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Samenvatting 
 

De Rabobank: eigenzinnig, zelfbewust en trots op haar coöperatieve structuur, haar leden en haar AAA-status. 

De Rabobank heeft een leidende positie in bijvoorbeeld de hypotheekmarkt en internet-bankieren. Toch blijft zij 

ook zichzelf: een Rabo-employee wil gewoon klanten helpen; nuchter, verantwoord en vertrouwd. Met nog 

altijd een stevige verankering in agrarisch Nederland is de Rabobank in de eerste plaats een bank voor de hele 

samenleving. 

 

Net als andere banken heeft Rabobank te maken met steeds strengere eisen ten aanzien van governance en 

transparantie. De tucht van de markt dwingt ook de Rabobank tot steeds lagere kosten, terwijl de kwaliteit van 

producten en dienstverlening blijft stijgen. In dit kader heeft de Rabobank in 2002 besloten een servicecentrum 

financieren (SCF) in te richten. Lokale Rabobanken kunnen er alle administratieve taken rond financieren 

uitbesteden, om zich volledig te richten op dienstverlening aan klanten. Het servicecentrum financieren zal 

haar diensten tevens aanbieden aan derden. Het is een zelfstandige organisatie-eenheid, die administratieve 

taken verzorgt van woningfinancieringen, bedrijfsfinancieringen, consumptieve kredieten en effectenkredieten. 

 

Het concept van het servicecentrum is ontworpen van businessmodel tot en met de volledige ICT-

ondersteuning. De procesbesturing is het scharnier tussen de business en de ICT, en combineert de 

eigenschappen van shared service centers met de principes van procesgericht informatiesysteemontwerp. Dat 

maakt de procesbesturing. Dit onderde 

Dit document beschrijft de volledige procesbesturing van het servicecentrum. Hieronder is begrepen de 

rationale van dit ontwerp en het nut ervan voor de Rabobank, bestuurlijke aspecten zoals de inrichting van het 

servicecentrum financieren, 136 verschillende werkprocessen en hun besturing, de architectuur van client-

applicaties en de aansluiting op de ICT. Het ontwerp van de ICT-services en de onderliggende gegevens valt 

buiten de scope van de procesarchitectuur en is verzorgd door BAI. 

 

Ordina heeft een concept ontwikkeld dat de paradox tussen de doelstellingen van de Rabobank, lagere kosten 

en hogere kwaliteit, tot synthese brengt. Organisatorisch is het concept gebaseerd op routine, rust en 

regelmaat. Technisch is het concept gebaseerd op de principes van procesgerichte 

informatiesysteemontwikkeling enerzijds en de ontwerpprincipes voor shared service centers anderzijds. 

Hieruit is een besturingsmodel ontworpen dat zich kenmerkt zich door een aantal specifieke keuzes: 

1. ontkoppeling van diensten en werkprocessen, waardoor het servicecentrum financieren flexibel kan zijn 

naar instellingen en er intern de rust ontstaat voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dit leidt tot een 

“menukaart” van diensten. 

2. één stuurprincipe voor één productiestraat, waardoor overzicht en inzicht ontstaan. Dit leidt tot een vijftal 

productiestraten. 

3. in één keer afwikkelen, in één keer goed, ten behoeve van foutpreventie en doorlooptijdverkorting. Dit leidt 

tot het concept “werkorder”, dat tot universele drager van al het werk binnen het servicecentrum 

financieren is bestemd. 

4. uitzonderingen minimaliseren, ten behoeve van uniforme inrichting en uniforme ondersteuning. Dit leidt tot 

lage kosten. 

5. voorwaarden scheppen voor prettig werken: rust, regelmaat en routine. In het ontwerp leidt dit tot eenvoud 

en een functionele, sobere inrichting. 
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Het ontwerp houdt rekening met de volgende randvoorwaarden: 

- een verdere stapsgewijze automatisering van het primaire proces, waardoor de productiekosten in de loop 

van de tijd verder dalen; 

- verregaande kwaliteitsbeheersing, gefaciliteerd door tools; 

- ontkoppeling van het in productie nemen van nieuwe diensten, producten en formules en het in- of uit 

bedrijf nemen van productiestraten. 

- lage eisen aan workflowtechnologie en documenttechnologie 

- goede beheersbaarheid van de primaire processen door slim gebruik te maken van kentallen 

- auditbaarheid en verantwoording 

 

Dit document is een bewerking van “Procesbesturing, vs. 6.1, Rabobank, oktober 2003” ten behoeve van de 

Nederlandse kampioenschappen ICT-architectuur. Daartoe is het taalgebruik aangepast aan een breder, maar 

wel professioneel, publiek. Bovendien zijn enkele overwegingen (hoofdstuk 6) toegevoegd waarin essentiële 

leerpunten worden genoemd. 
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1.1.1.1.    InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit document beschrijft besturingsprincipes van het servicecentrum financieren, een dienstverlenende 

backoffice voor financieringsproducten. Besturingsprincipes bepalen voor een belangrijk deel de inrichting van 

het servicecentrum financieren. Daarmee kan de PME-Financieren productiecapaciteiten vaststellen, 

schattingen maken van de resourcebehoefte, en de business case voor een servicecentrum financieren [12] 

aan de kostenkant becijferen. 

 

Dit ontwerp beschrijft het besturingsconcept voor een servicecentrum financieren voor de PME Financieren van 

de Rabobank. Het beschrijft de aansturing van processen op basis van de volgende prioriteiten 

1. operational excellence 

2. multilabel 

3. risico management 

4. multimedia 

5. product leadership 

Het servicecentrum financieren is ingericht rond de “waardediscipline” van operational excellence. Wat dat 

betekent staat beschreven in de Organisatieprincipes [8]: “Operational excellence kenmerkt zich door 

betrouwbare producten/diensten tegen concurrerende prijzen te leveren. Schaalvoordelen moeten optimaal 

benut worden; technieken als Continuous Business Process Redesign (CBPR) en Activity Based Costing 

(ABC) vinden hier hun toepassing. Dit betekent een zeer nadrukkelijk focus op het stroomlijnen van mensen 

(teamwerk), transacties (virtuele integratie, EDI, factuurloze betaling), informatietechnologie (geïntegreerde 

computersystemen) en klantenservice (informatietechnologie om de efficiency en effectiviteit te optimaliseren).” 

1.1.1.1.1.1.1.1.    BesturingsmodelBesturingsmodelBesturingsmodelBesturingsmodel    

Productiestraten vormen de bestuurbare eenheden in het servicecentrum financieren. Voor elke productiestraat 

zijn cost drivers en tariefgrondslagen vastgesteld, productietargets en een aantal normen. Het besturingsmodel 

van het servicecentrum financieren kent de klassieke indeling in productie (incl. ondersteuning), operationele-, 

tactische- en strategische besturing: 

 

1. Productiestraten en ondersteunProductiestraten en ondersteunProductiestraten en ondersteunProductiestraten en ondersteuninginginging 

Distributie van werk binnen het servicecentrum financieren gebeurt automatisch met behulp van een 

procesmotor (eng: workflow engine/BPM engine). Elke hoeveelheid werk wordt zodanig afgewikkeld, dat 

vervolgstappen niet aan een persoon gebonden zijn. Taken zijn eenvoudig van aard, en worden procedureel 

strak aangestuurd en bewaakt. Motivatie: kostenbeheersing, lage bewerkingstijden en het werk wat gebeurt in 

één keer goed te doen. Dit draagt bij aan routinevorming en schept rust en duidelijkheid. Uitzonderingen die 

binnen de afgesproken service level agreements vallen worden behandeld door medewerkers van de ‘Service 

helpdesk’. Werkorders die niet aan de SLA voldoen worden bij de intake gefilterd en niet behandeld. De 

ondersteunende diensten zijn gericht op continuïteit, lage foutkans, hoge betrouwbaarheid van dienstverlening 

door het servicecentrum financieren. 

 

2. Operationele besturingOperationele besturingOperationele besturingOperationele besturing 

Omvat het dagelijks/wekelijks toekennen van mensen aan productiestraten. Anticiperen op veranderingen in 
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productievolumes. Sterke nadruk op operationele targets m.b.t. productiviteit en kwaliteit, wat vorm krijgt in de 

Business Activity Monitoring (realtime/dagelijks). Stuurmiddelen: inzet van mensen. 

3. Tactische besturingTactische besturingTactische besturingTactische besturing 

omvat de aansturing van productiestraten, het toekennen van budgetten en resources, het onderhandelen 

met financiers (labels) en uitvoeren en bijstellen van SLA’s, het aansturen van vernieuwingen, en dergelijke in 

een besturingscyclus van een maand tot een kwartaal. 

4. Strategische besturingStrategische besturingStrategische besturingStrategische besturing 

omvat de jaarlijkse verantwoording en vaststelling van doelen, het vaststellen van het dienstenaanbod, het 

afsluiten van SLA’s en de samenwerkingsrelatie met financiers en andere instellingen. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

In verschillende bijeenkomsten zijn uitgangspunten geformuleerd, die van invloed zijn op de procesbesturing 

van het servicecentrum financieren. Deze voornaamste staan in arbitraire volgorde opgesomd. 

 

1 Dit document maakt onderscheid tussen 

1.1 consument: een “uiteindelijke klant”, wiens financiering door het servicecentrum financieren wordt 

afgehandeld en/of beheerd; 

1.2 distributeur: een organisatie, die het klantcontact met de consument onderhoudt, zoals een 

aangesloten bank of een tussenhandelaar; 

1.3 financier: een organisatie, die de financiering verstrekt, zoals een aangesloten bank, Rabo 

Hypotheekbank of derde bank; 

1.4 funder: een organisatie, die het geld levert ten behoeve van de financiering, zoals een aangesloten 

bank, Rabo Hypotheekbank of derde bank. 

1.5 instelling: een financier, funder of distributeur. Deze drie rollen kunnen verspreid zijn over drie 

verschillende instellingen (bijvoorbeeld “de Hypotheker bemiddelt een hypothecaire lening van de 

Rabobank Enschede, waarvoor de Rabo Hypotheekbank de middelen verschaft), maar een instelling 

kan net zo goed meerdere rollen vervullen (tot alle drie in één instelling). 

2 Het servicecentrum financieren kan met alle juridische entiteiten in de waardeketen van 

financieringsdiensten communiceren. Deze communicatie vindt plaats binnen de dienstenniveau-

afspraken die hierover zijn gemaakt binnen het contract met een financier. 

3 Het servicecentrum financieren sluit contracten af over haar dienstverlening (administratieve 

ondersteuning van fulfillment en beheer) met financiers. 

4 Het servicecentrum financieren kan schriftelijk en elektronisch met de consument communiceren maar 

alleen namens de financier (op diens briefpapier/in diens huisstijl) en alleen in reactie op een initiatief van 

anderen (financier of consument). 

5 Het servicecentrum financieren neemt geen initiatieven om productovereenkomsten tussen financier en 

consument te wijzigen. Zij registreert slechts wijzigingen die door een financier worden aangegeven, 

aannemend dat deze rechtsgeldig zijn geautoriseerd. 

6 De productiestraten van het servicecentrum financieren kennen één besturingsprincipe per straat, 

waardoor de straat efficiënt en strak kan worden aangestuurd. 

7 Elke werkorder wordt uniform afgewikkeld volgens vooraf vastgestelde afspraken, die vastliggen in een 

werkproces. Het werkproces komt overeen met de werkordersoort. 
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8 Elk team binnen het servicecentrum financieren werkt binnen één productiestraat aan de werkprocessen 

voor één productgroep. 

9 Alle medewerkers binnen een productiestraat hebben toegang tot de volledige functionaliteit van de 

bewuste productiestraat. 

10 Periodieke werkprocessen en incidentele werkprocessen worden beide in dit document behandeld. 

11 Elke werkorder wordt als geheel uitgevoerd op de productiestraat waarop het binnenkomt. Een werkorder 

wordt dus niet halverwege overgeheveld naar een andere productiestraat. Daarmee is elk werkproces 

aan één straat gekoppeld, zodat bij binnenkomst van een werkorder meteen duidelijk is op welke straat 

het werk zal worden afgewikkeld. Deze werkorder wordt volledig afgewikkeld op deze straat, afgezien van 

eventuele uitval, wat door de servicedesk wordt opgepakt. 

1.3.1.3.1.3.1.3.    Opbouw documentOpbouw documentOpbouw documentOpbouw document    

Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding en hoofdlijnen en uitgangspunten van de procesbesturing. In 

hoofdstuk 2 wordt het besturingsmodel verder uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beschrijft de menukaart met diensten 

die het servicecentrum financieren aanbiedt aan financiers en de afbeelding van diensten naar 

productiestraten. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de wijze waarop werkorders in het servicecentrum 

financieren worden afgewikkeld. Technische consequenties, die daaruit voortvloeien, komen in hoofdstuk 5 

aan de orde. Hoofdstuk 6 geeft een aantal overwegingen achteraf, die het ontwerp in perspectief plaatsen. 

Bijlage A geeft een begrippenlijst en bijlage B benoemt de werkprocessen die in het servicecentrum financieren 

plaatsvinden. 
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2.2.2.2.    Besturing vBesturing vBesturing vBesturing van het Servicecentrum Financierenan het Servicecentrum Financierenan het Servicecentrum Financierenan het Servicecentrum Financieren    

Dit hoofdstuk beschrijft het besturingsmodel van het servicecentrum financieren, van waaruit de inrichting in 

werkprocessen en vervolgens de technische ondersteuning wordt gemotiveerd. Het besturingsmodel is 

ingericht volgens    Figuur 1 conform PAM. Eerst bespreken we de verantwoordelijkheden 

van de verschillende rollen in het SCF. Daarna wordt de invulling van de besturing verder uitgewerkt. 

 

Het servicecentrum financieren onderscheidt de volgende categorieën van employees: 

1. Medewerker (Behandelaar, Service-desk medewerker, Gemandateerd medewerker) 

2. Teamleider; Productieteamleider 

3. Staf 

4. SCF-management 

 

Van medewerkers bestaan drie categorieën: 

• Behandelaar. 

 Uitvoering regulier productiewerk middels LoB-services, op aangeven en onder aansturing van de “Werk 

Aanbieder”. 

 MBO kennisniveau (deels vast, deels 0-uur contracten, in geval van nood uitzendkracht).  

 Zeer korte inwerktijd (enkele uren). 

 Ingedeeld bij een team. Een team is toegekend aan een productiestraat. 

 Wisselen regelmatig van team (om verloop wegens teveel herhaling te minimaliseren). 

 geen contact met instellingen. 

 Is niet gekoppeld aan een bepaalde werkorder. Elke processtap in een werkorder kan in principe door 

verschillende behandelaars worden uitgevoerd. 

 Middels deze medewerkers is er sprake van een variabele bezetting en dus van variabele i.p.v. vaste 

kosten. 

• Service desk medewerker. 

 Behandelt de uitval1 middels LoB-services, op aangeven en onder aansturing van de “Werk Aanbieder”. 

Heeft hierbij zonodig contact met de instelling buiten CPLi om (telefoon, e-mail of fax). Dit leidt tot 

reparatie of tot registratie van  definitieve uitval (afwijzing) van een werkorder. 

 Beantwoordt vragen van de instelling over de dienstverlening. 

 HBO kennisniveau (vaste kracht) 

 Werkt voor één of meerdere specifieke financiers (contact met en bekend bij financier) 

 Kent de betreffende SLA(‘s) 

• Gemandateerde beslisser. 

 Werkt namens één of meerdere specifieke financiers (contact met, bekend bij en gemandateerd voor de 

financier). 

 Neemt exceptionele beslissingen met commerciële aspecten namens de financier, middels LoB-

services, op aangeven en onder aansturing van de “Werk Aanbieder”. Heeft hierbij zonodig, bij 

overschrijding van het mandaat, contact met de financier buiten CPLi om (telefoon, e-mail of fax). Het 

alternatief om CPLi direct met de financier te laten communiceren over de beslissing middels 

                                                           
1 Uitval kan automatisch worden gedetecteerd, maar kan ook worden geconstateerd door een behandelaar. 
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uitwisseling van gestructureerde berichten wordt in eerste instantie niet overwogen, vanwege de lage 

frequentie die verwacht wordt. 

 Kenniswerker (vaste kracht). 

 Kent de betreffende SLA(‘s) en het bijbehorende mandaat. 

 Wordt waarschijnlijk per locatie toegekend aan een productiestraat en dus niet aan een bepaald team. 

 

Elke behandelaar is op elk moment toegekend aan één team. Elk team heeft één teamleider, die 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse en wekelijkse productie van dat team. Op één productiestraat worden 

één of meer teams vast ingezet. Eén van de teamleiders is naast zijn of haar eigen team tevens 

verantwoordelijk voor de hele productiestraat, en wordt daarom Productieteamleider genoemd. Voor 

productiestraten die met één team draaien is de teamleider tevens verantwoordelijk voor de hele straat. 

Productieteamleiders zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van contracten met financiers op hun 

productiestraat.  

 

Elke medewerker verkrijgt de bevoegdheid om aan een productiestraat te werken op basis van getoonde 

bekwaamheid. Het ondersteunende systeem laat alleen bevoegde medewerkers toe aan een productiestraat. 

Alle medewerkers binnen een productiestraat hebben toegang tot de volledige functionaliteit van de bewuste 

productiestraat. De verantwoordelijkheid om na te gaan of alle medewerkers in een team bevoegd zijn rust bij 

de teamleiders. Zij kunnen de bevoegdheden zelf in het systeem inbrengen. 

 

Het operationele niveau wordt ingevuld met het operationeel overleg (per productiestraat) als voornaamste 

besluitvormend instrument. Het tactische niveau wordt over het gehele servicecentrum financieren ingevuld 

met het tactisch overleg, waarin het SCF-management maandelijks met de productieteamleiders bij elkaar 

komt. De jaarcyclus wordt gebruikt om de vertaling van strategie naar jaarplannen gestalte te geven. Ook dit 

wordt door het SCF-management ingevuld. 
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   Figuur 1: besturing van het SCF 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Operationele besturingOperationele besturingOperationele besturingOperationele besturing    

Aan elke productiestraat werken medewerkers, die in staat en bevoegd zijn om al het werk te doen dat in deze 

straat wordt afgewikkeld.  

 

Operationele sturing vindt plaats op twee niveau’s binnen de productieomgeving. Enerzijds op teamniveau, 

waarbij dagelijks met behulp van Business Activity Monitoring (BAM) de actuele stand van zaken te zien is. De 

teamleiders kunnen vervolgens besturingsmaatregelen nemen. Het andere niveau van operationele sturing 

vindt plaats op productiestraat niveau. Deze operationele besturing werkt met een wekelijkse besturingscyclus 

in het Operationeel overleg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit het management informatie 

systeem. 

2.1.1. Teamleiders 

Teamleiders beslissen binnen hun team(s) over 

1. Het takenpakket van medewerkers in hun team 

2. Werkverdeling over medewerkers (zie ook hoofdstuk 4) 

3. De weekplanning (dus niet hun taakstelling) 

4. Het signaleren van productie-achterstanden 
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5. Disciplinaire maatregelen  

 

De teamleiders krijgen hiervoor de beschikking over meetinstrumenten/informatie en stuurmiddelen: 

Meetinstrumenten/informatie: 

• Overzicht van beschikbaarheid medewerkers nu en in de toekomst: op welke dagen komen ze werken 

(vakantie, ziekte, parttime werk, etc.) 

• Overzicht ervaring medewerkers: welke processtappen hebben ze eerder uitgevoerd en in welke moeten 

ze nog ingewerkt worden (belangrijk in acute situaties) 

• Productiecijfers per medewerker per dag 

• Actuele werkvoorraad team via diverse views (per processtap, per werkordersoort, per financier, etc.) 

• SLA’s 

• Aantal incidenten per medewerker per dag 

 

Stuurmiddelen: 

• Werkverdeelmanager: hiermee kunnen extra medewerkers toegevoegd worden aan het team of 

uitgewisseld worden tussen teams en kunnen werkverdeelcriteria aangepast worden over teams heen. 

• Medewerkers instrueren prioritering van werkzaamheden aan te passen 

 

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van de basisgegevens voor hun eigen 

team(s), zodanig dat de samengestelde gegevens voor het Operationeel Overleg tijdig beschikbaar zijn. Het 

samenstellen van deze gegevens gebeurt zoveel mogelijk automatisch en routinematig. Hierbij kunnen de 

teamleiders gebruik maken van stafondersteuning. De automatisch verzamelde meetgegevens zijn 

toegankelijk voor medewerkers, met de bedoeling om awareness over eigen prestaties (individueel, per team 

en per straat) mogelijk te maken. 

2.1.2. Productieteamleiders 

Productieteamleiders beslissen binnen hun productiestraat over 

1. Het schuiven met resources (mensen en middelen) tussen teams onderling 

2. Het vaststellen van 4-wekelijkse productiecijfers van de hele straat. 

 

De teamleiders krijgen hiervoor de beschikking over meetinstrumenten/informatie en stuurmiddelen: 

 

Meetinstrumenten/informatie: 

• Verwachting aantal nieuwe werkorders (ervaringscijfers, etc.) 

• Actuele werkvoorraad productiestraat via diverse views (per processtap, per werkordersoort, per 

financier, etc.) 

• Productie-aantallen per werkordersoort 

• Doorlooptijdstatistiek per werkordersoort 

• Aantal incidenten 

• Kostenstatistiek op basis van processtappen (activity based costing) 
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Stuurmiddelen: 

• Werkverdeelmanager: hiermee kunnen extra medewerkers toegevoegd worden aan het team of 

uitgewisseld worden tussen teams en kunnen werkverdeelcriteria aangepast worden over teams heen. 

• Teamleiders instrueren prioritering van werkzaamheden aan te passen 

 

De productieteamleider als verantwoordelijke voor productiebeheer wordt operationeel verantwoordelijk voor 

het bereiken van een maximale bezettingsgraad van de medewerkers en het waarborgen van de tijdigheid van 

de productie. De productieteamleider kan dit alleen waarborgen als hij kan werken vanuit een centrale 

werkvoorraad. Hij of zij beheert de capaciteit door financiers te verdelen over de verschillende teams. Dit houdt 

in dat alle werkorders (binnen deze productiestraat) vanuit een bepaalde financier naar één team gaan.  

 

Elke productiestraat heeft wekelijks een Operationeel Overleg tussen de teamleiders onderling. Dit overleg 

wordt voorgezeten door de productieteamleider. Hierin bespreken zij: 

• De productie van de volgende week aan de hand van de weekplanningen. Hierbij kunnen zij onderling 

schuiven met hun mensen, om te verwachten capaciteitsproblemen op te lossen. 

• De calamiteiten van de lopende week, maar alleen wanneer dat aanleiding geeft voor afstemming tussen 

teams; 

• De productie van de afgelopen week aan de hand van de productiecijfers. Hierbij kunnen planningsfouten 

worden gesignaleerd, die worden doorgegeven aan de weekplanning. 

 

De productieteamleider is verantwoordelijk voor het vaststellen van de wekelijkse productiecijfers van de 

gehele productiestraat in het operationeel overleg. Ook dient hij/zij zorg te dragen voor het  tijdig en correct 

aanleveren van deze cijfers aan het SCF-management. 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Tactische besturingTactische besturingTactische besturingTactische besturing    

De tactische besturing vindt plaats over straten heen, zodat met capaciteit en menskracht geschoven kan 

worden over straten heen. Deze besturingslaag werkt met een besturingscyclus van 4 weken. Tot de tactische 

besturing rekenen we: 

1. Het toekennen van resources aan productiestraten; 

2. Samenstellen van maandelijkse taakstelling 

3. Samenstellen en bewaken van kwartaalplanning en maandelijkse aanpassingen daaraan 

4. Onderhandelen met content-organizers over SLA’s 

5. Bewaken van de afgesproken service levels (SLM) 

6. Verantwoording en rapportage naar financiers, funders en distributeurs. 

7. Discipline van productiestraten 

8. Communicatie intern 

 

De maandelijkse productiecijfers worden gebruikt om per kwartaal te kunnen rapporteren over de productie en 

de afname door consumenten. In het tactisch overleg wordt gesproken over: 

- de kosten en omzet over het lopende kwartaal 

- de productie van de afgelopen maand 

- de taakstelling van de komende maand 
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Het SCF-management levert de voorzitter voor het tactisch overleg. Hij draagt zorg voor de tijdige verwerking 

van productiecijfers voor de kwartaalrapportages, en laat deze rapportages in het tactisch overleg goedkeuren 

alvorens ze als kwartaalcijfers vrij te geven. 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Strategische besStrategische besStrategische besStrategische besturingturingturingturing    

De strategische besturing vindt plaats door het SCF-management. Hieronder valt verantwoordelijkheid voor: 

1. Toekennen van budget 

2. afsluiten van SLA’s 

3. Vaststellen van diensten en prijzen 

4. Samenstelling van kwartaaltaakstelling voor de productiestraten. 

5. Marketing en Sales naar financiers 

6. Vaststellen van intern beleid (personeelsbeleid, salarisbeleid, huisvestingsbeleid, enz.) 

7. Communicatie extern 

8. Verantwoording en rapportage naar PME-financieren en externe partijen. 

 

De jaarcyclus wordt gebruikt om een jaarlijkse update van het beleid vast te stellen in een tactisch plan. Hierin 

staat de taakstelling voor het volgend jaar beschreven, inclusief de bijbehorende begroting. In deze 

besturingslaag vindt ook het vaststellen van de strategie vast, maar niet noodzakelijk in een jaarcyclus. 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Bevoegdheden en mandateringBevoegdheden en mandateringBevoegdheden en mandateringBevoegdheden en mandatering    

Elke financier mandateert het servicecentrum financieren om medewerkers aan te wijzen, die namens de 

financier (rechts-)handelingen verrichten. Het gaat hier om de administratieve afwerking van door consumenten 

geaccepteerde offertes van geldleningen, hypotheekvestiging, doorhaling van hypotheken vestigen van 

zekerheden, enzovoorts. Hiertoe behoort in elk geval: 

• het bij volmacht beschikken over speciaal daartoe bestemde rekening(en) van de financier, al dan niet 

door middel van telecommunicatie; 

• het verkrijgen van een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voor een hypothecaire 

geldlening, het melden daarvan aan die stichting, het tekenen van daartoe benodigde formulieren, het 

geven van een machtiging aan die stichting ter incasso van borgtochtprovisie en administratiekosten; 

• het tekenen van pandovereenkomsten en betalingsopdrachten e.d. die direct of indirect verband houden 

met de geldleningen; 

• het tekenen van de schuldbekentenis 

• het tekenen van kredietovereenkomsten 

• het tekenen van overeenkomsten van koop en levering van (hypothecaire) geldleningen; 

• het tekenen van overeenkomsten inzake wijziging van geldleningsvoorwaarden; 

• het tekenen van volmachten tot gehele of gedeeltelijke doorhaling van hypotheken. 

 

Het servicecentrum financieren delegeert het mandaat van een financier aan één of een aantal individuele 

medewerkers, die vervolgens de rol van “gemandateerd medewerker” kunnen vervullen voor die financier. 
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2.5.2.5.2.5.2.5.    KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteit    

We maken het volgende onderscheid: 

1. primaire kwaliteit 

de kwaliteit binnen het primaire proces ofwel het kwaliteitsniveau zoals individuele customer organizers, 

distributeurs, funders en consumenten dat waarnemen; kwaliteitsfactoren zijn foutkans, doorlooptijd, 

kosten, enz. 

2. secundaire kwaliteit 

de kwaliteit binnen het besturingsproces ofwel het kwaliteitsniveau zoals een auditor dat waarneemt. In 

feite is dit de kwaliteit waarmee de procesbesturing werkt. Kwaliteitsfactoren zijn: mate waarin de 

besturingscyclus functioneert, effectiviteit van de bewaking, hoogte van tussenvoorraden, enz. 

 

De primaire kwaliteit kan worden gebruikt bij het maken van afspraken met financiers, omdat deze gemeten 

wordt in de vorm van de volgende kentallen: 

1. per werkproces: gemiddelde doorlooptijd van werkorders; 

2. per werkproces: gemiddelde kosten en opbrengst per werkorder 

3. per werkproces: uitvalpercentage 

4. per werkproces: afwijzingspercentage 

 

Voor de secundaire kwaliteit vinden interne en externe controles plaats. 

Interne controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het SCF-management. Uitgangspunt is een 

controle-werkplan, dat voor elk werkproces beschreven is. Omdat de controle-werkplannen beschreven zijn bij 

de werkinstructies van de betreffende productiestraten, weet iedere deelnemer precies hoe de controles zullen 

verlopen. Alleen het SCF-management communiceert rapportages met aanbevelingen naar (productie-) 

teamleiders en medewerkers. 

de externe controle loopt mee met de hele PME, omdat het servicecentrum financieren organisatorisch 

onderdeel uitmaakt van de PME,. Hierbij is de AAG primair de controlerende instantie. 
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2.6.2.6.2.6.2.6.    DimensioneringDimensioneringDimensioneringDimensionering    

Om een indruk te geven van de omvang zijn enkele kentallen bijeengebracht. Een uitgebreidere kwantitatieve 

analyse is te vinden in het businessmodel.  

 
Grootheid Beschrijving norm Eenheid Bron 
#nieuwe contracten het aantal nieuw afgesloten 

leningen gedurende een bepaalde 
periode, inclusief oversluitingen 

100000 /jaar Businessmodel 

#offertes het aantal afgehandelde offertes 
gedurende een bepaalde periode 

400000 offertes per 
jaar 

 

#contracten het aantal dat het SCF op een 
bepaald moment in beheer heeft 

5500000 contracten FTE-distributie 

#dossier-productiviteit 
WF 

het aantal woningfinancierings-
dossiers dat het SCF op een 
bepaald moment in beheer heeft 
gedeeld door het aantal FTE’s dat 
deze dossiers beheert op datzelfde 
moment 

4000 dossiers per 
FTE 

toekomsttoets SCH 

bewerkingstijd WF de gemiddelde tijd om een dossier 
af te handelen 

85 min toekomsttoets SCH 

#FTE de personele bezetting (in FTE’s) 
van het SCF 

548 FTE Businessmodel 

     

Voor productiestraten I, II en III (resp. afhandeling, periodiek beheer en incidenteel beheer) zijn inschattingen 

gemaakt ten aanzien van werkordervolumes en bewerkingstijden, teneinde te komen tot een indicatieve 

inschatting van het benodigd aantal FTE’s. Bij afhandeling zijn de verkoopcijfers per jaar gebruikt als eenheid 

van volume. Immers, het aantal verkochte leningen is maatgevend voor het aantal werkorders in de 

afhandelstraat. Bij periodiek beheer en incidenteel beheer is het aantal dossiers als maat genomen voor het 

volume. 

 
Straat geschatte volumes (*1000) gem. bewerkingstijd (minuten) FTE 
 WF BF CF EK tot WF BF CF EK tot  
I  Afhandeling 100 75 71 246 105 0 0 0 14 125 
II Periodiek beheer 1280 210 4000 36 5526 6 8 3  7 183 
III Incidenteel beheer 1280 210 4000 36 5526 19 4 2  4 183 
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3.3.3.3.    InrichtingInrichtingInrichtingInrichting    

Het servicecentrum financieren biedt haar afnemers een ‘menukaart’ met leverbare diensten. Elke 

opdrachtgever/afnemer neemt een of meer van deze diensten af van het servicecentrum financieren, in de 

vorm van samengestelde pakketten (Figuur 2).  

 

Figuur 2 Contracten met afnemers 

3.1.3.1.3.1.3.1.    DienstenDienstenDienstenDiensten    

 
    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WFWFWFWF    BFBFBFBF    CFCFCFCF    EKEKEKEK    

    AdviserenAdviserenAdviserenAdviseren    nvtnvtnvtnvt    nvtnvtnvtnvt    ASPASPASPASP    nvtnvtnvtnvt    
dienst 1 Adviesdiensten vast 
    Offreren/AcceptOffreren/AcceptOffreren/AcceptOffreren/Accepterenerenereneren    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    
dienst 2 Offreren/Accepteren vast 
    AfhandelenAfhandelenAfhandelenAfhandelen    BPOBPOBPOBPO  ASPASPASPASP  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
dienst 3 Afhandelen vast 
dienst Optionele diensten Afhandelen optioneel 
    Beheer Beheer Beheer Beheer     BPOBPOBPOBPO  B+AB+AB+AB+A  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
dienst 4 Beheer  vast 
dienst 5 Debiteurenbeheer vast 
dienst 6 Managen risico’s vast 
dienst 7 Optionele diensten Beheer optioneel 
    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    ASPASPASPASP    
dienst 8 Communicatie  optioneel 
dienst 9 Signalen  optioneel 
dienst 10 Basis rapportages vast 
dienst 11 Inrichting  vast 

Tabel 1 bevat een lijst van diensten die door het servicecentrum financieren worden geleverd. Een financier 

kiest een combinatie van adviseren, offreren/accepteren, afhandelen en beheer. Daarbinnen kunnen optionele 

diensten worden gekozen. De vaste algemene diensten, 10 en 11, komen in elk pakket standaard voor, en 

hoeven dus niet afzonderlijk op de “menukaart” te worden vermeld. 

 

 " C-P-L"
Dien

sten
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Offreren/Accepteren

Afhandelen

Afhandelen optioneel

Beheer

Beheer optioneel

Communicatie
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DienstenAdviserenOffreren/Accepteren

AfhandelenAfhandelen optioneel

BeheerBeheer optioneel

Communicatie
Signalen
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    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WFWFWFWF    BFBFBFBF    CFCFCFCF    EKEKEKEK    
    AdviserenAdviserenAdviserenAdviseren    nvtnvtnvtnvt    nvtnvtnvtnvt    ASPASPASPASP    nvtnvtnvtnvt    
dienst 12 Adviesdiensten vast 
    Offreren/AcceptOffreren/AcceptOffreren/AcceptOffreren/Accepterenerenereneren    ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP 
dienst 13 Offreren/Accepteren vast 
    AfhandelenAfhandelenAfhandelenAfhandelen    BPOBPOBPOBPO  ASPASPASPASP  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
dienst 14 Afhandelen vast 
dienst Optionele diensten Afhandelen optioneel 
    Beheer Beheer Beheer Beheer     BPOBPOBPOBPO  B+AB+AB+AB+A  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
dienst 15 Beheer  vast 
dienst 16 Debiteurenbeheer vast 
dienst 17 Managen risico’s vast 
dienst 18 Optionele diensten Beheer optioneel 
    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    ASPASPASPASP    
dienst 19 Communicatie  optioneel 
dienst 20 Signalen  optioneel 
dienst 21 Basis rapportages vast 
dienst 22 Inrichting  vast 

Tabel 1: dienstenaanbod (bron: business model [12]) 

De categorieën adviseren en offreren/accepteren worden uitsluitend op elektronische wijze ondersteund (ASP-

dienst), waarbij het bedrijfsproces volledig bij de financier blijft liggen. Bij adviseren is de dienst beperkt tot 

advies voor consumptieve financiering. Afhandelen en beheer worden compleet aangeboden, waarbij het 

servicecentrum financieren het volledige bedrijfsproces uitvoert onder mandaat van de betreffende financier. 

3.2.3.2.3.2.3.2.    WerkprocessenWerkprocessenWerkprocessenWerkprocessen    

Elke dienst is ingevuld met een aantal werkprocessen, die het servicecentrum financieren ofwel ondersteunt 

met elektronische functionaliteit (ASP), ofwel in zijn geheel voor de financier uitvoert (BPO). Financiers kunnen 

niet nog eens een selectie maken van werkprocessen binnen een afgenomen dienst; elke dienst wordt als 

geheel afgenomen. 

 
    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WFWFWFWF    BFBFBFBF    CFCFCFCF    EKEKEKEK    

    AdviserenAdviserenAdviserenAdviseren    nvtnvtnvtnvt    nvtnvtnvtnvt    ASPASPASPASP    nvtnvtnvtnvt    
 1 Adviesdiensten  
    Offreren/AccepterenOffreren/AccepterenOffreren/AccepterenOffreren/Accepteren    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    ASPASPASPASP    
 2 Offreren/Accepteren vast 
    AfhandelenAfhandelenAfhandelenAfhandelen    BPOBPOBPOBPO  ASPASPASPASP  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
 3 Afhandelen vast 
 4 Optionele diensten Afhandelen optioneel 
    Beheer Beheer Beheer Beheer     BPOBPOBPOBPO  B+AB+AB+AB+A  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
 5 Beheer  vast 
 6 Debiteurenbeheer vast 
 7 Managen risico’s vast 
 8 Optionele diensten Beheer optioneel 
    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    ASPASPASPASP    
 9 Communicatie  optioneel 
 10 Signalen  optioneel 
 11 Basis rapportages vast 
 12 Inrichting  vast 

Tabel 2 is een opsomming van de werkprocessen binnen diensten. Bijlage B geeft een verdere uitwerking van 

de verschillende werkprocessen. 
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    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WFWFWFWF    BFBFBFBF    CFCFCFCF    EKEKEKEK    
    AdviserenAdviserenAdviserenAdviseren    nvtnvtnvtnvt    nvtnvtnvtnvt    ASPASPASPASP    nvtnvtnvtnvt    
 13 Adviesdiensten  
    Offreren/AccepterenOffreren/AccepterenOffreren/AccepterenOffreren/Accepteren    ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP 
 14 Offreren/Accepteren vast 
    AfhandelenAfhandelenAfhandelenAfhandelen    BPOBPOBPOBPO  ASPASPASPASP  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
 15 Afhandelen vast 
 16 Optionele diensten Afhandelen optioneel 
    Beheer Beheer Beheer Beheer     BPOBPOBPOBPO  B+AB+AB+AB+A  BPOBPOBPOBPO    BPOBPOBPOBPO    
 17 Beheer  vast 
 18 Debiteurenbeheer vast 
 19 Managen risico’s vast 
 20 Optionele diensten Beheer optioneel 
    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    ASPASPASPASP    
 21 Communicatie  optioneel 
 22 Signalen  optioneel 
 23 Basis rapportages vast 
 24 Inrichting  vast 

Tabel 2 Dienstenaanbod met bijbehorende werkprocessen 

Voor dienst 22, Signalen, wordt geen productiestraat ingericht omdat deze uitsluitend als ASP wordt 

aangeboden. Het gaat hier om extra signalen waar de financier afzonderlijk voor wil betalen. De reguliere 

signalen vallen onder Rapportage en Verantwoording.  

3.3.3.3.3.3.3.3.    Productietype per dienstProductietype per dienstProductietype per dienstProductietype per dienst    
Om een efficiënte inrichting te verkrijgen onderscheiden we vier besturingsconcepten: incidenteel, 
periodiek, ASP en batch. Bij incidenteel werk komen werkorders van buiten het servicecentrum 
financieren op willekeurige momenten, zoals een getekende offerte, die als werkorder voor het 
afhandelen wordt gebruikt. Bij periodiek werk komt een werkorder van de operationele planning van 
het servicecentrum financieren ofwel doordat het werk periodiek moet gebeuren (zoals 
rapportages), ofwel omdat het werk ooit op die planning is geagendeerd bijvoorbeeld het nakomen 
van afspraken uit een behandelingsplan. ASP is niet echt een besturingsconcept, omdat ASP-
diensten zonder productiestraat volautomatisch worden geleverd, zoals het aanmaken van een 
offerte voor slagerij Van Kampen. ASP gaat over het gebruik van functionaliteit zonder 
procesbesturing. Het besturingsconcept batch is van toepassing op werk, waar een aantal 
opdrachten als één werkorder wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: alle ingaande post wordt per dag in 
één batch verwerkt (gedecouverteerd, ontniet, gescand, geïndexeerd). In  
 
 

 

 

 

Tabel 3 is voor elke dienst weergegeven welke besturingsconcept(en) benodigd zijn voor de 

levering ervan. 
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Tabel 3 Besturingsconcepten per dienst 

3.4.3.4.3.4.3.4.    ProductiestratenProductiestratenProductiestratenProductiestraten    

 

Figuur 3: verdeling van werkorders bij binnenkomst 

Het servicecentrum financieren wordt ingericht met 5 productiestraten. Elke werkordersoort hoort bij één 
straat, zodat van elke binnenkomende werkorder op voorhand duidelijk is op welke straat het wordt 
afgewikkeld. Elke productiestraat kent één of meer werkprocessen, één voor elke soort werk die middels 
die straat wordt afgewikkeld. Daarmee bereiken we dat uitgangspunt 7, de uniforme afwikkeling van elke 
werkordersoort, op voorhand is gegarandeerd. Uitgangspunt voor het efficiënt inrichten van 

        Type productie (Besturingsconcept)Type productie (Besturingsconcept)Type productie (Besturingsconcept)Type productie (Besturingsconcept)    
    DienstDienstDienstDienst    IncidenteleWIncidenteleWIncidenteleWIncidenteleW

erkordererkordererkordererkorder    
Periodieke Periodieke Periodieke Periodieke 
WerkorderWerkorderWerkorderWerkorder    

ASPASPASPASP    batchbatchbatchbatch    

advies 13. Adviesdiensten     

offr/acc 14. Offreren/Accepteren     

afh. 15. Afhandelen     
 16. Optionele diensten Afhandelen     

17. Beheer     
18. Debiteurenbeheer     
19. Managen risico’s     

beh. 

20. Optionele diensten Beheer     
21. Communicatie     
22. Signalen     
23. Basis rapportages     

Alg 

24. Inrichting     
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productiestraten is één besturingsconcept per productiestraat. Binnen elke straat voeren teams het werk 
uit dat nodig is om de diensten te leveren aan financiers. De productiestraten zijn ingericht op efficiency, 
en dus heeft elke productiestraat ofwel incidenteel werk ofwel periodiek werk. Batchprocessen zijn op 
periodieke straten ingedeeld. Vervolgens zijn de straten ingericht langs de lijnen van dienstcategorieën, 
zodat medewerkers met verschillende skills op verschillende straten werken. Drie beheersdiensten (3, 18, 
en 19) vereisen zowel besturing op incidenteel werkorder-niveau als periodieke werkorder-besturing. 
Hiervoor worden tezamen twee straten ingericht: Periodiek beheer en Incidenteel beheer. Daarmee ziet 
de inrichting eruit als in  

      Tabel 4 

 

 

      Tabel 4 

Productiestraten en type productie 

In Bijlage B (blz. 40) zijn werkprocessen ingedeeld in productiestraten. Voor ASP-diensten worden geen aparte 

productiestraten onderkend. In de navolgende paragrafen worden de productiestraten één voor één nader 

beschreven. Daarbij is per productiestraat aangegeven welke grootheid de voornaamste grondslag vormt voor 

de berekening van kosten (cost driver) en welke grootheid de voornaamste grondslag vormt voor de 

doorberekening aan financiers (tariefgrondslag) 

 
ProductiestraatProductiestraatProductiestraatProductiestraat    cost drivercost drivercost drivercost driver    tariefgrondslagtariefgrondslagtariefgrondslagtariefgrondslag    
I  Afhandeling Werkorder aantal aangeboden offertes 
II Periodiek beheer Werkorder aantal contracten in beheer 
III Incidenteel beheer Werkorder aantal uitgevoerde opdrachten 
IV Verantwoording en Rapportage Werkorder - 
V Inrichting Uren - 

3.4.1. Afhandeling 

Deze productiestraat verwerkt getekende offertes en incidentele financieringsaanvragen. De volledige 

afhandeling inclusief communicatie met notarissen, verzekeraars en dergelijke vindt hier plaats. De 

procedure(s) voor het afhandelen van een aanvraag worden door een procesmotor bestuurd en bewaakt. Elke 

nieuwe financieringsovereenkomst wordt als één zaak in deze productiestraat afgewikkeld, vanaf getekende 

offerte tot en met het beschikbaar stellen van de middelen. Voor notariële akten richt de besturing zich op de 

datum van passeren van de akte. Voor onderhandse financieringen (bijv. consumptief) wordt gestuurd op 

doorlooptijd. 

Cost driver voor afhandeling is de offerte. Financiers betalen een vast bedrag per ‘glad af te handelen’ offerte, 

dat afgesproken is in de SLA. Voor offertes die niet glad kunnen worden afgehandeld wordt een opslag 

gerekend. 

3.4.2. Periodiek beheer 

Het periodieke beheer wordt gestuurd met behulp van een agenda, waarop de periodieke werkzaamheden 

worden ingepland. 

Cost driver voor het beheer zijn de aantallen contracten in beheer. Hiervoor wordt met de financier een prijs per 

beheerd contract per jaar afgesproken. Ten behoeve van de kostenbeheersing en prijsvorming wordt 

operationele statistiek verzameld per werkordersoort. Deze statistiek wordt periodiek op het tactische 

besturingsniveau verwerkt ten behoeve van prijsaanpassing en/of capaciteitsaanpassing. 

Productiestraat Dienst Besturingsconcept 
I  Afhandeling 15, 16 Incidenteel 
II Periodiek beheer 17, 18, 19, 20 Periodiek 
III Incidenteel beheer 17, 18, 19, 20 Incidenteel 
IV Verantwoording en Rapportage 22, 23 Periodiek 
V Inrichting 24 Incidenteel 
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3.4.3. Incidenteel beheer 

Het incidenteel beheer wordt gestuurd op basis van werkorders. Elke lopende zaak in het incidenteel beheer is 

op basis van een werkorder gestart. De tariefgrondslag hiervoor is het aantal beheerde contracten. Afrekening 

per werkorder zou betekenen dat financiers de rekening gepresenteerd krijgen voor elke beheersactiviteit, 

zonder dat zij greep hebben op de uitvoering daarvan. De werkorder ligt om die reden niet voor de hand als 

tariefgrondslag. Ook voor het incidenteel beheer geldt dat statistiek verzameld wordt en periodiek aan de 

tactische besturing wordt gevoed. 

3.4.4. Verantwoording en rapportage 

Deze productiestraat verzorgt de periodieke verantwoording ten bate van de instellingen, de PME-financieren 

(en externe partijen zoals De Nederlandse Bank). Het aanleveren van gegevens verloopt via het 

datawarehouse van de PME financieren. Besturing gebeurt op basis van agendering. Financiers betalen 

hiervoor in het vastrecht. Uiteraard worden speciale wensen wel in rekening gebracht, waarbij de beheerde 

volumes als tariefgrondslag fungeren. 

3.4.5. Inrichting 

Alleen in deze productiestraat worden contracten met financiers gemaakt, beheerd, gewijzigd en opgeheven. 

Hier worden dan geen werkzaamheden verricht, die op de menukaart voorkomen. De besturing verloopt per 

werkorder. Cost driver in deze straat is het aantal gewerkte uren. Afzonderlijke doorberekening van deze 

kosten naar financiers vindt niet plaats, maar is verrekend als vastrecht. 

3.5.3.5.3.5.3.5.    ASPASPASPASP----dienstendienstendienstendiensten    

De dienstenpakketten Adviseren, Offreren/Accepteren, Communicatie en Signalen worden alle geleverd als 

ASP-dienst. Dat wil zeggen dat een content-organizer deze dienst elektronisch afneemt en er op de eigen 

locatie gebruik van maakt. Daarbij onderscheiden we drie typen: 

1. business services: elementaire ASP-diensten, die in de vorm van API-aanroepen door 

computerprogramma’s worden gebruikt. 

2. handelingen: elementaire eenheden van werk, die in de vorm van een proces-interactie component (PIC) 

deel kan uitmaken van de user interface van een applicatie bij een instelling 

3. processtap: een volledige eenheid van werk, die in de vorm van een applicatie wordt gebruikt bij een 

instelling. 

Bedrijfsprocessen bij instellingen worden niet ondersteund door de procesmotor van het servicecentrum 

financieren. De besturingsscope van Business Process Management blijft daarmee beperkt tot de muren van 

het servicecentrum financieren. 

 

Cost driver voor ASP diensten is de aanroep. Doorbereking van kosten vindt plaats op basis van een bedrag 

per aanroep (betalen per tik). Tarifering per soort aanroep vindt alleen plaats als er een substantieel verschil in 

kosten optreedt. 

3.6.3.6.3.6.3.6.    VerantwoordingVerantwoordingVerantwoordingVerantwoording    

Initieel is de indeling van diensten en werkprocessen is gebaseerd op een studie van de volgende bronnen: 

1. Business model en de Procesontwerpen van het SCF; 
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2. De Business Usecases vanuit de user requirements 

3. Toekomsttoets 

4. Procesarchitectuur v2.1, (Spetter&Corstanje, november 2001), in het bijzonder (maar niet uitsluitend) de 

procesindeling en de prestatie-indicatoren; 

5. formulieren met formuliernummers van Raboweb: formulieren.xls; 

6. kennisbank van ALFA processen, in de toestand van 13 Augustus 2001; 

7. standaardrollen; 

8. samenvatting van systemen; 

9. Eric Koekkoek e.a., RN-AB Bedrijfsvoering 80H01: Eindrapport Vooronderzoek elektronische archivering 

aangesloten banken, mei 2000. 
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4.4.4.4.    Verdeling van WerkordersVerdeling van WerkordersVerdeling van WerkordersVerdeling van Werkorders    

Sommige werkorders komen op willekeurige momenten bij het servicecentrum financieren binnen: de 

incidentele werkorders. Andere werkorders worden afgeleid van de operationele planning: de periodieke 

werkorders en de batch werkorders. Daarmee is al het werk in het servicecentrum financieren uitgedrukt in 

werkorders. In dit hoofdstuk kijken we wat preciezer naar de werkverdeling binnen het servicecentrum 

financieren (Figuur 4) 

 

Figuur 4: verdeling van werk in het servicecentrum financieren (uitsluitend BPO) 

De werkverdeling loopt in drie stappen. Een werkorder, die van buiten komt, wordt automatisch toegewezen 

aan een productiestraat. Binnen de productiestraat wordt deze automatisch toegewezen aan een team. Binnen 

een team verdelen de teamleden het werk zelf, waarbij de teamleider verantwoordelijk is voor de 

werkverdeling. Deze drie stappen verlopen als volgt. 

 

In de eerste verdeelstap pakt een softwarecomponent genaamd werkevent-manager (WeM) elk bericht op, dat 

het servicecentrum financieren binnenkomt. De WeM registreert werkordersoort, financier en (als het een 

lopende werkorder betreft) het werkordernummer van het binnenkomende bericht. Daarmee ligt eenduidig vast 

in welk werkproces (en dus welke productiestraat) het werk terechtkomt. Voor elke nieuwe werkorder zal de 

werkevent-manager toetsen of de werkorder binnen de SLA met de betreffende financier past. Zo ja, dan wordt 

de werkorder toegekend aan de juiste productiestraat. Zo nee, dan gaat het bericht retour naar de instelling. 

Berichten, die behoren bij een lopende werkorder, worden daaraan gekoppeld, waarna de procesmotor zorgt 

voor verdere afwikkeling. 

 

De tweede stap is de toekenning van werk aan teams binnen een productiestraat. De procesmotor deponeert 

een werkorder in de teamwerkbakken van de verschillende teams volgens een eenvoudig workload-balancing 

mechanisme. 

CPL

ProductiestraatWFM ProductiestraatWFM ProductiestraatWFM ProductiestraatWFM Productiestraat IWFM

Team 4

Team 3Team 2

Team 1

WeM
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De derde stap behelst het verdelen van werk binnen een team. De werkverdeling vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van de teamleider, die teamleden laat weten welk werk ze geacht worden te doen. 

Teamleden nemen zelf werkorders uit de teamwerkbak en verwerken de werkorder. Indien gewenst kan een 

teamlid gebruik maken van een persoonlijke “view” op de teamwerkbak, bijvoorbeeld om bepaalde 

werkordersoorten, content-organizers, of urgenties te selecteren. Ook heeft elk teamlid een persoonlijke 

werkbak, waarin bijvoorbeeld het onderhanden werk tijdelijk kan worden geparkeerd. Omdat al het werk binnen 

een team verdeeld wordt vanuit een gemeenschappelijke werkvoorraad (de teamwerkbak) is geen 

afzonderlijke workload-balancing binnen het team nodig. Het bewaken of medewerkers voldoende 

gekwalificeerd zijn gebeurt door de productieteamleiders, die een medewerker op basis van zijn of haar 

bekwaamheid kan autoriseren voor de productiestraat. Er zijn dus geen softwarevoorzieningen nodig voor skill-

based routing.  

 

Een procesmotor verzorgt de procedureel correcte afhandeling van elke werkorder volgens de voorschriften uit 

de procesbeschrijving. 

In Figuur 5 hangen werkprocesbeschrijvingen als “labeltje” aan de procesmotor, die de bewuste straat aandrijft, 

om aan te geven dat die bewuste werkprocessen op deze straat “draaien”. Wanneer een werkorder is 

afgewikkeld, blijft geen werk achter op de straat. Uiteraard wordt het verrichte werk wel zorgvuldig bewaard, 

voor zover noodzakelijk en relevant. 

 

Figuur 5 Werking productiestraat 

 

Elke werkorder kan uniform worden uitgevoerd, volgens de afspraken die vastliggen in het bijbehorende 

werkproces. Elke werkorder, die in het servicecentrum financieren wordt ontvangen, doorloopt het volgende 

toestandsdiagram (zie Figuur 6) 

 

 

BUC BUC BUC

UCUC UC UC
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Figuur 6: toestandsdiagram van werkorders 

In de fase Init bepaalt het systeem op welke productiestraat de werkorder thuishoort. Alvorens de werkorder 

aan te bieden aan deze productiestraat, toetst het systeem of de werkorder facturabel is. Dat wil zeggen: kan 

deze werkorder worden afgewikkeld op basis van de SLA met de financier van wie deze werkorder afkomstig 

is. Zo nee, dan wordt de werkorder geweigerd. Zo ja, dan weet het servicecentrum financieren op grond van de 

SLA en het werkproces precies wat ze moet doen. De werkorder is dan in de toestand “open”, wat zo blijft 

totdat de werkorder volledig is afgewikkeld. Alle situaties, waar het werkproces in voorziet, handelt de 

productiestraat af. Een gebeurtenis, waarin het werkproces niet voorziet, leidt tot uitval. Bij uitval gaat de 

werkorder naar de servicedesk. Die neemt de verdere verwerking van deze werkorder over, en beslist hoe 

verder te handelen. Daarnaast bepaalt de servicedesk waarom deze werkorder is uitgevallen en hoe dat in het 

vervolg te voorkomen. 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Uitval afhandelingUitval afhandelingUitval afhandelingUitval afhandeling    

Uitval betekent dat een werkorder is vastgelopen op een productiestraat. Omdat bij binnenkomst is getoetst 

(door een automaat) of de werkorder voldoet aan de SLA, kunnen er twee dingen mis zijn: ofwel de workflow-

procedure is niet volledig ofwel de SLA is niet volledig. 

Figuur 7: voorbeeld van uitval 

We bespreken uitval aan de hand van het voorbeeld uit Figuur 7. 
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4.1.1. Stopzetten van het reguliere proces 

In processtap 2 van het werkproces treedt een situatie op waardoor de werkorder niet regulier afgehandeld kan 

worden. Er wordt een apart proces gestart (pijl 1) voor het afhandelen van de situatie waardoor het reguliere 

proces verder afgehandeld kan worden (pijl 2). Het proces t.b.v. het afhandelen van de bijzondere situatie biedt 

de benodigde functionaliteit om die bijzondere situatie af te handelen. 

 

Deze oplossing vraagt van de techniek dat het reguliere proces bij geen enkele medewerker in een werkbak 

getoond mag worden, zolang het proces rondom de afhandeling van de bijzondere situatie loopt. Dit betekent 

ook dat deadline bewaking eventueel uitgezet moet worden of dat bij escalatie andere processtappen 

getriggerd worden. 

 

Een ander vervolg na het afhandelen van een bijzondere situatie kan zijn dat het reguliere proces weer 

opnieuw doorlopen wordt (pijl 3). 

4.1.2. Doorzetten van het reguliere proces 

Binnen het servicecentrum financieren gaat de service desk uitval behandelen. Voor de medewerkers die daar 

werken is een grote mate van vrijheid in het verwerken van het proces vereist. In het meest extreme geval 

worden er buiten de procesbesturing om gegevens in het LoB-systeem veranderd. 

 

De werkwijze kan dan zijn dat een behandelaar binnen een productiestraat het reguliere proces niet kan 

afhandelen vanwege een gebeurtenis. Hij/zij stuurt de werkorder door naar de service desk. De service desk 

kan binnen het reguliere proces zien wat het probleem is (dezelfde foutmelding verschijnt). De service desk 

medewerker heeft ook toegang tot functionaliteit waarmee rechtstreeks in het LoB-systeem gewerkt kan 

worden. Zodra “het probleem” verholpen is kan de servicedesk medewerker de werkorder verder regulier 

afhandelen of terugsturen naar de productiestraat. 

 

Belangrijk aandachtspunt bij deze werkwijze is dat wanneer een service desk medewerker buiten de 

procesbesturing om in het LoB-systeem gegevens aanpast die ook gerepliceerd staan in de werkorder. De 

wijzigingen moeten op één of andere wijze ook weer gerepliceerd worden naar de werkorder. 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Keuze voor afhandeling door het servicecentrum financierenKeuze voor afhandeling door het servicecentrum financierenKeuze voor afhandeling door het servicecentrum financierenKeuze voor afhandeling door het servicecentrum financieren    

Faciliteiten om in het LoB-systeem te werken zijn in beide oplossingen nodig. In de ene oplossing wordt deze 

functionaliteit via een apart proces aangeboden in de andere oplossing is deze functionaliteit buiten 

procesbesturing om te gebruiken. Vooralsnog lijkt het laatste de minst complexe oplossing. Daarom is gekozen 

voor de oplossing waarbij een werkorder doorgezet wordt naar de service desk, waarbij de service desk de 

beschikking heeft tot functionaliteit om rechtsstreeks in het LoB-systeem te werken. 
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5.5.5.5.    TechnTechnTechnTechnische Keuzesische Keuzesische Keuzesische Keuzes    

De aansluiting tussen de organisatorische inrichting en de softwarestructuren zijn gemaakt met behulp van 

Ordina’s principes van procesgericht informatiesysteemontwerp. Hierbij zijn proceskundige begrippen zoals 

werkproces en processtap afgebeeld op UML begrippen, die gebruikt worden ten behoeve van 

systeemontwikkeling. 

5.1.5.1.5.1.5.1.    SamenhangSamenhangSamenhangSamenhang    

De samenhang bestaat uit het consistente gebruik van begrippen en het toepassen van afspraken over die 

begrippen. De samenhang tussen proceskundige begrippen en systeemontwerpbegrippen is vastgelegd in 

semantische metamodellen. Op hoofdlijnen is de samenhang als volgt: 

1. Een bedrijfsproces komt overeen met een dienst van het SCF. 

2. Een werkproces komt overeen met een business usecase (BUC). In de UML is dit een usecase met 

stereotype “werkproces”. Voor elk werkproces is een werkproces-schema opgenomen in de ontwerp-

repository2 waarin de procedurele volgorde, de verdeling over rollen, de besluitvorming en fasering zijn 

beschreven. 

3. Een processtap komt overeen met een usecase (UC).  Een processtap hoeft niet altijd geautomatiseerd 

te zijn. In Rose is een processtap een usecase met stereotype “processtap”. Voor elke processtap is een 

processtap-schema in Rose opgenomen, waarin de navigatiestructuur en de benodigde interactie met 

functionele systemen is weergegeven. Elke processtap leidt tot precies één taakscherm in de grafische 

user interface. 

4. Een Proces Interactie Component (PIC) is een service op een bedrijfsproces-component (BPC) die een 

usecase realiseert op de desktop van een gebruiker. 

5. Een handeling wordt afgebeeld op een bedrijfsservice. In de ontwerp-repository is elke handeling 

beschreven door een usecase. 

 

De samenhang tussen procesbesturing en de functionele ontwerpen is geanalyseerd aan de hand van een 

semantisch model, waaruit de eerder genoemde metamodellen zijn afgeleid. Hierbij komen begrippen uit de 

organisatie (bijv. team, productiestraat, enz.), begrippen uit de besturing (bijv. werkorder, werkproces, 

gebeurtenis, enz.), begrippen uit de service-architectuur van de Rabobank voor financieren (Saffier)  en 

begrippen uit ontwerpmethoden (bijv. component, BUC, UC, enz.) samen in het begrippenapparaat van de 

procesbesturing (zie bijlage A). Tussen de voornaamste begrippen is een aantal verbanden weergegeven in de 

vorm van een class-diagram ( 

 

Figuur 8). Voor het volledige informatiemodel is een afzonderlijk ontwerpdocument beschikbaar. 

 

 

 

                                                           
2 in Rational Rose 
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Figuur 8: conceptueel model met verbanden tussen procesbegrippen en systeembegrippen. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    ComponentenComponentenComponentenComponenten    

Het logische componentenmodel is een implementatie-onafhankelijke beschrijving van softwarecomponenten 

en hun onderlinge communicatie door bedrijfsservices, waarmee de bedrijfsprocessen ondersteund worden. 

Daarvan afgeleid is het systeemcomponentenmodel , wat de softwarecomponenten en hun onderlinge 

communicatie beschrijft op systeemniveau. Figuur 9: Sysyteemdomeinen met softwarecomponenten biedt een 

overzicht van het SCM. Voor een gedetailleerde inhoudelijke bespreking verwijzen we naar de beide 

documenten (LCM [17] en SCM [18]).  
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Figuur 9: Systeemdomeinen met softwarecomponenten 

 

De procesbesturing op het gebruikersniveau wordt ondersteund door de volgende softwarecomponenten:  

• BAM (Business Acitivity Monitor, categorie: communicaties in-uit) 

Met de BAM kan het operationeel en eventueel tactisch management inzicht krijgen in de (near) real-time 

toestand van de werkprocessen en productiestraten. De BAM toont dag-actuele  informatie.  

• Werkverdeling Manager 

Hiermee kan de werkverdeling binnen een productiestraat worden beheerd door een (productie) 

teamleider. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld werk krijgen van andere teams  Er is primair sprake van 

teamwerkbakken met diverse views (bijv. op soort werkorder en op soort processtap). Daarnaast kan er 

sprake zijn van persoonlijke werkbakken. 

• Werkorder Manager 

Deze softwarecomponent bewaakt de correcte afwikkeling van elke werkorder conform het 

procedurevoorschrift (werkproces), dat door de procesmotor wordt gebruikt 

• Toepassing Aanbieder 

zorgt dat de gebruiker op basis van diens locatie en rol de juiste toepassing aangeboden krijgt. 

• Werkorder Aanbieder 

Een grafische user interface, die werk aan gebruikers aanbiedt. Hierin worden de werkverdeelcriteria 

gebruikt die met Werkverdeling Manager zijn ingevoerd. 

 

De systeemarchitectuur kenmerkt zich door een componentgebaseerde aanpak, een strakke scheiding van 

proceslogica en bancaire logica. De architectuur is gebaseerd op een eventmechanisme waardoor 

softwarecomponenten ófwel een directe aanroep (RPC) doen naar een onderliggende of nevengeschikte 
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softwarecomponent, ófwel een event publiceren op een eventbus, waar bovenliggende softwarecomponenten 

mee worden “aangetrapt”. Voor de details verwijzen wij naar het systeemcomponentenmodel (SCM). 

5.3.5.3.5.3.5.3.    Client applicaties Client applicaties Client applicaties Client applicaties     

Client-applicaties zijn de applicaties op desktops van gebruikers die toegang bieden tot het systeem. Het 

servicecentrum financieren ondersteunt een drietal client-applicaties ten behoeve van drie verschillende 

doelgroepen: 

1. Toegang door employees van het servicecentrum financieren (BPO-client) 

2. Toegang door aangesloten bank medewerkers (AB-client) 

3. Toegang door financiers, anders dan aangesloten banken (derden-client) 

 

Deze partijen krijgen afzonderlijke toegangsapplicaties, ofschoon die zoveel mogelijk gebruik maken van 

dezelfde softwarecomponenten. Alleen binnen het servicecentrum financieren wordt werk bestuurd door de 

procesmotor. Dus bevat de BPO-client een werk distributie-PIC (proces interactiecomponent), waardoor 

medewerkers beschikken over een aantal werkbakken (groepswerkbakken en persoonlijke werkbakken). Voor 

elke productiestraat wordt een aparte configuratie gemaakt, waarin de functionaliteiten voor de straat bijeen 

zijn gebracht in een aantal PIC’s (in Figuur 10  CPL-PIC’s genoemd). Raboweb Autorisatie (RWA) is reeds 

aanwezig en wordt gebruikt opdat de client te allen tijde volgens het vigerende reglement wordt geautoriseerd. 

 

Figuur 10: structuur van BPO-clients 

Voor alle aangesloten banken bestaat slechts één client. Deze client kent geen workflow-ondersteuning, maar 

maakt wel gebruik van autorisatie via RWA. Ook beschikt zij over een OLI-PIC, van waaruit het vertrouwde 

klantbeeld wordt ondersteund. 
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Figuur 11: structuur van de AB-client 

De overige financiers krijgen een eenvoudige client, waarin uitsluitend de afgenomen functionaliteit wordt 

geleverd. De gegevensarchitectuur moet garanderen dat deze client uitsluitend effect heeft op de gegevens 

van de betreffende financier (chinese muren). Daarnaast moeten de aangeboden functies aanvullende checks 

bevatten omdat zij los van de samenhang van een werkproces kunnen worden aangeroepen. De autorisatie is 

verder uitgewerkt in het autorisatiedocument. 

Figuur 12: structuur van derden-clients 

Omdat procesbesturing met workflow is beperkt tot de grenzen van het servicecentrum financieren, worden 

ASP diensten zonder workflow ondersteuning uitgeleverd. Dat heeft technische consequenties, zoals het 

ontbreken van een werkdistributie-PIC in de clients voor financiers (zowel AB als derden). Dat worden dus 
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clients met een normale navigatie/menustructuur, waarin in feite alleen de benodigde functies beschikbaar 

worden gesteld. Daarmee stelt het servicecentrum financieren zich op het standpunt dat de financier haar 

eigen processen zelf mag inrichten.  

Als gevolg daarvan zijn er weinig stappen voor workflow-besturing en worden geen hoge eisen aan het 

workflow-pakket gesteld. 

Aangezien de structuur van de verschillende clients verschilt, maar de gebruikte softwarecomponenten veelal 

dezelfde zijn, ligt het voor de hand om de verschillende clients flexibel te configureren vanuit dezelfde 

softwarecomponenten. Het apart ontwikkelen van een nieuwe applicatie voor elke client ligt niet voor de hand. 

Alleen de client-besturing zal per client apart gemaakt moeten worden. Desktop integratie is hierbij een 

voornaam issue. 

5.4.5.4.5.4.5.4.    Technische ondersteuning van de procesbesturingTechnische ondersteuning van de procesbesturingTechnische ondersteuning van de procesbesturingTechnische ondersteuning van de procesbesturing    

Het besturingsmodel stelt een aantal eisen aan de onderliggende technologie. De eisen, die van toepassing 

zijn op de procesbesturing, zijn hieronder samengevat. 

• Gebruikers bedienen de applicatie via een web interface. 

• De procesmotor moet na een crash automatisch herstellen, waarbij de processtatus synchroon moet 

lopen met de toestand in de bedrijfsproces-componenten. Concreet is deze eis vertaald in de eis dat de 

procesmotor via IBM MQ series moet communiceren met de bedrijfsproces-componenten. De 

bedrijfsproces-componenten worden hier als black-box gezien. De transactie integriteit tussen de 

bedrijfsproces-componenten onderling vallen dus niet onder besturing door de procesmotor. 

• medewerkers hebben toegang tot persoonlijke- en groepswerkbakken. 

• Werkbakken kunnen gefilterd/gesorteerd worden door medewerkers of de teamleider moet dit voor een 

groep medewerkers kunnen bepalen. 

• (Productie)Teamleiders kunnen gemakkelijk de teamsamenstelling beheren. 

• Medewerkers kunnen eenvoudig werkorders doorsturen naar collega’s. 

• Werkorders kunnen automatisch verdeeld worden op basis van een relatie tussen een werkorderkenmerk 

en een kenmerken van de medewerker of het team. Bijvoorbeeld een aangesloten bank – contactpersoon 

relatie 

• Een medewerker kan makkelijk meerdere taken t.b.v. één werkorder uitvoeren. Dit betekent dat de 

zoektijd/-inspanning binnen een werkbak minimaal is. 

• Ondersteuning van het 4-ogen principe is aanwezig. 

• Automatische processtappen worden ondersteund. 

• Versiebeheer van lopende processen wordt ondersteund. 

• Een proces kan automatisch gestart of getriggerd worden naar aanleiding van een gebeurtenis, zoals het 

binnenkomen van een elektronisch bericht. 

• Bij afwezigheid van een medewerker kan een collega makkelijk het werk oppakken dat in de persoonlijke 

werkbak staat van die afwezige medewerker. 

• Management informatie is met externe rapportagetools te ontsluiten. 

• Het leveren van informatie ten behoeve van BAM wordt ondersteund.  

• De User Interface naar de procesmotor (concreet: de werkbakken waar de medewerker toegang toe 

heeft) is makkelijk te integreren met de user interface van de LoB-services en het document management 

systeem. Het geheel moet qua lay-out als één geïntegreerd systeem overkomen. 
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• De procesmotor is in staat om 500 medewerkers te ondersteunen, 100.000 nieuwe contracten en 

400.000 offertes per jaar te verwerken. Tevens is het in staat om 5.500.000 contracten te beheren.  
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6.6.6.6.    OverwegingenOverwegingenOverwegingenOverwegingen    

Doelbewust zijn de organisatie-inrichting en het procesontwerp meegenomen in het ontwerp van het 

servicecentrum financieren. De procesbesturing fungeert als blauwdruk van de hele organisatie, welke als SCF 

door het leven zal gaan. Dit heeft duidelijkheid verschaft aan mensen, die de SCF-organisatie gaan 

voorbereiden, maar evengoed aan degenen die de software ontwerpen en de user-interfaces vormgeven. Deze 

“blauwdruk”-functie is ook van nut gebleken in het onderbouwen van de besluitvorming door het hoger 

management. 

 

De architect heeft twee dingen voortdurend voor ogen gehouden: de bouwbaarheid (naar de ICT toe) van de 

procesbesturing en de bestuurde werkprocessen enerzijds en de dienstverlening (naar de business toe) 

anderzijds. Aan de hand van deze procesbesturing zijn alle werkprocessen van het SCF ontworpen en 

aangesloten op de bedrijfsproces-services [14]. 

 

Het inrichten van een servicecentrum vraagt een nauwe aansluiting tussen bedrijfsprocessen en systemen. 

Deze aansluiting omvat veel verschillende aspecten, zoals een service architectuur, goede 

afbakeningsprincipes voor werkprocessen, processtappen, handelingen en bedrijfsservices, een duidelijke 

organisatie-inrichting, een concrete invulling van het business model en professionele methoden voor 

informatiesysteemontwikkeling. 

 

Het ontwerp is innovatief met betrekking tot de koppeling van procesmodellen en systeemmodellen. De 

principes van procesgericht informatiesysteemontwerp, die de beide koppelt, zijn implementeerbaar gebleken 

in de Rational Rose repository3. Door het consequent toepassen van deze principes trad gedurende het 

ontwerp een geleidelijke reductie op van het aantal processtappen. Voor de praktijk betekent dit: alles wordt 

eenvoudiger en dus kost het minder, zowel in de bouw als in de exploitatie. Eén proces ging zelfs terug van 23 

stappen initieel naar 7 stappen uiteindelijk. 

 

Het onderliggende methodologische vraagstuk is opgelost door metamodellering. Met deze aanpak is de 

discussie over de aansluiting tussen processen en systemen door professionals gevoerd, en de resultaten 

ervan zijn teruggeploegd in de bank. Dit vraagstuk bleek complexer dan oorspronkelijk gedacht, maar 

uiteindelijk goed oplosbaar. 

 

De stijl van het uiteindelijke ontwerp laat zich karakteriseren als strak en zakelijk. Eenvoud is “afgedwongen” 

door het consequent toepassen van één concept. De inzichtelijke structuur die hierdoor ontstaat heeft een 

bestuurbaar servicecentrum financieren opgeleverd. 

 

                                                           
3 enkele concessies zijn gedaan om dit voor elkaar te krijgen. 



 

37 

Bijlage A: Terminologie 

De terminologie uit dit document is deels ontleend aan Saffier, de architectuur van de Rabobank voor het 

domein financieren. 
begrip definitie synoniem(en) 
actor een persoon, organisatie of automaat buiten het beschreven 

systeem dat invloed uitoefent op of beïnvloed wordt door het 
systeem. 

 

applicatie een softwarecomponent, die direct door een  actor kan worden 
gestart en gestopt. 

 

API een programma-interface waarmee een applicatie benaderd kan 
worden vanuit andere applicatie’s 

 

AB-client een client die aangesloten banken toegang verschaft tot het 
informatiesysteem van het SCF. 

 

ASP-dienst een dienst die elektronisch, via een Web interface, wordt 
aangeboden aan instellingen.  

 

autorisatie de rechten van een individu voor het uitvoeren van 
geautomatiseerde services en raadplegen van gegevens. 

 

authenticatie identificatie van een individu, ter behoeve van toegang tot een 
applicatie. 

 

BAM een dashboard waar (bijna) real-time informatie wordt getoond 
rondom operationele bedrijfsvoering. Op basis van deze 
informatie kan operationele sturing plaatsvinden 

Business Activity 
Monitor 

behandelaar een medewerker, die handelingen in de werkprocessen uitvoert 
aan een productiestraat. 

 

bericht een hoeveelheid informatie die op een bepaald moment 
verstuurd is van een afzender naar een ontvanger. 

 

berichtsoort een vaste berichtstructuur waarin vaste informatie elementen 
geplaatst kunnen worden 

 

besturingsconcept incidenteel, periodiek, ASP en batch. 
Al het werk in het SCF wordt in één van deze vier categorieën 
ingedeeld, en navenant bestuurd. 

 

bewerkingstijd de totale tijd waarin een medewerker of applicatieservice de taak 
gereserveerd heeft voor bewerking. Dit is exclusief de tijd dat de 
taak in een werkbak ligt. 

 

bedrijfsproces-
component 

een softwarecomponent die logisch samenhangende 
functionaliteit en bedrijfsobjecten clustert. 

BPC 
Line of Business 
component 

BPO ondersteuning van werkprocessen die geheel worden uitbesteed 
aan het SCF, en dus door medewerkers van het SCF worden 
uitgevoerd. (staat tegenover ASP) 

bedrijfsprocesonderste
uning 

BPO-client een client die BPO ondersteunt. De BPO-client wordt uitsluitend 
binnen het SCF gebruikt. 

 

client een desktop-applicatie, die gebruikers toegang geeft tot het 
informatiesysteem van het SCF 

 

consument een natuurlijk persoon of organisatie waarmee een instelling 
contacten onderhoudt of mogelijk kan gaan onderhouden met 
betrekking tot de afzet en het gebruik van een product of dienst. 

klant, eindklant 

contract een document, dat het juridisch bewijs vormt voor het bestaan 
van een overeenkomst 

 

controle-werkplan een lijst van werkzaamheden, die een auditor uitvoert om vast te 
stellen of de gevolgde werkwijze voor werkorders overeenkomt 
met de voorgeschreven werkwijze in het bijbehorende 
werkproces 

 

cost driver een eenheid, waarin de kosten van een productiestraat worden 
berekend 

 

derden-client een client die aan instellingen, anders dan aangesloten banken, 
toegang verschaft tot het informatiesysteem van het SCF. 

 

dienst werk, dat het SCF uitvoert voor en namens financiers, die 
hiervoor als klant van het SCF betalen. 

 

distributeur een organisatie, die het klantcontact met de consument 
onderhoudt. 

 

document een schriftelijke bericht, bewijsstuk of akte dat eventueel als 
basis kan dienen voor juridische bewijslast. 

 

documentsoort een verzameling documenten die gekarakteriseerd worden door 
één structuur en één drager 

 

dossier verzameling documenten, behorend bij één persoon, één 
consument of één overeenkomst. 

 

employee een natuurlijke persoon die juridisch gezien in dienst is van het 
SCF, dan wel tot op zekere hoogte hieraan gelijk gesteld kan 
worden, omdat de betaling voor verrichte diensten onderworpen 
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is aan de wettelijke plicht tot inhouding en afdracht van sociale 
premies. 

FTE een hoeveelheid menskracht, die overeenkomt met één 
werknemer, die fulltime in dienst is. 

Full Time Equivalent 

financier een organisatie, die de financiering verstrekt, zoals een 
aangesloten bank, Rabo Hypotheekbank of derde bank  

 

funder een organisatie die geld verstrekt voor financieringen  
gebeurtenis een waargenomen verandering, waarvan het tijdstip van 

waarnemen is geregistreerd. 
 

gemandateerd 
medewerker 

een medewerker, die door een specifieke financier 
gemandateerd is om namens haar beslissingen te nemen. 

 

instelling een financier, funder of distributeur  
klantdossier een dossier dat (historische) informatie betreffende een 

consument bevat. Dit betreft alle (elektronische en niet-
elektronische) correspondentie van en naar deze consument. 

 

kwalificatie een bewijs, dat een medewerker de skills heeft om een 
werkproces uit te voeren. 

bekwaamheid 

lening productovereenkomst waarbij een partij, de geldgever, zich 
verbindt aan de andere partij, de geldnemer, een som geld te 
verstrekken, en de geldnemer zich verbindt om de geldgever de 
som geld terug te betalen, al dan niet met rente. 

 

LoB-service een service, die wordt aangeboden door een bedrijfsproces-
component. 

 

LoB-systeem de softwarecomponenten van het CPLi waarin de primaire (Line 
of Business) functionaliteit is gerealiseerd 

 

locatie publiek toegankelijke voorziening van waaruit één, enkele of alle 
van de door een instelling te leveren producten en/of diensten 
aan consumenten worden aangeboden. 

 

mandaat een gedelegeerde verantwoordelijkheid  
medewerker een employee die operationeel werk uitvoert.  
overeenkomst wilsovereenstemming tussen twee of meer partijen, betreffende 

een bepaalde zaak, waaruit één of meerdere verbintenissen 
ontstaan. 

 

proces interactie 
component 

een service op een BPC die een usecase realiseert op de 
desktop van een gebruiker 

PIC 

processtap deel van een proces, dat zonder werkoverdracht kan worden 
uitgevoerd. 

 

procesmotor een softwarecomponent, die als server werkorders transporteert 
tussen werkbakken en de bijbehorende werkprocessen bewaakt. 

BPM engine, workflow 
engine, 
(systeemcomponent: 
Business Process 
Manager) 

product een financieel instrument en/of een geheel van dienstverlenende 
activiteiten in concrete gestandaardiseerde vorm, die voor een 
consument direct een functie kunnen vervullen en die de 
Rabobank Groep aanbiedt. 

overeenkomstsoort 

productiestraat een aantal teams (eventueel op verschillende locaties), dat 
samen een bepaalde verzameling werkprocessen uitvoert. 

straat 

productieteamleider de teamleider, die verantwoordelijk is voor een productiestraat  

SCF-management de directie van het SCF, niet zijnde de productieteamleiders en 
de teamleiders 

 

service een dienst die geleverd wordt door een softwarecomponent, voor 
het uitvoeren van een taak. 

 

servicedesk 
medewerker 

een medewerker die namens het SCF dient als aanspreekpunt 
voor een financier.  

 

servicecentrum 
financieren 

onderdeel van de PME-financieren, dat de centrale administratie 
voor financieringen gaat doen. 

SCF 

skill een hoeveelheid kennis, vaardigheid en ervaring waarop een 
medewerker getoetst kan worden, die een voorwaarde vormt 
voor een bevoegdheid. 

bekwaamheid 

SLA een overeenkomst tussen een financier en het SCF, waarin de 
algemene condities en de bijzondere voorwaarden zijn 
opgenomen, die gelden voor het door de financier mogen 
gebruiken van diensten van het SCF. 

Productleveranciers 
SLA 

taak instantie van een processtap.  

tariefgrondslag basiseenheid waarop tarieven van het SCF zijn gebaseerd. Het 
SCF kent tariferen per werkorder en tarifering op basis van 
contractvolumes. 

 

team een groep van medewerkers, onder aanvoering van een 
teamleider. 

 

teamleider de verantwoordelijke voor een team  
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uitval een werkorder, waarvan op de productiestraat komt vast te staan 
dat hij niet (verder) afgewikkeld kan worden 

 

werkbak een elektronische verzamelplaats van werkorders 
(werkvoorraad), die gekoppeld is aan een team of een persoon. 

 

werkevent-manager een softwarecomponent die (elektronische) berichten van en 
naar de procesmotor afhandelt 

 

werkorder lastgeving tot het leveren van een bepaalde dienst, conform 
contractueel gemaakte afspraken. Een werkorder is een instantie 
van een werkproces 

opdracht 

werkordersoort de typering van een werkorder werkproces 
werkproces een verzameling afspraken, volgens welke werkorders van 

dezelfde soort uniform worden afgewikkeld.  
werkordersoort, 
procedure 

werkverdeling 
manager 

een softwarecomponent die werkverdeelcriteria beheert en aan 
medewerkers werkbakken toekent. 

 

werkvoorraad een verzameling opdrachten die door een partij uitgevoerd 
dienen te worden. 

 

workload balancing het verzorgen van een evenwichtige verdeling van werkorders 
over teams in het SCF. 
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Bijlage B: Afbakening werkprocessen 

De afbakening van werkprocessen is neergelegd in tabel Tabel 5 Afbakening werkprocessen. Vanwege de 

omvang van deze tabel zijn een aantal kolommen gecodeerd weergegeven. De betekenis is beschreven in de 

volgende legenda: 

 

 
kolom code betekenis 

Dienstcategorie O Offreren/Accepteren 
 A Afhandelen 
 B Beheer 
 G alGemeen 
Dienst 1 Adviseren 
 2 Offreren/Accepteren 
 3 Afhandelen 
 16 Optionele diensten Afhandelen 
 17 Beheer 
 18 Debiteurenbeheer 
 19 Managen risico’s 
 20 Optionele diensten Beheer 
 21 Communicatie 
 22 Signalen 
 23 Basis rapportages 
 24 Inrichting 
Besturing A ASP 
 B Batch 
 I Incidenteel 
 P Periodiek 
Productgroep CF Consumptief Financieren 
 BF Bedrijfsfinancieren 
 WF Woningfinancieren 
 EK Effectenkrediet 
Productiestraat I Afhandelen 
 II Periodiek Beheer 
 III Incidenteel Beheer 
 IV Verantwoording en Rapportage 
 V Inrichten 
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O 1 Adviseren consumptief   A    CF  
O 2 Aanvragen bedrijfsfinanciering   A Aanvraag zakelijke financiering nieuwe aanvraag offerte is getekend BF  
O 2 Aanvragen effectenkrediet   A Aanvraag effectenkrediet nieuwe aanvraag offerte is getekend EK  
O 2 Offreren woningfinanciering Intermediair Bank ✔  A Aanvraag woningfinanciering IB nieuwe aanvraag offerte is getekend WF  
O 2 Offreren woningfinanciering Intermediair Bank 

geautomatiseerd 
✔  A Aanvraag woningfinanciering IBA nieuwe aanvraag offerte is getekend WF  

O 2 Offreren woningfinanciering Aangesloten bank ✔  A Aanvraag woningfinanciering LB nieuwe aanvraag offerte is getekend WF  
O 2 Offreren woningfinanciering Aangesloten bank decentraal ✔ 1 A Aanvraag woningfinanciering LBD nieuwe aanvraag offerte is getekend WF  
O 2 Offreren woningfinanciering online   A Aanvraag woningfinanciering online nieuwe aanvraag offerte is getekend WF  
O 2/3 Behandelen nieuwe consumptieve financiering verkooplijn ✔  A Nieuwe consumptieve financiering nieuwe aanvraag financiering is actief CF  
O 2/3 Behandelen nieuwe consumptieve financiering Internet ✔  A Nieuwe consumptieve financiering via Internet nieuwe aanvraag financiering is actief CF  
A 3 Afhandelen bedrijfsfinanciering   I Nieuwe bedrijfsfinanciering offerte is getekend financiering actief BF  
A 3 Afhandelen effectenkrediet   I Nieuw effectenkrediet offerte is getekend financiering actief EK  
A 3 Productomzetting ✔  I Omzetting woningfinanciering offerte is getekend financiering actief WF I 
A 3 Voorbereiden gebruik overeenkomst woningfinanciering ✔ 1 I Nieuwe woningfinanciering offerte is getekend financiering actief WF I 
A 4 Fulfilment branchevreemde pakkettering   I    alle  
A 4 Fulfilment pakkettering   I    alle  
B 5 Aanmaken aflosnota ✔  I aflosnota aflosnota ontvangen aflossing verwerkt WF III 
G 5 Aanmaken en doorvoeren securitisatie portefeuille ✔  I securitisatie portefeuille opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd wf III 
B 5 Afgeven borgstelling binnen groep ✔  I Verzoek tot borgstelling binnen groep opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Aflossen vanuit bouwdepot ✔  I aflossing bouwdepot aflossing ontvangen aflossing verwerkt WF III 
B 5 Beantwoorden klantvragen consumptief self service ✔  I klantvraag consumptief vraag ontvangen antwoord+follow-up 

afgewikkeld 
CF III 

B 5 Beantwoorden klantvragen ✔  I klantvraag vraag ontvangen antwoord+follow-up 
afgewikkeld 

alle III 

B 5 Beëindigen bouwdepot ✔  I beëindiging bouwdepot opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Beëindigen premiedepot ✔  I beëindiging premiedepot opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Behandelen einde bouw ✔  I melding einde bouw opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Beëindigen krediet   I beëindiging krediet opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Beh. gedeeltelijk royement zakelijk ✔  I wijziging royement zakelijk opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF III 
B 5 Behandelen adreswijziging ✔  I wijziging adres opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Behandelen bedrijfsklant (BBS)   A wijziging klant zakelijk opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF  

 

 

 

 



 

42 

 

D
ie

ns
tc

at
D

ie
ns

tc
at

D
ie

ns
tc

at
D

ie
ns

tc
at

    

D
ie

ns
t

D
ie

ns
t

D
ie

ns
t

D
ie

ns
t     

    
    
    
    
    
    
WerkprocesWerkprocesWerkprocesWerkproces    B

U
C

 a
an

w
.

B
U

C
 a

an
w

.
B

U
C

 a
an

w
.

B
U

C
 a

an
w

.     

In
cr

em
en

t
In

cr
em

en
t

In
cr

em
en

t
In

cr
em

en
t     

B
es

tu
rin

g
B

es
tu

rin
g

B
es

tu
rin

g
B

es
tu

rin
g     

    
    
    
    
    
    
werkordersoortwerkordersoortwerkordersoortwerkordersoort    

    
    
    
    
    
    
beginbeginbeginbegin    

    
    
    
    
    
    
eindeindeindeind    pr

o
du

ct
gr

oe
p

pr
o

du
ct

gr
oe

p
pr

o
du

ct
gr

oe
p

pr
o

du
ct

gr
oe

p     

pr
o

d.
 s

tr
aa

t
pr

o
d.

 s
tr

aa
t

pr
o

d.
 s

tr
aa

t
pr

o
d.

 s
tr

aa
t     

B 5 Behandelen financieringsfaciliteit   I wijziging verhoging consumptief opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd CF III 
B 5 Behandelen gedeeltelijk royement ✔  I wijziging royement opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Behandelen overlijden ✔  I melding overlijden opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Behandelen Rentebedenktijd ✔  I rentebedenktijd start rentebedenktijd 

gesignaleerd 
rentewijziging actief WF III 

B 5 Behandelen Tussentijdse Rentecontractherziening ✔  I Tussentijdse rentecontractherziening herziening ontvangen gewijzigd contract actief alle III 
B 5 Behandelen verzoek onttrekking investeringsportefeuille ✔  I verzoek onttrekking opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Behandelen verzoek Proforma aflosnota ✔  I proforma aflosnota verzoek ontvangen aflossing verwerkt WF III 
B 5 Behandelen verzoek tot wijziging verzekering ✔  I wijziging lopende verzekering opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Behandelen wijziging premiedepot ✔     I wijziging premiedepot opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Behandelen wijziging rentestructuur ✔  I wijziging rentestructuur opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Behandelen uitval storting premiedepot ✔  I uitval storting premiedepot uitval geconstateerd uitval verwerkt WF III 
B 5 Beheren rekeningafschriften ✔  B alle II 
B 5 Beheren uitgaande bestanden ✔ 1 B alle II 
B 5 Beheren verrekeningsinformatie niet-kredietnemers ✔  I wijziging verrekeningsinformatie opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Betalen uit bouwdepot ✔  I betaling uit bouwdepot opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Betalen uit krediet   I betaling opdracht ontvangen  opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Bijwerken benutting Financieringsfaciliteit   B alle II 
B 5 Bijwerken Limieten Financieringsfaciliteit   B alle II 
B 5 Boeken vervaldagbedragen ✔  B  alle II 
B 5 Corrigeren en herstellen van veranderingen ✔  I correctie overeenkomst opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Gebruik Financieringsfaciliteit   I financieringsfaciliteit opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd CF III 
B 5 Melden doorgevoerde leningmutaties ✔  B alle II 
B 5 Omzetten kantoor klant ✔  I wijziging kantoor klant opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Overhevelen bouwdepot ✔  I overheveling bouwdepot opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 5 Periodiek extern verrekenen niet-kredietnemers ✔  I verrekening extern opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Periodiek uitvoeren maatschappij verrekening ✔  B    alle II 
B 5 Periodieke controle verpande investeringsportefeuille ✔  B WF II 
B 5 Registreren achterstand betaling verzekeringspremie ✔  I aanmaning achterstand verzekeringspremie achterstand vastgesteld achterstand opgeheven alle III 
B 5 Signaleren aflopende rentecontracten  ✔  B    alle II 
B 5 Signaleren beëindiging bouwdepots ✔  B    WF II 
B 5 Signaleren beëindiging premiedepots ✔  B    WF II 
B 5 Storting in krediet   I storting opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Toewijzen ontvangsten ✔  I ontvangst ontvangst ontvangen ontvangst verwerkt alle II 
B 5 Uitbetalen consumptieve financiering ✔  I uitbetaling consumptieve financiering opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd CF III 
B 5 Vervroegd aanbieden rentecontractherzieningsvoorstel ✔  I Vervroegd rentecontractherzieningsvoorstel opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 5 Verwerken betaalafspraken ✔  B alle II 
B 5 Verwerken betaling aflosnota ✔  I betaling aflossing betaling ontvangen betaling verwerkt WF III 
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B 5 Verwerken contractuele rentewijziging ✔  B alle II 
B 5 Verwerken einde op-of afslag ✔  B alle II 
B 5 Verwerken en behandelen rentecontractherziening ✔  I rentecontractherziening herziening ontvangen gewijzigd contract actief alle III 
B 5 Verwerken journaalposten ✔ 1 B    alle II 
B 5 Verwerken ongerealiseerde rente vergoedingsopbrengst ✔  B    alle II 
B 5 Verwerken terugmeldingen ✔  B    alle II 
B 5 Verwerken update verzekeringsgegevens ✔  B    WF III 
B 5 Wijzigen betaalafspraak ✔  I wijziging betaalafspraak afspraak actief afspraak opgeheven alle III 
B 5 Wijzigen financieringsvoorwaarden ✔  I wijziging financieringsvoorwaarden opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
G 5 Wijzigen van geaccepteerde securitisatie portefeuille ✔  I wijziging securitisatie portefeuille opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 6 Behandelen surseance/faillissement   I surseance/faillissement surs./faill. Gemeld uitwinning voltooid BF III 
B 6 Behandelen uitwinning woonfinanciering ✔  I Uitwinning woningfinanciering besluit tot uitwinning uitwinning voltooid alle III 
B 6 Behandelen uitwinning consumptief ✔  I uitwinning consumptief besluit tot uitwinning uitwinning voltooid CF III 
B 6 Behandelen voorziening ✔  I voorziening opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 6 Handmatig uitvoeren behandelingsstappen ✔  P behandelingsregeling achterstand vastgesteld achterstand opgeheven alle II 
B 6 Verwerken achterstanden en overstanden ✔  B    alle II 
B 7 Afhandelen schademeldingen ✔  I mandaat uitbetaling schademelding opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Afhandelen verzoek verkoop en levering zekerheden ✔  I verkoop zekerheden opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 7 Automatisch opvragen en doorvoeren revisie ✔  B    WF II 
B 7 Behandelen einde erfpacht ✔  I einde erfpacht opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Behandelen ontslag borgsteller ✔  I wijziging borgstellers opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Behandelen ontslag borgsteller zakelijk ✔  I wijziging borgsteller zakelijk opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF III 
B 7 Behandelen ontslag moraliteitsteller zakelijk ✔  I wijziging moraliteitssteller opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF III 
B 7 Behandelen rangafstand ons verzoek ✔  I ons verzoek tot rangafstand opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Behandelen rangafstand hun verzoek ✔  I hun verzoek tot rangafstand opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Behandelen verzoek tot verhuur ✔  I verzoek verhuur registergoed melding ontvangen verwerkt WF III 
B 7 Behandelen vrijgave verpanding ✔  I vrijgave verpanding opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Behandelen vrijgave verpanding zakelijk ✔  I vrijgave verpanding zakelijk opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF III 
B 7 Behandelen wijzigen schuldenaarschap ✔  I wijziging schuldenaarschap opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 7 Behandelen wijzigen schuldenaarschap zakelijk ✔  I wijziging schuldenaarschap zakelijk opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF III 
B 7 Controleren garanties ✔  P controle garanties opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle II 
B 7 Controleren saldo portefeuille Borgstellingsfonds voor de 

Landbouw 
✔  P controle BvL opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 

B 7 Handmatig doorvoeren revisie ✔  P Revisie zekerheid opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF II 
B 7 Registreren schademeldingen ✔  I schademelding registergoed opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd WF III 
B 7 Signaleren einde erfpacht ✔  B    WF II 
B 7 Opstellen beheerregeling   P beheerregeling opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd BF II 
B 7 Versturen verzoek verkoop en levering zekerheden ✔  I inkoop zekerheden opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd alle III 
B 7 Verwerken beheerregeling   I beheerregeling start bedrijfsfinanciering einde contract BF II 
B 8 Fulfilment branchevreemde pakkettering         
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B 8 Fulfilment pakkettering         
G 9 Behandelen inkomende communicatie (voorheen: 

Behandelen ontvangen stukken) 
✔ 1 P Ontvangen stuk stuk ontvangen stuk geregistreerd en op de juiste plek 

opgeborgen 
G 9 Overdragen dossier   P dossieroverdracht opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd   
G 9 Rappeleren verwachte communicatie (voorheen: 

Rappeleren te ontvangen stukken) 
✔ 1 P rappel stuk ontvangen stuk geregistreerd en op de juiste plek 

opgeborgen 
G 9 Uitgaande berichten   P uitgaand bericht bericht ontvangen bericht verstuurd   
G 10 ad-hoc rapporteren   I opdracht voor rapportage opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd   
G 10 Kijkglas   A      
G 10 Specifiek commercieel signaleren   P opdracht voor signalering opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd   
G 11 Aanmaken gegevens jaaropgaven ✔  B   IV 
G 11 Aanmaken ultimostanden ✔  B   IV 
G 11 Factureren  1 B   IV 
G 11 Rapporteren aan borgstellers ✔  B  IV 
G 12 Beheren autorisatieregels ✔ 1 I wijziging autorisatieregels opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren behandelingsplan parameters ✔  I wijziging parameters behandelingsplan opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren beheerplan parameters ✔  I wijziging parameters beheerplan opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren bevoegdheden en procuratieregels ✔ 1 I wijziging bevoegdheden- en procuratieregels opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren codetabellen ✔ 1 I wijziging codetabellen opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren documenttemplates  1       
G 12 Beheren dossierparameters  1       
G 12 Beheren parameters beoordeling ✔ 1 I wijziging parameters beoordeling opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren parameters financieel management ✔ 1 I wijziging parameters financieel management opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren product ✔ 1 I wijziging product opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren producttarieven ✔ 1 I wijziging producttarieven opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren distributieafspraken ✔ 1 I wijziging distributieafspraak opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren distributieaanbod ✔ 1 I wijziging distributieaanbod opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren producteigenschappen ✔ 1 I wijziging producteigenschappen opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren SLA  1       
G 12 Beheren stuurtabellen ✔ 1 I wijziging stuurtabellen opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Beheren werkprocessen   I werkproces opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 
G 12 Fuseren van instellingen ✔  I fusie instellingen fusie aangekondigd fusie afgewikkeld  V 
G 12 Beheren instellingen ✔ 1 I registratie/wijziging instelling opdracht ontvangen opdracht uitgevoerd  V 

 

Tabel 5 Afbakening werkprocessen 


