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U neemt deel aan de vervolgcursus Procesoptimalisatie van 2Xplain op 26 oktober as. Om zoveel
mogelijk rendement uit de cursus te kunnen halen, vragen wij u deze training voor te bereiden,
door de bijgesloten theorie door te nemen en een casus in te dienen.
In de vorige training Procesoptimalisatie hebben we o.a. behandeld wat een proces is, hoe we
gestructureerd de juiste informatie kunnen vergaren en hoe we een proces kunnen weergeven in
iconen. Daarnaast zijn we ingegaan op lean en de verspillingen in processen en hoe we het proces
kunnen optimaliseren en verbeteren.
In de vervolgdag van 26 oktober gaan we dit theoretische kader zoveel mogelijk vertalen naar uw
praktijksituatie. Daarom ontvang ik graag uiterlijk maandag 23 oktober een uitgewerkt proces
van uw organisatie. Dit proces gaat u uitwerken in de proceselementen (processtructuur) en in
processtappen. Vervolgens wordt aan u gevraagd na te denken over verbetermogelijkheden.
Voor het uitwerken van stap 3 en 4 kan ook gebruik gemaakt worden van de gratis apps die wij
beschikbaar hebben voor tablets voor zowel IOS, Android en Windows, zie http://www.sensussoftware.nl/apps/process-modeller/. Maar uitwerken op papier kan natuurlijk ook.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze opdracht, bel of mail me dan gerust. Ik ben
te bereiken op 088-888 7777 of via m.dodewaard@sensus-methode.nl. De uitgewerkte opdracht
ontvang ik graag voor 23 oktober op mijn mailadres.
Heel veel succes. Tot 26 oktober
Monique van Dodewaard
Trainer / Consultant
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De opdracht / casus:
Stap 1:
Lees de theorie over processen, het definiëren en modelleren van processen goed door. (bijlage 1)
Stap 2:
Bekijk de uitgewerkte processen (bijlage 2 en 3)
Stap 3:
Kies vervolgens een proces uit uw dagelijkse werksituatie. Dit kan van alles zijn, zoals het
Indiensttredingsproces, het verlengen van een arbeidscontract, het proces van de maandafsluiting
etc.
Stap 4:
Beschrijf de volgende elementen van het proces op het uitwerkblad, (zie bijlage 4).
- De doelstelling van het proces
- Wie is de klant van het proces
- Wat is de input van het proces en wat moet het proces opleveren.
- Welke kaders hebben invloed op het proces (met welke wettelijke regelgeving of
(intern)beleid moet ik rekening houden.
- Welke actoren (mensen) zijn betrokken bij dit proces.
- Welke middelen gebruiken we (dit kunnen gereedschappen zijn, maar ook specifieke ICTapplicatie.
- Welke risico’s zijn er voor dit proces en welke maatregelen kunnen we daartegen nemen.
- Welke kritische prestatie indicatoren (doorlooptijden, minimaal behaalde resultaten etc.)
kunnen we bij dit proces benoemen.
Stap 4.
Beschrijf het proces in stappen. Er kan gebruikt gemaakt worden van de iconen van Sensus voor
de beschrijving (bijlage 2), maar het proces mag ook tekstueel in stappen worden beschreven (zie
het voorbeeld van een proces, bijlage 3)
Stap 5.
Denk na over eventuele verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd in de processen. Lees de
theorie over de vormen van verspillingen nog eens goed door. Wat kan anders of efficiënter in het
huidige proces. Beschrijf de mogelijke verbeteringen.
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Inleiding
Sensus-methode is een internationaal organisatie-adviesbureau dat al ruim 17 jaar
werkzaam is op het gebied van proces- en verbetermanagement en ruim 250 klanten heeft in
zowel Nederland als het buitenland.
Communicatie is ons uitgangspunt
Sensus betekent inzicht geven in; doel van onze interventie is altijd het in gang zetten van
een verandering. Een proces van innovatie en vernieuwing. De rode draad in onze aanpak is
communicatie. Eenduidige communicatie die medewerkers stimuleert tot een uniforme en
inspirerende manier van samenwerken. Met laagdrempelige werkvormen creëren we een
omgeving waarin medewerkers gaan denken en werken in processen. Door deze processen
integraal in te zetten, kunt u uw organisatie continu laten meebewegen met veranderende
omstandigheden.
De Sensus-methode
Voor het in kaart brengen van organisatieprocessen is de Sensus-methode® ontwikkeld.
Deze methode is de basis voor het vastleggen van de processen in Sensus-BPM Software.
Doordat deze twee onderdelen gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten sluiten ze
naadloos op elkaar aan.
De theorie
In dit naslagwerk vindt u de belangrijkste theoretische kaders van onze methode en onze
aanpak om de processen te beschrijven en verbeteren. Eerst wordt er ingegaan op het
structureren van processen, het definiëren van processen en vervolgens het modelleren van
processen. Vervolgens vertellen we u iets over Lean en de vormen van verspillingen waarop
gericht kan worden om processen te optimaliseren en verbeteren.
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1. Structureren
1.1 Inleiding
Procesmanagement ziet de organisatie als een systeem van processen die in beweging zijn,
die op elkaar zijn afgestemd. Centraal staat hierbij hoe het werk verloopt met als doel een
bepaald eindresultaat voor de klant. Processen zijn het hart van een organisatie. Samen
zorgen ze voor de realisatie van de strategie van de organisatie.
Wil men een organisatie effectief kunnen sturen, dan zullen de processen afgeleid dienen te
zijn van de organisatiestrategie en haar doelstellingen. Te vaak richten organisaties zich op te
veel zaken met als gevolg het schieten met hagel. Om dit te voorkomen moet men zorgen
dat er een directe link is tussen strategische doelstellingen en de operationele processen.
Nadat de doelstelling voor het beschrijven van processen helder is, wordt binnen onze
methode eerst gestart met het structureren van de processen, waarbij processen ingedeeld
worden naar aard en niveau.
•

aard van het proces: primaire, secundaire en tertiaire processen;

•

niveau van het proces: organisatie, hoofdprocessen, processen, activiteiten
en handelingen.

Door vooraf de processen te ordenen, voorkomen we dat we later problemen krijgen met
het bepalen van de grenzen van een proces.

1.2 Aard van het proces
We kunnen processen op verschillende manieren ordenen. De meest voorkomende manier
is dat een organisatie allereerst ingedeeld wordt naar de aard van het proces. We kunnen
dan de volgende indeling maken:
•

Primaire processen (ook kern– of operationele processen genoemd) beschrijven de
dienstverlening of het productieproces. Ze hebben betrekking op het voortbrengen
van dienst en/of product van een organisatie voor een externe klant. Primaire
processen lopen van klant tot klant. Van klantvraag tot klantoplossing. Voor een
productiebedrijf zijn de primaire processen: productontwerp, productontwikkeling,
de productie zelf en de logistieke distributiefunctie. Voor een dienstverlenend bedrijf:
intake, behandeling en nazorg.

•

Secundaire of ondersteunende processen zijn ondersteunend aan de primaire
processen (uiteraard ook aan de tertiaire processen en zichzelf). Zij leveren de
randvoorwaarden om alle processen effectief uit te voeren. Voorbeelden van
secundaire processen zijn het managen en uitvoeren van HRM, Financiën of de
Informatievoorziening.

•

Tertiaire processen (of besturende– of managementprocessen) omvatten alle
activiteiten betreffende het plannen, controleren, rapporteren, evalueren en
bijsturen. In een procesgerichte organisatie vindt besturing op strategisch, tactisch en
operationeel niveau plaats. Daarnaast onderscheiden we nog de besturing van de
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procesontwikkeling zelf. Dit soort besturende processen wordt verbeterprocessen
genoemd.
Voorbeelden:
Primaire processen

Secundaire processen

Tertiaire processen

Productie
Dienstverlening

HRM
ICT

Planning & Control
Kwaliteit

Verkoop

Financiën

Productontwikkeling

Projecten

Marketing

Elke organisatie (groot of klein) kent ongeveer dezelfde secundaire en tertiaire processen. De
primaire processen geven de kernactiviteiten van de organisatie weer en kunnen dus geheel
verschillend zijn.

1.3 Niveau van het proces
Binnen de Sensus-methode delen we de processen vervolgens in op 5 niveaus.

Figuur 1

Met deze hiërarchie krijgt elke beweging of gebeurtenis een plek binnen de totale
procesbeschrijving. In de volgende paragrafen geven we meer informatie over de
verschillende niveaus. Bij het structureren van de organisatie, ordenen we de processen t/m
niveau 3 “Processen”. Het invullen van de processen met activiteiten en handelingen komt in
de volgende stap “Modelleren” aan de orde.

De Sensus-methode®

Pagina 5 van 32

2Xplain studiedag 26 oktober 2017

Niveau 1: Organisatie
Het totaal van alle handelingen, activiteiten en processen vormt de gehele organisatie. Welke
processen aanwezig zijn in de organisatie zegt uiteindelijk iets over de organisatie en haar
doelstellingen, de missie en de visie. Daarmee is het niveau ‘Organisatie’ het topniveau.
Niveau 2: Hoofdproces
Elke organisatie is opgebouwd uit een aantal hoofdprocessen. Een hoofdproces (of
bedrijfsproces) is een bundeling van een aantal processen en is eigenlijk de vertaling van de
missie van de organisatie; waar staan we voor, wat is ons bestaansrecht, wie zijn onze
klanten. Waarbij de input van de organisatie via activiteiten wordt omgezet in de output, de
producten of diensten van de organisatie. Alle hoofd- of bedrijfsprocessen samen vormen ‘de
Organisatie’.
Elk hoofdproces bestaat op zijn beurt uit een serie processen. Processen die op elkaar zijn
afgestemd en een raakvlak met elkaar hebben en uiteindelijk de organisatie sturen en vorm
geven. Elk hoofdproces heeft altijd één gemeenschappelijke doelstelling. Hoofdprocessen
zijn over het algemeen vrij stabiel en veranderen alleen als een organisatie andere producten
of diensten gaat leveren of bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsfuncties onderkent (bijvoorbeeld
innovatie).
Niveau 3: Proces
Processen maken de kern uit van procesmanagement en de procesbeschrijving. Processen
zijn afdelingsoverstijgend en regelen de relaties tussen afdelingen
Processen zijn organisatorische onderdelen van een organisatie die zijn opgebouwd uit een
serie of complex van activiteiten en hulpmiddelen. Deze activiteiten zijn logisch geordend en
gericht op het bereiken van resultaten (output) voor een klant. Een proces voegt waarde toe
en kan dus niet los gezien worden van de doelstellingen van een organisatie.

Figuur 2

Een groepering van processen is een hoofdproces, en alle hoofdprocessen samen vormen de
organisatie.
Naamgeving processen
Bij de namen van processen wordt het patroon van een serie gebeurtenissen benadrukt
door bij de formulering ervan gebruik te maken van werkwoorden. Daarnaast geeft een
zelfstandig naamwoord aan wat het behaalde resultaat van een proces moet zijn. In deze
training maken we gebruik van het fictieve bedrijf World Wide Movers. Een proces binnen
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deze organisatie is bijvoorbeeld “Inkopen transport”. Het werkwoord in dit procesvoorbeeld
geeft de serie gebeurtenissen weer “Inkopen” die leiden tot een het te behalen resultaat
“Transport”.
Andere voorbeelden van procesnamen:
•

Opstellen projectplan

•

Laden vliegtuig

•

Indiensttreding nieuw personeel

•

Innen factuur

•

Ontwikkelen productcatalogus

•

Distribueren post intern

•

Bestellen kantoorartikelen

Niveau 4: Activiteiten
Een proces bestaat uit een aantal Activiteiten, die binnen de Sensus-methode® in acht
soorten te onderscheiden zijn, de acht Iconen:

-

Activiteit

-

Computeractie

-

Aanleiding / Resultaat

-

Keuze

-

Invoerdocument

-

Uitvoerdocument

-

Archief

-

Procesverwijzing.

In een bepaalde volgorde vormt het totaal van deze activiteiten een proces. Bijvoorbeeld: de
activiteit "Printen factuur" is onderdeel van het proces "Factureren debiteuren" en dat is
weer een onderdeel van het hoofdproces "Administratie".
Niveau 5: Handelingen
Als de behoefte bestaat kan de procesbeschrijving nog verder worden gedetailleerd door
activiteiten onder te verdelen in handelingen. Dit is met name belangrijk bij het schrijven van
werkinstructies en handleidingen. Dit niveau wordt in de praktijk niet zo vaak gebruikt.
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2. Definiëren: gebruik van de proceselementen
2.1 Inleiding
Voordat een proces kan worden beschreven is het essentieel na te denken over de
benodigde informatie om een proces te managen, te monitoren, te bewaken en te sturen.
Denk hierbij aan informatie over de doelstellingen van een proces, regelgeving en kaders
waaraan het proces moet voldoen, de meeteenheden zoals doorlooptijden, wachttijden en
prestatie indicatoren etc.

2.2 De proceselementen
Sensus-methode heeft een vast format ontwikkeld van 8 proceselementen die relevant zijn
voor het definiëren en afbakenen van processen. Een organisatie kan deze natuurlijk zelf
uitbreiden, hernoemen etc. Het resultaat: Helder afgebakende processen, met doelen,
risico's en maatregelen, die herkend en gedragen worden door proceseigenaren en
betrokkenen. De basis voor procesmodellering.

Doel

Actoren

De Sensus-methode®

Klant /
Leverancier

Risico’s /
Maatregelen

Input / Output

KPI

Kader

Middelen
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Doel
In de doelomschrijving zit vaak het resultaat van het proces verscholen.
Uitleg:
Het doel van het proces geeft aan waarom het proces plaatsvindt. Door het doel van het proces te
relateren aan de organisatiedoelstellingen, borgen we de toegevoegde waarde van het proces.
Voorbeeld:
Proces werving & selectie: zorgdragen voor de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel,
passend binnen de personeelsbegroting van de organisatie.
Klant / Leverancier
Klant: Voor wie wordt het product of de dienst voortgebracht (wie is de afnemer, de gebruiker)?
Leverancier: Wie is verantwoordelijk voor het voortbrengen van de dienst / het product en output?
Uitleg:
Klant: In feite draait alles binnen het proces om de klant. Elke activiteit dient van toegevoegde
waarde te zijn aan het resultaat dat de klant wenst.
Leverancier: Is degene die het resultaat levert, die verantwoordelijk is voor het eindproduct of
dienst.
Een klant kan ook een interne afnemer zijn, een interne klant. In dat geval is er sprake van
ondersteunende processen die via een klant-leverancier relatie met elkaar geschakeld zijn.
Voorbeeld:
Klant:
- bij een gemeente is dat vaak de burger
- bij een productiebedrijf is dat de afnemer van bijv. de stoel
- intern kan een afdelingsmanager klant zijn, bijv. de afdeling HRM
Leverancier:
- Afdelingshoofd Training & Consultancy
- Teamleider softwareontwikkeling
Input / Output
Output: Het resultaat (product of dienst) van het proces.
Uitleg:
Input is iets dat getransformeerd, verbruikt, gebruikt of verwerkt wordt. Wat zorgt ervoor dat het
proces wordt gestart (trigger)?
Output is het tastbare product of dienst, welke wordt opgeleverd aan het einde van het proces.
Soms dient de output van een bepaald proces als input voor een volgend proces.
Voorbeeld:
Input: telefoontje, aanvraag, alarm, klacht.
Output: Een product, zoals een stoel, een heftruck, etc. Of een dienst, zoals een verzekering,
vergunning, levering uitzendkracht, etc.
Kader
Alle randvoorwaarden, vereisten (normen), plannen en beleidsnota's die bij de besturing van het
proces een rol spelen.
Uitleg:
Op veel processen is wet- en regelgeving of zijn normen van toepassing. Deze spelen een rol bij de
besturing en de inrichting van een proces. Daarnaast kan ook intern beleid of kunnen interne
richtlijnen van invloed zijn op het proces.
Voorbeeld:
- Kwaliteitscriteria
- ISO normeringen
- Verordeningen
- Vergunningen

De Sensus-methode®
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Actoren
Wie is verantwoordelijk (eigenaar) voor het proces en welke mensen zijn betrokken bij het proces?
Uitleg:
actoren met een bepaalde rol. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van die actoren is cruciaal voor een effectief en efficiënt procesverloop.
De proceseigenaar is degene die verantwoordelijk is voor het optimaal inrichten, functioneren en
bijstellen van de processen.
Voorbeeld:
Iedere medewerker kan in principe betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor een proces. Bijv.
Manager Customer Relations, Voorman Produktie, Teamleider of Secretaresse.
Risico’s / Maatregelen
Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigd met het gevolg van die
gebeurtenis.
Maatregelen zijn de stappen die je onderneemt om het risico te beheersen.
Uitleg:
Processen kunnen risico's met zich meebrengen. Bij het definieren van het proces moeten de
risico's die het proces kan veroorzaken in kaart gebracht worden. Verder moet er een inventarisatie
gemaakt worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om dat risico te beheersen.
Voorbeeld:
Met elke lening die een bank verstrekt wordt een risico gelopen. Uiteraard calculeert de bank deze
risico’s in: een bepaald percentage van de leningen is nu eenmaal risicovol.
De kosten van deze risicovolle leningen worden geraamd en uiteindelijk weer verwerkt in de prijs
van de lening: de rente.
KPI’s
Kritische Prestatie Indicatoren zijn meeteenheden zoals doorlooptijden, deadlines, minimaal
behaalde resultaten, etc.
Uitleg:
mate waarin gestelde doelen worden bereikt. Iedere doelstelling dient te voldoen aan de SMARTcriteria. SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Voorbeeld:
- De behandeling van een factuur inclusief goedkeuring
mag niet meer dan 2 dagen duren.
KPI: doorlooptijd max. 2 dagen.
- Het gemiddeld ziekteverzuim over het gehele jaar
2012 mag maximaal 3 % zijn.
KPI: verzuimpercentage 2012 < of gelijk aan 3%.
Middelen
Middelen zijn de zaken (machines, huisvesting etc.) die nodig zijn om het proces te kunnen
uitvoeren.
Uitleg:
Welke middelen worden er gebruikt binnen het proces? Welke machines, documenten, software en
overige faciliteiten (huisvesting, materieel) worden binnen de processen door actoren gebruikt om
activiteiten mee te verrichten?
Voorbeeld:
- Beschermende kleding
- Specifieke machines of softwareapplicaties
- Grondstoffen

De Sensus-methode®
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Proces:
Factuurbehandeling

Doel

Klant / Leverancier

Waarom is dit proces er?
Wat voegt het toe?
Voor wie doe ik het?
In de doelomschrijving zit vaak
het resultaat van het proces verscholen.

Klant: Voor wie wordt het product of de dienst
voortgebracht (wie is de afnemer, de gebruiker)?
Leverancier: Wie is verantwoordelijk voor het
outvoortbrengen van de dienst / het product en out
put?

voegt het toe en voor wie
Waarom is dit proces er, wat
g zit vaak het resultaat
doe ik het? In de doelomschrijvin
van het proces verscholen.

Uitleg:
Het doel van het proces geeft aan
waarom het proces plaatsvindt. Door het
doel van het proces te relateren aan de
organisatiedoelstellingen, borgen we de
toegevoegde waarde van het proces.

Doel

Het soepel en op tijd laten
verlopen van de afhandeling
n de
van de factuurstroom binne
deze op
organisatie zodanig dat
.
tijd en juist betaald wordt

Voorbeeld:
Proces werving & selectie: zorgdragen
voor de instroom van voldoende
de personeelsbegroting van de organisatie.
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Uitleg:
Klant: In feite draait alles binnen het
proces om de klant. Elke activiteit dient
van toegevoegde waarde te zijn aan het
resultaat dat de klant wenst.
Leverancier: Is degene die het resultaat
levert, die verantwoordelijk is voor het
eindproduct of dienst. Een klant kan ook
een interne afnemer zijn, een interne klant.
In dat geval is er sprake van
ondersteunende processen die via een
klant-leverancier relatie met elkaar
geschakeld zijn.
Voorbeeld:
Klant:
• bij een gemeente is dat vaak de burger
• bij een productiebedrijf is dat de afnemer
van bijv. de stoel
• intern kan een afdelingsmanager klant
zijn bij bijv. de afdeling HRM
Leverancier:
• Afdelingshoofd Training & Consultancy
• Teamleider softwareontwikkeling

Klant: Voor wie wordt het product
of de dienst voortgebracht
(de afnemer, de gebruiker)?
Leverancier: Wie is verantwoordeli
jk voor het voortbrengen
van de dienst / het product en
output?

Klant
Leverancier

Teamleider FEZ

www.sensus-me thode.nl | Copyright
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Input / Output

Kader

Input: Datgene wat, of de gebeurtenis die, het proces doet starten.
Output: Het resultaat (product of dienst) van het proces.

Alle randvoorwaarden, vereisten (normen),
plannen en beleidsnota’s die bij de besturing
van het proces een rol spelen.

Input: Datgene wat, of de gebeurtenis die, het proces doet
starten.
Output: Het resultaat (het product of dienst) van het proces.

Uitleg:
Input is iets dat getransformeerd, verbruikt,
gebruikt of verwerkt wordt. Wat zorgt ervoor
dat het proces wordt gestart (trigger)?
Output is het tastbare product of dienst,
welke wordt opgeleverd aan het einde van
het proces. Soms dient de output van een
bepaald proces als input voor een volgend
proces.

Input / Output

Input: factuur

Voorbeeld:
Input: telefoontje, aanvraag, alarm, klacht.
Output: Een product, zoals een stoel,
een heftruck, etc. Of een dienst, zoals
een verzekering, vergunning, levering
uitzendkracht, etc.

(normen), plannen
Alle randvoorwaard en, vereisten
van het proces
en beleidsnota’s die bij de besturing
een rol spelen.

Uitleg:
Op veel processen is wet- en regelgeving of
zijn normen van toepassing. Deze spelen
een rol bij de besturing en de inrichting
van een proces. Daarnaast kan ook intern
beleid of kunnen interne richtlijnen van
invloed zijn op het proces.

Kader

Betalingstermijn van 30 dagen

Voorbeeld:
• Kwaliteitscriteria
• ISO normeringen
• Verordeningen
• Vergunningen

www.sensus-methode.nl | Copyright ©
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Actoren

Risico’s / Maatregelen

Wie is verantwoordelijk (eigenaar)
voor het proces en welke mensen
zijn betrokken bij het proces?

Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt,
vermenigvuldigd met het gevolg van die gebeurtenis.
Maatregelen zijn de stappen die je onderneemt om
het risico te beheersen.

Uitleg:
Mensen verrichten een deel van de
activiteiten binnen een proces. Zij worden
beschouwd als actoren met een bepaalde
rol. De verdeling van taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van die actoren

Risico is de kans dat een gebeurtenis
plaatsvindt,
vermenigvuldigd met het gevolg
van die gebeurtenis.
Maatregelen zijn de stappen die
je onderneemt om
het risico te beheersen.

Uitleg:
Processen kunnen risico’s met zich
proces moeten de risico’s die het proces
kan veroorzaken in kaart gebracht worden.
Verder moet er een inventarisatie gemaakt
worden welke maatregelen er genomen
kunnen worden om dat risico te beheersen.

procesverloop. De proceseigenaar is
degene die verantwoordelijk is voor
het optimaal inrichten, functioneren en
bijstellen van de processen.

Voorbeeld:
Met elke lening die een bank verstrekt
wordt een risico gelopen. Uiteraard
calculeert de bank deze risico’s in: een
bepaald percentage van de leningen is
nu eenmaal risicovol. De kosten van deze
risicovolle leningen worden geraamd en
uiteindelijk weer verwerkt in de prijs van de
lening: de rente.

Voorbeeld:
Iedere medewerker kan in principe
betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn
voor een proces. Bijv. Manager Customer
Relations, Voorman Produktie, Teamleider
of Secretaresse.

Risico’s
Maatregelen

Het is voor een FEZmedewerker niet altijd duide
lijk
hoe een factuur voor algem
een
beheer gecodeerd moet worde
n
wanneer er op de factuur
vakinhoudelijke terminologieën
worden
gebruikt. Bv. ICT-facturen

www.sensus-methode.nl | Copyright

Uitleg:
Een meetbare grootheid die informatie
geeft over het functioneren van een
bepaald proces en de mate waarin gestelde
doelen worden bereikt. Iedere doelstelling
dient te voldoen aan de SMART-criteria.
Realistisch, Tijdgebonden
Voorbeeld:
• De behandeling van een factuur inclusief
goedkeuring mag niet meer dan 2 dagen
duren. KPI: doorlooptijd max. 2 dagen.
• Het gemiddeld ziekteverzuim over het
gehele jaar mag maximaal 3% zijn.

©

KPI’s

Middelen

Prestatie indicatoren zijn meeteenheden zoals doorlooptijden, deadlines, minimaal behaalde resultaten, etc.

Middelen zijn de zaken (machines, huisvesting etc.)
die nodig zijn om het proces te kunnen uitvoeren.

zoals
n zijn meeteenh eden
Prestatie indicatore
etc.
behaalde resultaten
deadlines, minimaal

doorloopti jden,

KPI’s

uur van
Doorlooptijd fact
gefiatteerd :
binnenkomst tot
5 dagen.

www.sensu s-methode

Uitleg:
Welke middelen worden er gebruikt binnen
het proces? Welke machines, documenten,
software en overige faciliteiten (huisvesting,
materieel) worden binnen de processen
door actoren gebruikt om activiteiten mee
te verrichten?
Voorbeeld:
• Beschermende kleding
•
softwareapplicaties
•

.nl | Copyright ©
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3. Modelleren: Organisatiebeschrijving met acht
iconen
3.1 Inleiding
Een veelvoorkomende fout bij het modelleren van processen is dat de flowchart te
complex wordt voor de gebruiker. Ons advies is om de flowchart zo simpel mogelijk te
houden. De gebruiker is niet geïnteresseerd in technische aspecten maar wil weten
welke rol hij speelt binnen het proces. Door gebruik te maken van de 8 herkenbare
iconen van de Sensus-methode kan iedereen binnen de organisatie de flowcharts
begrijpen en de professional heeft alle informatie die hij nodig heeft.

3.2 De iconen
In dit hoofdstuk zullen de acht iconen waarop de Sensus-methode® is gebouwd uitgebreid
behandeld worden. Deze iconen zijn:
1.

Actie

2.

Invoerdocument

3.

Keuze

4.

Computeractie

5.

Uitvoerdocument

6.

Aanleiding/Resultaat

7.

Archief

8.

Procesverwijzing

Actie
De icoon ‘Actie’ is de belangrijkste. Processen worden immers primair opgebouwd uit
activiteiten. Acties zijn alle dingen die door mensen worden uitgevoerd. Dit klinkt eenvoudig,
maar bij het definiëren van een Actie vraagt men zich al snel af, hoe alle dingen die men doet
volledig weergegeven kunnen worden.
In de Sensus-methode® wordt de begrenzing eenvoudig bepaald door de Actie enkelvoudig
te omschrijven. Dit wil zeggen dat de Actie met één of meerdere werkwoorden en een
toevoeging (zelfstandig naamwoord) moet kunnen worden omschreven.

Figuur 3

Invoerdocumenten en Uitvoerdocumenten
Binnen de Sensus-methode® bestaan twee rode Iconen die erg op elkaar lijken, maar op een
andere manier gebruikt worden. Dit zijn de iconen Invoerdocument en Uitvoerdocument. De
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vorm van de Iconen is hetzelfde, zij het dat ze 180 graden ten opzichte van elkaar zijn
gedraaid.

Figuur 4

Een Document is een stuk papier, een mail of een computerbestand met een officiële status
binnen een organisatie (kladpapier is geen Document). Door alle Documenten en Archieven
te beschrijven wordt de totale Documenten- en informatiestroom gevisualiseerd. Om de
richting van de informatiestroom te kunnen vastleggen zijn er twee verschillende soorten
Documenten in de methode opgenomen.
Invoerdocumenten bevatten informatie die nodig is binnen het Proces, voor de erop
volgende Actie(s). Uitvoerdocumenten worden in het Proces vervaardigd of gewijzigd en
bevatten dus informatie die in de voorafgaande Actie(s) is verworven.
Een Proces kan dus nooit beginnen met een Uitvoerdocument, en nooit eindigen met een
Invoerdocument.
Documenten in de procesbeschrijving krijgen dezelfde benaming van de documenten in de
werkelijke organisatie. Dit is essentieel voor de herkenbaarheid van het beschreven proces.
Documenten in de flow
Er gebeurt nogal wat met Documenten binnen organisaties. Documenten komen
verschillende Processen in en verlaten deze weer. Om de ‘richting’ van het Document ten
opzichte van de Actie weer te geven, werken we binnen de Sensus-methode® met pijlen. Als
een Document een Proces in komt, dan is het document er vóór de actie, en staat de pijl
gericht van het Document naar de Actie. De relatie van het Document ten opzichte van de
Actie bepaalt dus of het een Invoer- of Uitvoerdocument is.

De Sensus-methode®
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Figuur 5

Als een Document vervaardigd wordt in het ene Proces (Uitvoerdocument) en vervolgens in
een ander Proces gebruikt wordt (Invoerdocument), verandert het Document dus van type.

Figuur 6

Computeractie
Een Computeractie is vergelijkbaar met een gewone Actie (kost tijd, bevat werkwoord en
zelfstandig naamwoord), maar de activiteit is onlosmakelijk verbonden met een software
applicatie. Een Computeractie vertegenwoordigt de interface tussen de gebruiker van een
softwaresysteem en een (dataverwerkende) applicatie. Hierbij moet worden gedacht aan
computerapplicaties waarmee gegevens worden verwerkt. Denk bij deze applicaties
bijvoorbeeld aan een klantendatabase, een productiedatabase of een boekhoudprogramma.

De Sensus-methode®
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Figuur 7

Keuze
Een Keuze is een kruispunt (of een beslismoment) in de procesbeschrijving. Om visueel
duidelijk te maken dat het Proces na een keuze meerdere richtingen uit kan gaan, wordt het
Keuze-icoon tussengevoegd. Een Keuze is een korte vraag die alleen met ‘ja’ of ‘nee’
beantwoord kan worden. Een Keuze wordt ook wel een beslissing of beoordeling genoemd.

Figuur 8

Keuze-icoon en acties
De Keuze-icoon moet altijd volgen op de Actie waarin de feitelijke keuze wordt gemaakt.

Figuur 9

Keuze-icoon en ja/nee
Het antwoord op de vragen in de Keuze-iconen kan alleen ‘ja’ of ‘nee’ zijn. In beide gevallen is
er een vervolgactie, al kan het proces daarna wel direct stoppen. Dit betekent dat een KeuzeDe Sensus-methode®
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icoon minstens twee uitgaande pijlen krijgt. De acties komen ná de keuze, waardoor de pijlen
van de Keuze-icoon naar de Acties gericht zijn. De woorden ‘ja’ en ‘nee’ worden bij de pijlen
geschreven.

Figuur 10

Keuze en vervolgacties
Een Keuze volgt altijd op een Actie, en heeft dus ook altijd betrekking op de voorafgaande
Actie. Na een keuze kan een vervolgactie plaatsvinden, maar er kan ook nog een Keuze
volgen. Zie onderstaande voorbeelden.

Figuur 11

Aanleiding/Resultaat
Het grijze icoon kan op twee manieren worden toegepast. Enerzijds wordt het gebruikt als
aanleiding, anderzijds als resultaat.
Een Aanleiding/Resultaat geeft de start of het resultaat van een proces of actie aan, niet
zijnde een document.
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Wanneer het icoon gebruikt wordt als aanleiding kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan
personen die een proces laten starten; een klant komt aan de balie en verzoekt om
informatie. Een ander voorbeeld van een aanleiding is een telefonische oproep waarmee een
proces gestart wordt.

Figuur 12

Het grijze icoon kan ook als resultaat van een proces of een actie worden toegepast.
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een producten of halffabricaten.

Figuur 13

Procesverwijzing
De Procesverwijzing wordt gebruikt om Processen te koppelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk,
dat tijdens een bepaald Proces een ander Proces wordt opgestart, dit proces wordt
doorlopen, en vervolgens wordt teruggekeerd naar het oorspronkelijke Proces.
Processen kunnen ook achter elkaar worden geplakt. De Procesverwijzing kan op drie
manieren worden gebruikt.
Voor onderstaande voorbeeld geldt: Proces 2 volgt altijd op Proces 1. Geen enkel ander
Proces volgt op 1. En geen enkel ander Proces gaat vooraf aan 2.

De Sensus-methode®
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Proces 1

Proces 2

Figuur 14

Voor het proces in figuur 19 geldt: Proces 1 wordt onderbroken, Proces 2 wordt dan in zijn
geheel doorlopen, en Proces 1 wordt dan weer vervolgd.
Proces 1

Proces 2

Figuur 15
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De Processen 1, 2 en 3 gevolgd door Proces K. Proces K volgt op verschillende Processen,
mogelijk zelfs nog meer dan alleen op Processen 1, 2, en 3. In K hoeft niet naar alle
processen terug verwezen te worden.
proces 1

proces 2

proces 3

proces k

Figuur 16

Deelprocessen
Het volgende voorbeeld is redelijk eenvoudig;
een kort proces, in dit geval het proces “Ontvangen bestelling”, wordt door middel van pijlen
en iconen tussengevoegd. Echter, wanneer Processen groter en complexer worden, is het
niet praktisch dit (deel)proces in zijn geheel op te nemen. In plaats daarvan wordt de icoon
proces(verwijzing) tussengevoegd. Zie onderstaande voorbeelden.
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Figuur 17

Figuur 18
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Archief
Het laatste, en misschien ook wel eenvoudigste icoon is dat van het Archief. Een Archief is
een officiële locatie waar medewerkers Documenten (informatie) kunnen ophalen of
achterlaten. Het is daarmee het uitwisselpunt voor informatie. Een Archief kan tastbaar of
digitaal zijn.
Een Archief is een voorwerp (bijvoorbeeld een map of kast) of een locatie (bijvoorbeeld een
plek op het computernetwerk) waar documenten worden opgeslagen.
Bij de benaming van het Archief kan het beste de inhoud worden vermeld met eventueel het
soort archief (b.v. kast, ordner, map in de computer).
Voorbeeld

Figuur 19

Een Archief kan gebruikt worden om Documenten in te bewaren, en om Documenten uit te
halen.
Voorbeeld

Figuur 20

Voor de duidelijkheid: een Archief kan dus een tastbaar object zijn, of een digitale
opslagplaats (dus niet-tastbaar).
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3.3 Do’s and Don’ts: Modelleerregels
De Sensus-methode heeft een standaard tekenwijze die door de software wordt
ondersteund. Afhankelijk van de iconen en verbindingen tekent de software de flowchart.
Tijdens de interviewsessie wordt deze zelfde tekenwijze gehanteerd.
Om processen eenduidig te modelleren maken we gebruik van een aantal modelleerregels.
De modelleerregels worden tijdens interviewsessies op dezelfde wijze toegepast als in de
software. Deze regels zijn geen verplichting maar gebaseerd op onze best practice
ervaringen.
Richtlijn 1: Pijlen
De Iconen worden verbonden door pijlen. Deze pijlen geven de volgorde aan van de Acties
en Computeracties. Maar ze geven ook de richting van de informatiestromen aan. Een
Document vóór een Actie: de informatie is nodig voor de Actie. Een Archief na een
Document: het Document wordt opgeborgen in het Archief.

Figuur 21
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Richtlijn 2: Modelleerrichting
Processen volgens de Sensus-methode worden van boven naar beneden gemodelleerd met
de acties en keuzes onder elkaar. In- en uitvoerdocumenten, procesverwijzingen,
aanleiding/resultaat en archief staan in de kolommen links of rechts van de activiteiten.

Figuur 22

Richtlijn 3: Gebruik Maximaal 35 iconen
Gebruik niet meer dan 35 iconen in een proces. Heeft u meer iconen nodig, splits het proces
dan op in ‘SUB’ processen. En verbind de ‘SUB’ processen met een procesverwijzingsicoon.
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Richtlijn 4: Gebruik nieuwe actie icoon
Vooral in administratieve processen vindt vaak een hele serie kleine Acties achter elkaar
plaats, die betrekking hebben op hetzelfde. Om te voorkomen dat de procesbeschrijving
onnodig lang en daardoor onduidelijk wordt, kunnen deze kleine Acties worden
samengevoegd.
Het samenvoegen van Acties is alleen mogelijk indien er geen meerdere vervolgacties of
actoren aan gekoppeld zijn.
Een hulpmiddel hierbij is dat zodra er een wijziging is van plaats, tijd of persoon er een
nieuwe Actie icoon wordt gebruikt.
Niet gewenst

Gewenst

Figuur 23
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Richtlijn 5: Geen controleloops binnen 1 afdeling
Controleloops maken een proces vaak onnodig gecompliceerd. Houd het proces zo
eenvoudig mogelijk.
Niet gewenst

Gewenst

Figuur 24

Richtlijn 6: Documenten in versus documenten uit
Uitleg: als een document al een keer benoemd is in een proces dan hoeft dat document niet
nogmaals benoemd te worden, bij een volgende activiteit waarvoor dat document wordt
gebruikt.
Niet gewenst

Gewenst

Figuur 25
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Richtlijn 7: Gebruik meerkeuzevragen
Gebruik bij meerkeuzevragen maar 1 actieicoon en koppel de keuzes direct aan elkaar.
Niet gewenst

Gewenst

Figuur 26
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Richtlijn 8: Begin en einde van een proces
Visualiseer het begin en einde van een proces. Een proces begint nooit zomaar, maar wordt
ergens door getriggerd. Ook eindigt een proces nooit op een activiteit, het moet iets
opleveren. Visualiseer het begin van een proces daarom altijd met één van de volgende
iconen: invoerdocument, aanleiding / resultaat of procesverwijzing. Het einde van een proces
wordt aangeven met één van de volgende iconen: uitvoerdocument, aanleiding resultaat,
procesverwijzing of archief.
Een proces loopt altijd van:

Naar:

Figuur 27

Richtlijn 9: Schrijf duidelijke toelichtingen
De Iconen alleen geven al een duidelijk beeld van het verloop van een Proces. Toch is het van
belang om bij elk Icoon een goede toelichting te schrijven, zodat de processen gemakkelijk
leesbaar en te begrijpen zijn.
Ga bij het schrijven van een toelichting uit van een nieuwe medewerker. Hij of zij moet
kunnen begrijpen wat er verwacht wordt.
Beschrijf minimaal wat bij een actie moet worden gedaan en concretiseer de actie.
•

Hou het doel van de procesbeschrijvingen in het oog

•

Schrijf goedlopende zinnen

•

Beschrijf ook bijv. termijnen, checklist, uitzonderingen

•

Bij voorkeur geen functie- of afdelingsnamen
Voorbeeld toelichtingstekst:
Controleren van de factuurlijst op volledigheid en juistheid.
De volgende velden worden gecontroleerd:
- categorie
- totaal bedrag
- toekenning factuurregels aan debiteur

Figuur 28
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4. Processen verbeteren
4.1 Inleiding
Nadat het proces in kaart is gebracht, wordt het ook duidelijk of het proces efficiënt is of niet
en of we ons richten op de juiste dingen. Zijn de stappen die we ondernemen waarde
toevoegend voor de klant (VOC). Niet alle activiteiten die niet direct waarde toevoegend zijn
kunnen uit het proces worden geschrapt, bijvoorbeeld omwille van juridische of
technologische redenen.
Sensus maakt voor het verbeteren van de processen gebruik van de Lean Methodologie.
Lean heeft als doel om zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk
verspillingen, zoals wachttijden of eindvoorraden. Het streven naar zo’n optimale flow is de
grondgedachte van Lean. Het verbeteren van de organisatie met behulp van Lean gaat over
twee verbeteringen. Klanttevredenheid (bepaald door snelheid en de kwaliteit) en
procesverbetering (bepaald door procesbeheersing en voorkomen van fouten). Dit houdt in
dat wat de klant vraagt van de organisatie op tijd, zonder fouten en tegen de laagst mogelijke
prijs geleverd wordt

4.2 Wat is Lean
Lean manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde
voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen. Door de productie zo slank en
efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van
het bedrijfsresultaat. Al ver in de geschiedenis heeft Henry Ford een belangrijke bijdrage
geleverd aan het ontstaan van Lean. Hij bedacht dat het handig was de bekende T Ford te
assembleren in een continue flow, een bewegende assemblagelijn. Hiermee kon hij in 33 uur
een auto bouwen van ruw ijzer. Later ‘adopteerde’ autofabrikant Toyota deze visie, maar
concentreerde zich ook op het aanbieden van productvariatie en waarde voor de klant. In de
productiestraat van Toyota werd het mogelijk om verschillende producten te fabriceren. Het
tempo van de productie evenals het model van de auto werd geleid door de vraag van de
klant. Door de successen van Toyota won de Lean filosofie aan populariteit. Dit maakte dat
veel fabrikanten, maar later ook andere organisaties, van zakelijke dienstverlening tot
gemeenten en woningcorporaties, zijn gaan werken volgens de Lean-methode.
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4.3 Verspillingen in kaart brengen
Centraal binnen Lean staan de zeven soorten van
verspillingen: wachttijd (doorlooptijden), voorraden,
transport, onnodige extra's, overproductie, defecten
(fabricagefouten) en beweging (verplaatsing). Een
aantal zaken staan voorop in de verbeteraanpak van
Lean. Het bijhouden van de manier waarop het werk
gedaan wordt, het onderzoeken van werkstromen
tussen mensen en tussen afdelingen en het delen
van kennis en methoden met medewerkers, zodat zij
hun werk continu kunnen verbeteren. De zaken in
het proces die geen toegevoegde waarde leveren
voor de klant dienen uit het proces verwijderd te worden. Zaken of processtappen die geen
directe waarde toevoegen, maar die wel moeten worden behouden (bijvoorbeeld omdat ze
wettelijk verplicht zijn), worden zo slim en efficiënt mogelijk ingericht. Bijvoorbeeld door
middel van automatisering.

4.4 Vormen van verspillingen
Overproductie: meer produceren dan nodig is
•

Meer doen dan gevraagd door de klant

•

Meer informatie of documenten produceren dan nodig

•

Meer doen dan nodig voor het volgende proces

•

Te veel doen, te vroeg beginnen of te snel produceren

•

Vooruitwerken voor mogelijke vraag; alvast “voorwerk” gaan doen terwijl een aanvraag
nog niet compleet is

•

Overcapaciteit vanwege pieken in het werkaanbod,

•

Meerdere brieven waar het in 1 brief zou kunnen

•

Onnodig kopiëren; meer kopiën maken dan gevraagd

•

Te veel personen in de CC-lijst

•

Maken van rapporten, statistieken, protocollen waar niemand iets meet doet

Overproductie treedt op wanneer processen doorgaan met werken terwijl ze zouden moeten
stoppen. Meer produceren dan nodig is, leidt tot voorraadvorming, levert niets op, kost
vooral tijd, ruimte en aandacht en vraagt vaak om beheer en/of onderhoud. Overproductie is
dan ook een ernstige vorm van verspilling omdat het leidt tot andere verspillingen zoals
bijvoorbeeld overtollige voorraden, defecten en extra transport.
Voorraad: voorraden houden van materiaal en product, zoals ongelezen e-mails, klantcases
in behandeling, openstaande verzoeken, reserve-onderdelen die nooit gebruikt worden of
een pool met ongebruikte leaseauto’s.
•

Het opslaan van voltooide producten, ongebruikt materiaal of data

•

Te veel grondstoffen, tussenvoorraden of gereed product

•

Werk opsparen en gebundeld doorsturen
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•

Batchgewijs werken

•

Te grote werkvoorraad (onderhanden werk)

•

Bestanden/documenten in wachtrij voor behandeling

•

Ongelezen' e-mails, brieven of berichten

•

Data die niet gebruikt worden in het IT-systeem

Voorraad kan beschadigen, verliest zijn waarde, neemt veel ruimte in beslag. Het kan voor
komen dat voorraad nodig is, maar beperk het.
Transport: verplaatsen van producten of materialen (grondstoffen, documenten,
onderhanden werk) tussen bewerkingen
•

Fysiek gescheiden zijn van opeenvolgende processen; onlogische indeling van de
werkvloer

•

Processtappen die niet op elkaar zijn afgestemd

•

Vergaande scheiding van taken (veel overdrachtsmomenten, inwerktijd, informatieoverdracht en voorraadvorming)

•

Als producten/materialen niet direct op de juiste plaats gezet worden

•

Verplaatsen van documenten om ze te laten tekenen

•

Verplaatsen van bestanden

•

Vergaderen leidt tot meer verplaatsingen, dan telefonisch contact

Transport moet geminimaliseerd worden omdat het tijd kost waarin geen waarde kan
worden toegevoegd en omdat er tijdens transport producten beschadigd kunnen raken.
Beweging: elke lichamelijke beweging die geen waarde toevoegt aan het proces
•

Onnodig lopen, buigen, tillen, draaien of reiken door een verkeerde ergonomische
indeling van het proces/lay-out van de werkplek

•

Zoeken naar mappen, documenten, bestanden, informatie en/of collega's (bijv. bij
ontbrekende instructies)

•

Gereedschap, machines, materiaal en/of gegevens die nodig zijn voor uitvoering van het
proces zijn niet bij de hand.

•

Overdracht van werkzaamheden, informatie en documenten.

•
Wachten: mens of machine moet wachten op voltooiing van de voorgaande processtap.
Wachten op....
•

Omstellen machines

•

Antwoord

•

Beslissing

•

Handtekening

•

Autorisatie

•

(Terugbrengen van een) document

•

Voorafgaand proces

•

Opstarten van een computerprogramma

•

Materiaal

•

Instructies
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•

Informatie

De oorzaak van het wachten is dat een proces stroomopwaarts niet op tijd levert. De
wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen of, erger, leiden
tot overproductie.
Onnodige extra’s of overprocessing: meer processtappen uitvoeren dan nodig is voor het
minimum voor opdrachtafhandeling.
•

Mooier maken van het product dan strikt noodzakelijk

•

Meer doen dan wat de klant wil, zoals zaken buiten de afgesproken standaard
dienstverlening oppakken

•

Dingen dubbel doen (dossiers zowel fysiek en electronisch opslaan)

•

Opnieuw invoeren van data

•

Teveel inspectie uitvoeren door het werk van de voorganger nog eens te controleren

•

Dubbel werk doordat niet duidelijk is wie wat doet

•

Bottlenecks die niet bekend, zichtbaar en erkend zijn

•

Niet het hele proces overzien geeft verderop problemen

•

De gang van zaken niet standaardiseren laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden

Bij overprocessing gaat het dus altijd om ineffectieve of onnodige stappen in het proces als
gevolg van het feit dat niet helder is waar de grens ligt van de klant en omdat processen niet
goed zijn ingericht en buitensporig complex gemaakt zijn.
Defecten: het corrigeren van gemaakte fouten.
•

Uitval/fouten (producten of delen van diensten die niet voldoen aan de specificaties of
verwachtingen van de klant, onvolledige of verkeerde informatie)

•

Herstel van fouten/herbewerkingen

•

Rappelleren

•

Controles in het proces

•

Afval

Het moeten herstellen van fouten in de vorm van correcties tijdens een activiteit of
reparaties achteraf zijn een verspilling.
4.5 Hulpmiddelen om verspillingen op te sporen
Er bestaan verschillende hulpmiddelen om verspillingen in processen op te sporen en te
verwijderen, zoals een set van methodes en instrumenten die horen bij de Lean
verbeteraanpak. Hieronder de belangrijkste:
•

Value Stream Mapping (VSM): Een flowdiagram met alle processtappen die nodig
zijn om tot een eindproduct te komen. Per processtap wordt aangegeven wat de
doorlooptijd is, de wachttijd en de benodigde tijd voor transport.

•

5 Why’s: Analysemethode door via het steeds herhalen van de waarom-vraag te
ontdekken wat het werkelijke probleem / de oorzaak is.

•

Kaizen (Japans voor ‘continu verbeteren’): Een verbeteraanpak waarbij stapsgewijs de
verspillingen uit het proces wordt gehaald.
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•

Visual management: Het informeren van medewerkers via visuele middelen.
Bijvoorbeeld via planborden, informatiewijzers, roosters etc.

•

Just in time productie (JIT): Pas als er een bestelling is geplaatst daadwerkelijk gaan

•

Kanban (signaalkaartjes): Kanban betekent ‘teken’ of ‘signaal’. Er wordt pas

produceren. Op deze wijze wordt voorkomen dat er overproductie ontstaat.
geproduceerd of besteld zodra er via een signaal om wordt gevraagd. Dit signaal kan
ook geautomatiseerd binnen komen.
•

Two bin: Het Two bin (‘twee bakken’) principe is een onderdeel van een logistiek
voorraadproces. De voorraad wordt verdeeld over twee bakken. Wanneer bak één
leeg is dan zorgt een signaal (kanban) ervoor dat de afdeling inkoop nieuwe voorraad
gaat bestellen. Intussen wordt de tweede bak gebruikt.

•

Poke yoke: ‘Zo eenvoudig mogelijk en bestand tegen vergissingen’. Het proces wordt
zo eenvoudig mogelijk ingericht, zodat de kans op fouten zo minimaal mogelijk is.
Denk bijvoorbeeld aan een formulier waarbij de open vragen vervangen worden voor
het aankruisen van een beperkt aantal mogelijkheden.

•

5S: De 5 S-en staan voor:
o

Scheiden (Seiri): Scheid noodzakelijke en overbodige zaken.

o

Sorteren (Seiton): Sorteer op logisch wijze wat na Seiri overblijft.

o

Schoonmaken (Seiso): Houd machines en werkomgeving schoon.

o

Systematiseren (Seiketsu): Herhaal stap 1 tot 3 continu.

o

Standaardiseren (Shitsuke): Zorg dat de nieuwe werkwijze standaard wordt.

5 S geeft dus richtlijnen om er voor te zorgen dat het productieproces zo efficiënt
mogelijk verloopt. Dat er geen tijd verloren gaat naar het zoeken naar formulieren,
het aanvullen van voorraden etc.

De Sensus-methode®

Pagina 32 van 32

2Xplain studiedag 26 oktober 2017

Procesbeschrijving Sensus-methode

06/10/2017

1.1 Indiensttreding
Toelichting
Het formaliseren van het dienstverband van nieuwe medewerkers en het structureren van de
indiensttreding.
Klant / Leverancier
Klant : Hoofd van de afdeling, nieuwe medewerker
Leverancier : P&O
Input / output
Input: : De nieuwe medewerker is geselecteerd
Output: : Het dienstverband is geformaliseerd
Kaders
Het formaliseren van het dienstverband dient zeer zorgvuldig plaats te vinden. De organisatie en
haar medewerkers hechten zeer aan een tijdige en correcte uitbetaling van salaris en overige
vergoedingen.
Actoren / Rollen
R (Responsible) : Hoofd P&O
C (Consulted) : Hoofd van de afdeling
I (informed) : Directeur
Risico's & Maatregelen
Risico : Indiensttreding is nog niet gereed op indienstdatum
Maatregel : Doorlooptijd van de indiensttreding is maximaal 5 werkdagen
PI's
Doorlooptijd in weken/ werkdagen of uren : 5 werkdagen
Middelen
Personeelsinformatiesysteem
Status procesbeschrijving
Goedgekeurd door proceseigenaar
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Procesbeschrijving Sensus-methode

06/10/2017

1 Gespreksverslagformulier
Document : Gespreksverslagformulier
Toelichting
Formulier ten behoeve van het vastleggen van de gevoerde sollicitatiegesprekken. In het
formulier wordt een korte weergave van de gesprekken gegeven en worden de gemaakte
afspraken (arbeidsvoorwaarden etc. ) vastgelegd.
2 Uitnodigen arbeidsvoorwaardengesprek
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Uitnodigen van de kandidaat voor een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek in aanwezigheid
van de vacaturehouder en de P&O Adviseur.
3 Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Document : Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Toelichting
Voorbeeld van een uitnodigingsbrief voor een arbeidsvoorwaardengesprek.
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Procesbeschrijving Sensus-methode

06/10/2017

4 Voeren van het arbeidsvoorwaardengesprek
Verantwoordelijke functie: P&O : Personeelsadviseur
Toelichting
Het gespreksverslagformulier vormt de leidraad voor dit gesprek. Hierin worden ook alle
afspraken inzake arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals:
- Salaris;
- Contractingang en -duur;
- Vergoedingen;
- Afwijkende werktijden;
- Indien van toepassing laptop, mobiele telefoon, bedrijfs- of leaseauto.
In dit gesprek wordt tevens uitleg gegeven over de collectieve zorgverzekering, over het
opnemen van verlof en wordt het beoordelingssysteem van de organisatie toegelicht en de
regelingen uit de Personeelsgids doorgenomen. De Personeelsgids wordt tevens aan de
kandidaat overhandigd.
Aan de kandidaat wordt een aanstellingsset overhandigd. Deze bevat:
- Formulier persoonsgegevens;
- Opgaaf gegevens voor de loonheffingen;
- Folder over pensioen en waardeoverdrachtsformulier;
- Formulier ten behoeve van aanmelding collectieve ziektekostenverzekering.
Het formulier persoonsgegevens en het formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen
worden tijdens het gesprek door de kandidaat ingevuld. De overige formulieren worden
toegelicht met het verzoek de informatie thuis goed door te nemen en de van toepassing zijnde
formulieren bij de getekende arbeidsovereenkomst te retourneren.
5 Personeelsgegevensformulier
Document : Personeelsgegevensformulier
Toelichting
Formulier t.b.v. het vastleggen van de persoonlijke gegevens van de nieuwe medewerker. In dit
formulier worden o.a. NAW-gegevens, banknummer, BSN-nummer en gegevens van partner en of
kinderen vastgelegd.
6 Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Document : Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Toelichting
Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Met dit
formulier geeft de werkgever deze gegevens op. Zie ook: www.belastingdienst.nl
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Procesbeschrijving Sensus-methode

06/10/2017

7 Invullen formulieren
Verantwoordelijke functie: Rollen : Medewerker
Toelichting
Aan het einde van gesprek invullen van de volgende formulieren;
1. Opgaafgegevens voor de loonheffingen.
2. Personeelsgegevensformulier.
8 Invoeren personeelsgegevens
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Applicatie : Personeelsinformatiesysteem Raet
Toelichting
Invoeren van de benodigde gegevens in het personeelsinformatiesysteem, aan de hand van het
persoonsgegevensformulier en de gemaakte afspraken in het gespreksverslagformulier. De in te
voeren gegevens zijn o.a.:
- NAW-gegevens;
- Datum indiensttreding;
- Functienaam;
- Vorm en looptijd arbeidsovereenkomst;
- Proeftijd;
- salarisgegevens (salaris, evt. salarisschaal en periodiek, evt. eindejaarsgratificatie)
- percentage vakantietoeslag;
- werktijden (aantal uren, uren per dag);
- opleidingen;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.
9 Opstellen arbeidsovereenkomst
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Opstellen van een concept arbeidsovereenkomst en aanstellingsbrief.
Ter controle voorleggen van de aanstellingsbrief en de arbeidsovereenkomst, zoals genoemd in
de arbeidsovereenkomst, aan de verantwoordelijk P&O Adviseur.
10 Arbeidsovereenkomst
Document : Arbeidsovereenkomst
Toelichting
Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst (fulltime voor onbepaalde tijd).
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Procesbeschrijving Sensus-methode
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11 Aanstellingsbrief
Document : Aanstellingsbrief
Toelichting
De aanstellingsbrief is een begeleidende brief bij de arbeidsovereenkomst. Hierin worden de
afspraken die gemaakt zijn bevestigd. Er staat minimaal in voor welke functie, op welke datum en
onder welke voorwaarden een werknemer in dienst wordt genomen. In deze brief kan worden
verwezen naar een van toepassing zijn CAO, arbeidsregelement of personeelsgids.
12 Tekenen arbeidsovereenkomst
Verantwoordelijke functie: P&O : Hoofd P&O
Toelichting
Controleren van de aanstellingsbrief en arbeidsovereenkomst en indien akkoord ondertekenen
van deze.
13 Verzenden AOK en aanstellingsbrief
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Verzenden van de AOK in tweevoud aan de kandidaat, vergezelt van de aanstellingsbrief.
14 Ontvangen getekende AOK
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
1. Bewaken van de ontvangst van de originele arbeidsovereenkomst en de overig van toepassing
zijnde formulieren. Vanaf dat moment wordt de sollicitant als nieuwe medewerker beschouwd.
De formulieren die (getekend) terug ontvangen dienen te worden:
- AOK
- Kopie identiteitsbewijs
- Eventueel formulier waardeoverdracht Pensioen
- Eventueel formulier aanmelding collectieve ziektenkostenverzekering.
2. Verzenden van een standaard ontvangstbevestiging direct na ontvangst van de getekende
arbeidsovereenkomst.
15 Ontvangstbevestiging AOK
Document : Ontvangstbevestiging AOK
Toelichting
Voorbeeld van een standaard bevestigingsbrief ter ontvangst van een getekende
arbeidsovereenkomst.
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06/10/2017

16 Aanleveren gegevens aan de salarisadministratie
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Aanleveren benodigde formulieren aan de salarisadministrateur.
Dit zijn:
- Gespreksverslagformulier;
- Persoonsgegevensformulier;
- Kopie van de legitimatie,
- Opgaaf gegevens voor de loonheffingen;
- Kopie arbeidsovereenkomst.
- Evt. kopie polisblad ziektekostenverzekering;
- Evt. formulier waardeoverdracht pensioen;
17 Invoeren salarisgegevens
Verantwoordelijke functie: P&O : Salarisadministrateur
Applicatie : Personeelsinformatiesysteem Raet
Toelichting
Invoeren van de benodigde gegevens in het salarissysteem conform proces: Verwerken mutaties.
De in te voeren gegevens zijn o.a.:
- NAW-gegevens;
- Datum indiensttreding;
- Functienaam;
- Vorm en looptijd arbeidsovereenkomst;
- Proeftijd;
- salarisgegevens (salaris, evt. salarisschaal en periodiek,)
- percentage vakantietoeslag;
- werktijden (aantal uren, uren per dag);
- opleidingen;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.
De in te voeren salariscomponenten zijn o.a.:
- Ploegentoeslag,
- Representatievergoeding,
- Reiskosten,
- ANW-hiaat,
- Pensioenpremie,
- Bijdrage personeelsvereniging,
- Telefoonvergoeding,
- Inhouding eigen bijdrage leaseauto,
- Evt. inhouding premie zorgverzekeringswet.
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18 Invoeren verlofrechten
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Verlofrechten bepalen en invoeren van de verlofrechten in het geautomatiseerde verlofsysteem.
Doorgeven verlofrechten aan de lijnmanager.
19 Aanmaken personeelsdossier en opbergen form.
Verantwoordelijke functie: P&O : Medewerker P&O
Toelichting
Toevoegen van de nieuwe medewerker aan het personeelsdossier. Hierin wordt in mapjes
opgeborgen:
- Arbeidsovereenkomst;
- Aanstellingsbrief;
- Formulier Persoonsgegevens;
- Kopie legitimatiebewijs;
- Sollicitatiebrief;
- C.V;
- Diploma's.
20 Personeelsdossier
21 Inrichten werkplek
Verantwoordelijke functie: Rollen : Leidinggevende
Toelichting
Regel de werkplek vóórdat de medewerker in huis is:
- pc en/of laptop
- (mobiele) telefoon
- bureau
- e-mail adres
- toegangscodes / inlognamen
- pasjes (toegang, parkeergarage)
- (eventueel) werkkleding
- (eventueel) lease auto
22 Introductie
Toelichting
In dit proces wordt geregeld hoe de introductie van de nieuwe medewerker verloopt.
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1. Proces Indiensttreding
Doel:
Het formaliseren van het dienstverband van nieuwe medewerkers en het structureren van de
indiensttreding.
Klant / Leverancier:
Klant : Hoofd van de afdeling, nieuwe medewerker
Leverancier : P&O
Input / output:
Input: : De nieuwe medewerker is geselecteerd
Output: : Het dienstverband is geformaliseerd
Kaders:
Het formaliseren van het dienstverband dient zeer zorgvuldig plaats te vinden. De organisatie
en haar medewerkers hechten zeer aan een tijdige en correcte uitbetaling van salaris en
overige vergoedingen.
Actoren / Rollen:
R (Responsible): Hoofd P&O
C (Consulted): Hoofd van de afdeling
I (informed): Directeur
Risico's & Maatregelen:
Risico: Indiensttreding is nog niet gereed op indienstdatum
Maatregel: Doorlooptijd van de indiensttreding is maximaal 5 werkdagen
PI's:
Doorlooptijd in weken/ werkdagen of uren: 5 werkdagen
Middelen:
Personeelsinformatiesysteem
Status procesbeschrijving:
Goedgekeurd door proceseigenaar
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Sensus Word-Export
(Conceptversie, 6-okt-2017)

Proces in Stappen:
Stap 1:
Uitnodigen arbeidsvoorwaardengesprek
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Uitnodigen van de kandidaat voor een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek in aanwezigheid van
de vacaturehouder en de P&O Adviseur.
Stap2:
Voeren van het arbeidsvoorwaardengesprek
Verantwoordelijke functie: Personeelsadviseur
Het gespreksverslagformulier vormt de leidraad voor dit gesprek. Hierin worden ook alle afspraken
inzake arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals:
Salaris;
Contractingang en -duur;
Vergoedingen;
Afwijkende werktijden;
Indien van toepassing laptop, mobiele telefoon, bedrijfs- of leaseauto.
In dit gesprek wordt tevens uitleg gegeven over de collectieve zorgverzekering, over het opnemen
van verlof en wordt het beoordelingssysteem van de organisatie toegelicht en de regelingen uit de
Personeelsgids doorgenomen. De Personeelsgids wordt tevens aan de kandidaat overhandigd.
Aan de kandidaat wordt een aanstellingsset overhandigd. Deze bevat:
Formulier persoonsgegevens;
Opgaaf gegevens voor de loonheffingen;
Folder over pensioen en waardeoverdrachtsformulier;
Formulier ten behoeve van aanmelding collectieve ziektekostenverzekering.
Het formulier persoonsgegevens en het formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen worden
tijdens het gesprek door de kandidaat ingevuld. De overige formulieren worden toegelicht met het
verzoek de informatie thuis goed door te nemen en de van toepassing zijnde formulieren bij de
getekende arbeidsovereenkomst te retourneren.
Stap 3: Invullen formulieren
Verantwoordelijke functie: Nieuwe medewerker
Aan het einde van gesprek invullen van de volgende formulieren;
1. Opgaafgegevens voor de loonheffingen.
2. Personeelsgegevensformulier.

2-5
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Sensus Word-Export
(Conceptversie, 6-okt-2017)

Stap 4: Invoeren personeelsgegevens
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Applicatie: Personeelsinformatiesysteem Raet
Invoeren van de benodigde gegevens in het personeelsinformatiesysteem, aan de hand van het
persoonsgegevensformulier en de gemaakte afspraken in het gespreksverslagformulier. De in te
voeren gegevens zijn o.a.:
- NAW-gegevens;
- Datum indiensttreding;
- Functienaam;
- Vorm en looptijd arbeidsovereenkomst;
- Proeftijd;
- salarisgegevens (salaris, evt. salarisschaal en periodiek, evt. eindejaarsgratificatie)
- percentage vakantietoeslag;
- werktijden (aantal uren, uren per dag);
- opleidingen;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.
Stap 5. Opstellen arbeidsovereenkomst
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Opstellen van een concept arbeidsovereenkomst en aanstellingsbrief.
Ter controle voorleggen van de aanstellingsbrief en de arbeidsovereenkomst, zoals genoemd in de
arbeidsovereenkomst, aan de verantwoordelijk P&O Adviseur.
Stap 6. Tekenen arbeidsovereenkomst
Verantwoordelijke functie: Hoofd P&O
Controleren van de aanstellingsbrief en arbeidsovereenkomst en indien akkoord ondertekenen van
deze.
Stap 7: Verzenden AOK en aanstellingsbrief
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Verzenden van de AOK in tweevoud aan de kandidaat, vergezeld van de aanstellingsbrief.
Stap 8: Ontvangen getekende AOK
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
1. Bewaken van de ontvangst van de originele arbeidsovereenkomst en de overig van toepassing
zijnde formulieren. Vanaf dat moment wordt de sollicitant als nieuwe medewerker beschouwd. De
formulieren die (getekend) terug ontvangen dienen te worden:
- AOK
- Kopie identiteitsbewijs
- Eventueel formulier waardeoverdracht Pensioen
- Eventueel formulier aanmelding collectieve ziektenkostenverzekering.
2. Verzenden van een standaard ontvangstbevestiging direct na ontvangst van de getekende
arbeidsovereenkomst.
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Sensus Word-Export
(Conceptversie, 6-okt-2017)

Stap 9. Aanleveren gegevens aan de salarisadministratie
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Aanleveren benodigde formulieren aan de salarisadministrateur.
Dit zijn:
- Gespreksverslagformulier;
- Persoonsgegevensformulier;
- Kopie van de legitimatie,
- Opgaaf gegevens voor de loonheffingen;
- Kopie arbeidsovereenkomst.
- Evt. kopie polisblad ziektekostenverzekering;
- Evt. formulier waardeoverdracht pensioen;
Stap 10: Invoeren salarisgegevens
Verantwoordelijke functie: Salarisadministrateur
Applicatie: Personeelsinformatiesysteem Raet
Invoeren van de benodigde gegevens in het salarissysteem conform proces: Verwerken mutaties.
De in te voeren gegevens zijn o.a.:
- NAW-gegevens;
- Datum indiensttreding;
- Functienaam;
- Vorm en looptijd arbeidsovereenkomst;
- Proeftijd;
- salarisgegevens (salaris, evt. salarisschaal en periodiek,)
- percentage vakantietoeslag;
- werktijden (aantal uren, uren per dag);
- opleidingen;
- secundaire arbeidsvoorwaarden.
De in te voeren salariscomponenten zijn o.a.:
- Ploegentoeslag,
- Representatievergoeding,
- Reiskosten,
- ANW-hiaat,
- Pensioenpremie,
- Bijdrage personeelsvereniging,
- Telefoonvergoeding,
- Inhouding eigen bijdrage leaseauto,
- Evt. inhouding premie zorgverzekeringswet.
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Sensus Word-Export
(Conceptversie, 6-okt-2017)

Stap 11: Invoeren verlofrechten
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Verlofrechten bepalen en invoeren van de verlofrechten in het geautomatiseerde verlofsysteem.
Doorgeven verlofrechten aan de lijnmanager.
Stap 12: Aanmaken personeelsdossier en opbergen formulieren.
Verantwoordelijke functie: Medewerker P&O
Toevoegen van de nieuwe medewerker aan het personeelsdossier. Hierin wordt in mapjes
opgeborgen:
- Arbeidsovereenkomst;
- Aanstellingsbrief;
- Formulier Persoonsgegevens;
- Kopie legitimatiebewijs;
- Sollicitatiebrief;
- C.V;
- Diploma's.
Stap 13: Inrichten werkplek
Verantwoordelijke functie: Leidinggevende nieuwe medewerker
Regel de werkplek vóórdat de medewerker in huis is:
- pc en/of laptop
- (mobiele) telefoon
- bureau
- e-mailadres
- toegangscodes / inlognamen
- pasjes (toegang, parkeergarage)
- (eventueel) werkkleding
- (eventueel) leaseauto
Stap 14: Introductie
Verantwoordelijke functie: Leidinggevende nieuwe medewerker
Zorg voor een goede introductie van de medewerker. In het proces Introductie wordt geregeld hoe
de introductie van de nieuwe medewerker verloopt.
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