrale digitale bibliotheek gecreëerd waar alle documenten worden beheerd en toegewezen
worden aan één of meerdere elektronische dossiers. Om de kwaliteit en de authenticiteit van de
verschillende documenten te waarborgen wordt er binnen document management gebruik gemaakt van
records management. Dit betekent dat van elk document wordt bijgehouden wie de schrijver is, wanneer
het opgesteld is en wie ervoor verantwoordelijk is.
Content management wordt gebruikt om de website van een klant helemaal in orde te krijgen en bestaat
uit richtlijnen voor de inhoud, presentatie, navigatie en interactie van de website. Tevens wordt er een
schematische voorstelling van de verschillende redactieprocessen ontworpen.
Kennis management heeft als doel de optimale ontwikkeling en benutting van kennis. Dit leidt tot
mindere afhankelijkheid van kennis en een betere efficiency in de werkprocessen.
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INFORMATIEMANAGEMENT EN ICT DIENSTVERLENING

De aandacht binnen dit gebied richt zich op de benutting van de ICT van de klant. Door de ICT beter en
efficiënter te gebruiken kan men het ook strategisch gaan toepassen. Hierdoor kan het
concurrentievermogen toenemen, de time-to-market verkleind worden, de verschillende bedrijfsprocessen
verbeteren en optimaliseren en het inzicht hierin vergroten. Om tot het strategische gebruik van de ICT te
komen dient er eerst een basis te worden gelegd, dit kan door een juiste inrichting op het technische als
ook het organisatorische vlak.
Een volgende stap is het optimaliseren van het primaire proces door middel van ICT. Als dit is voltooid
kan men verder gaan om de aanwezige ICT als strategisch middel te gebruiken . Zodra ICT als strategisch
middel wordt gebruikt is het niet meer mogelijk te innoveren zonder gebruik te maken van ICT.
De aandacht gaat uit naar: business ICT alignement en architectuur, functioneel beheer,
informatiebeveiliging en service management.
Business ICT alignement houdt zich bezig met alle onderdelen en activiteiten die ervoor zorgen dat de
informatievoorziening de bedrijfsprocessen altijd optimaal ondersteunt. Als eerste wordt een conceptueel
model gemaakt waarna deze wordt vertaald in een optimale en passende informatievoorziening.
Functioneel beheer zorgt ervoor dat de samenhang tussen de informatiesystemen en de bedrijfsprocessen
optimaal en functioneel blijft. Dit moet voorkomen dat er productieverlies wordt geleden en onnodig
geïnvesteerd wordt in bepaalde toepassingen .
Door middel van een Quick Scan kan er inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de
informatiebeveiliging. Deze kan direct worden gekoppeld aan de relevante gebieden uit de Code van
Informatiebeveiliging. Nadien kunnen de te volgen stappen worden doorgenomen.
Service management is de inrichting van het ICT beheer met goed functionerende en geïntegreerde
processen. Dit alles volgens duidelijke richtlijnen en procedures. Vaak wordt de invoering van service
management vergeleken met ITIL. 1
PROCUREMENT EN CONTRACTMANAGEMENT

Binnen dit gebied wordt gekeken naar het aan- en verkooptraject. Procurement gaat verder dan puur in- of
aankoop maar behandelt het complete aanbestedingstraject. Contractmanagement gaat om het inregelen,
beheren en bewaken van contracten. Dit alles moet leiden tot lagere inkoopkosten, betere spreiding van de
risico ' s en het vergemakkelijken van managementbeslissingen.
INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

Gyata BPI maakt binnen dit gebied gebruik van de Systematische Innovatie Methode (SIM). SIM is
gebaseerd op de "Theory of lnventive Problem Solving" (TRlZ) en gaat ervan uit dat een probleem wordt
ontleed in hapklare brokken en vervolgens per brok kijken naar het probleem. Voor de SIM methode
houdt dit in dat er op een drietal manieren wordt gezocht naar een oplossing van een technisch probleem.
Te weten:
1. Functioneel denken . Niet kijken uit welke componenten iets is opgebouwd maar naar de
verschillende functies. Misschien is het mogelijk om verschillende functies aan andere
onderdelen te koppelen en op deze manier een eenvoudiger systeem verkrijgen.
2. Oplossen van conflicten en tegenstrijdigheden. Vaak wordt bij de opbouw van een systeem over
aanwezige componenten heen gekeken . De oudere componenten kunnen dan tegenstrijdig zijn
aan de nieuw geïmplementeerde componenten.
l

!Til staat voor Information Technology lnfrastructure library en is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van
een ICT organisatie
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3. Evolutionaire trends. Er wordt gekeken naar de evolutie van een bepaald product, vervolgens
wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een bestaand product nog verder te evolueren .
Om de invoering van BPM te ondersteunen maakt Gyata BPI gebruik van de QUEST methodologie. Deze
methodologie zorgt voor een gefaseerde en gecontroleerde uitvoering van een project. Per fase is er een
duidelijke doelstelling omschreven en welke producten opgeleverd dienen te worden. Aan het eind van
elke fase wordt een duidelijke go/no-go beslissing verwacht.QUEST zorgt voor een goede samenhang
tussen het systeem, de mensen en het proces. QUEST kan gezien worden als een continu verbeterproces.
In bij lage 2 vindt u verdere uitleg over QUEST.
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BIJLAGE 3: QUEST FASEN

-

Bouw de infrastructuur en definieer de
organisatiedoelen voor het herontwerpen.

Unravel

-

Breng het huidige primaire bedrijfsproces
model in kaart om inzicht te krijgen in de
kritieke dynamiek (bottlenecks) van de
primaire processen.
Selecteer en analyseer het bedrijfsproces
waarop de BPR inspanning gefocust wordt.
Verwerk en begrijp in detail alle aspecten
van dit proces.

-

Embed

Producten

Doelstelling

Fase

Qualify

-

Ontwerp nieuw bedrijfsproces door een
nieuw bedrijfsmodel te creëren, gebaseerd
op het bereiken van radicale en strijdlustige
doelen, welke sterke impact hebben op de
performance van de organisatie met
gebruikmaking van automatisering waar
dat mogelijk en noodzakelijk is.

-

Synthesis

Maken van een uitvoerbare
overgangsstrategie om van de oude naar de
nieuwe situatie te gaan.
Implementeren nieuw proces met als
beoogd resultaat een nieuw bedrijfsproces.

-

Turnaround

-

Optimaliseren van het nieuwe proces door
continu optimalisatie van alle
bedrijfsprocessen door middel van
toenemende verbetering

-

Doelstellingen
Profiel van de organisatie
SWOT-analyse
Risico-analyse
Globaal interventiemodel
Globaal projectplan volgende QUEST-fase;
Unravel
Qualify rapport
Rapportage met betrekking tot de impact op
de bedrijfsfuncties/doelstellingen
Analyse van organisatiestructuur
Analyse van primaire bedrijfsprocessen
Analyse van in/uitvoer eisen
Profiel van de bedrijfsprocessen
Rapportage interventiemodel
Globale kosten/baten analyse
Globaal projectplan volgende QUEST-fase;
Embed
Unravel rapport
Specificatie van proceseigenaren
Evaluatie met betrekking tot de
benodigdheden voor het bedrijfsproces
Herontwerp van het primaire proces
Rapportage uitkomst simulatie herontwerpen
proces en evaluatie van alternatieven
Definitie invloed op interne en externe
omgeving
Globaal projectplan volgende QUEST-fase;
Synthesis
Embed rapport
Algemeen ontwerp structuur
Functioneel ontwerp
Technisch ontwerp
Technieken documentatie
Systeem integratie status/positie rapport
Verandermanagement implementatie
uitvoering
Workflow test uitvoering
Systeem acceptatie rapport
Organisatiestructuur veranderingsrapport
Kern activiteiten veranderingsrapport
Veranderingsrapport input/output
benodigdheden
Globaal projectplan volgende QUEST-fase;
Turnaround
Synthesis rapport
Database om performance te meten
Klanttevredenheid rapport
Bedrijfsproces implementatie rapport
Continuous lmprovement Program (CIP)
BPR evaluatie rapport
Globale opzet volgende QUEST-fase;
Qualify
Turnaround rapport
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4: INTERVIEWSCHEMA

Onderwerp
Als bedrijf moet men tegenwoordig vaak veranderen en de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op.
Als bedrijf wordt men gedwongen mee te gaan, als men één verandering mist loopt men al achter, gebeurt
dit te vaak dan vormt dit een grote bedreiging. Aangezien niet elk bedrijf in staat is om een grotere
verandering in een bedrijfsproces te managen worden hier consultancy bedrijven voor ingeschakeld.
Voor beide partijen is een goede afloop van groot belang. Daarom wordt er veel tijd, geld en energie in
een dergelijke samenwerking gestoken. Ondanks deze aandacht voor een goede samenwerking zijn er
meerdere oorzaken te vinden die een bedreiging kunnen vormen voor het slagen van een project.
Doel
Het doel is dan ook te onderzoeken welke oorzaken een eventuele bedreiging zijn voor het slagen van een
BPM project. Als afronding van mijn studie voer, ik namens de Technische Universiteit Eindhoven, een
onderzoek uit naar de invloed van tijd op het slagen van een herontwerp project.
Uitslagen
De resultaten zullen anoniem worden verwerkt in het afstudeerrapport.
Tijd
De duur van het interview zal tussen de 30 en 45 minuten zijn.
Vragen
1) Wat zijn volgens u factoren die zorgen voor weerstand tegen projectcontinuatie?
- Is er tijdens het project ooit overwogen om te stoppen?
- Wat was hiervan de reden?
- Waarom wel of niet gestopt?
- Kunt u factoren noemen waarom u een project zou stoppen?
- Zijn er afspraken gemaakt over communicatie en informatie binnen het project?
2) Welke rol heeft tijd binnen een project?
- Planning
- Doorlooptijd
- Deadlines
3) Is er binnen het project sprake van onzekerheid?
- Op welke gebieden?
- Kan deze worden vermeden?
- Hoe wordt er met onzekerheid omgegaan?
4) Hoe gaan tijd en onzekerheid, volgens u, met elkaar om?
- Hoe lang kan een periode duren waarin onzekerheid mag bestaan?
- Kan tijd voor onzekerheid zorgen?
5) Hoe wordt er met weerstand binnen het project omgegaan?
- Hoe wordt het project (be )geleidt?
- Ervaart u de doorlooptijd van een project als te lang of te kort?
6) Welke methoden worden er binnen het project gebruikt?
- Wordt Prince 2 binnen het project gehanteerd?
- Wordt QUEST binnen het project gehanteerd?
- Welke methodiek wordt er gehanteerd om met weerstand om te gaan?
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5: PROJECTSTRUCTUUR OVERHEIDSINSTELLING

Project Manager

_

Projectleider Gyata
BPI Consultants

Projectleider ICT
partner

> - - Projectteam GBC

-

Projectteam GBC

-

Projectteam GBC

Projectleider
Overheidsafdeting

-

Projectleider
Overheidsafdeting

>--- Projectteam ICT
partner

Projectteam
Overheidsafdeling

-

Projectteam
Overheidsafdeting

Projectteam ICT
partner

Projectteam
Overheidsafdeling

-

Projectteam
Overheidsafdeting

>--- Projectteam ICT
partner

Projectteam
Overheidsafdeling

-

Projectteam
Overheidsafdeting

-

Overheidsafdeling

-

Projectteam
Overheidsafdet,ng

-

> - - Projectteam GBC

.___

Projectteam ICT
partner

Projectteam

In de eerste opzet rapporteerde iedereen binnen het project aan de projectleider. Hierdoor
werd deze overspoeld met vragen, informatie en andere zaken.

Project Manager Gyata
BPI Consultants

-

-

Project Manager
Overheidsafdeling

1

1

1

Projectleider GBC

-

Projectteam GBC

-

Projectteam GBC

-

Projectteam GBC

-

Projectteam GBC

Projectleider ICT
partner

,__ Projectteam ICT
partner
_

_

_

Projectleider
Overtieidsafdeling

Projectleider
Overtieidsafdeling

t--

Projectteam
Overheidsafdeling

Projectteam
,__ Overheidsafdeling

Projectteam ICT
partner

-

Projectteam
Overtieidsafdeling

Projectteam
,__ Overheidsafdeling

Projectteam ICT
partner

-

Projectteam
Overheidsafdeling

Projectteam
,__ Overheidsafdeling

Projectt.eam
Oveme1dsafdeling

_

Projectteam ICT
partner

_

Projectteam
Overheidsafdeling

In de huidige opzet rapporteren beide projectmanagers aan elkaar. Als er binnen de diverse
organisaties vragen zijn gaan deze omhoog in het projectmanagement en worden ze
bovenaan geregeld.
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6:

THEORIE VERSUS PRAKTIJK
Theorie

Vraag

Weerstand

Tijd

Onzekerheid

Tijd en
onzekerheid

Verminderen
van
Weerstand

Methodologie

Praktijk

-

Organisatorisch
Persoonlijk
Fysiologie
Vallei der tranen
Comfortzone
Kosten vs. Opbrengsten
Planning doorlooptijd
Tijdskarakteristieken
Tijdsmanagement
Verstrijken (plezierig)
Initiële doelstelling

-

Gevaar versus mogelijkheden
Veranderen, bonus
Onduidelijkheid, miscommunicatie
Te starre planning en management
Ervaringen uit het verleden

-

Terugverdientijd
Doorlooptijd
Veranderingen
Hefboomwerking
Driehoek

-

Gebrek informatie
Onduidelijke informatie
Cultuur
Vertrouwen
Periode per persoon verschillend
Vermijden

- Nieuwe relatie
- Toekomst van project
- Flexibele opstelling consultant

-

Duidelijkheid
Commitment
Continuatie en acceptatie
Communicatie
Plaats mensen versus technologie

-

- Prince 2
- QUEST
- Conflictmanagement

- Time-boxen
- Planning waarmaken
- Quick-wins / Demo' s
Trainen
Participatie
Doet wat klant zegt
Opzet project
Frontrunners belonen
Hiërarchisch
Communicatie en informatie
Prince 2
Verandermanagement
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