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Sommige buien waaien over, maar als donkere wolken zich boven ons samenpakken, dan moeten we 

de stormballen hijsen en zandzakken voor de deur leggen. Ook voor bedrijven kan storm dreigen; aan 

het management dan de taak om maatregelen te nemen om de storm te doorstaan. Vaak staat een 

‘trojka’ van business consultancy, business analyse en procesontwerp het management hierbij met 

raad en daad terzijde. We merken in de praktijk dat de afbakening tussen deze disciplines niet altijd 

voor iedereen even duidelijk is. Dit artikel geeft daarom antwoord op de vraag: wat doen deze 

disciplines precies en hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

 

Business consultancy: de uitdaging onder ogen zien. 

De omgeving waarin we opereren, verandert continu. Business consultancy heeft het vizier gericht 

op die omgeving en signaleert relevante veranderingen met betrekking tot markt, diensten, producten 

of wet- en regelgeving. Die veranderingen kunnen ons voor uitdagingen stellen. Business consultancy 

adviseert het business management over welke uitdagingen het 

bedrijf daadwerkelijk raken en stelt vast aan welke eisen een 

adequate reactie moet voldoen. Oftewel: welke veranderingen moet 

het bedrijf aangaan en voor welke uitdaging stelt dat ons precies? 

Business consultancy stelt de business case op die beschrijft 

waarom we de uitdaging aangaan en wat we willen bereiken. De 

business case bepaalt zo de speelruimte van de reactie en vormt de meetlat waar het business 

management onze mogelijkheden om te reageren langs legt. 

 

Business analyse: de uitdaging aangaan.

Business analyse gaat de gekozen uitdagingen aan en geeft antwoord op de vraag: “hoe reageren 

we op deze uitdaging?” Business analyse omvat de gehele bedrijfsvoering, SCOPAFIJTH-breed: de 

procesinrichting, de organisatie en de (geautomatiseerde) gegevenshuishouding én alle andere 

aspecten die het succes van onze reactie bepalen. Meerdere 

wegen leiden naar Castlebay, daarom beschrijven we iedere 

mogelijke reactie, elk met zijn eigen palet aan veranderingen, voor- 

en nadelen, risico’s, kosten en baten. In de beperking toont zich de 

meester: de analyse heeft de diepgang die besluitvorming over de 

te volgen route mogelijk maakt. Niet minder maar ook niet meer! 

Business analyse spreekt ook zijn voorkeur uit voor de route die het beste past bij wat we willen 

bereiken binnen de kaders in de business case. 



 

   

Het business management neemt vervolgens een besluit over wat we gaan doen (dat besluit kan ook 

een bewuste keuze zijn om niks te doen, bijvoorbeeld omdat reageren meer kost dan oplevert). Na het 

besluit bewaakt business analyse dat het realiseren en implementeren van de veranderingen gebeurt 

binnen de gestelde kaders. Met een beheercyclus borgt business analyse dat de bedrijfsvoering blijft 

voldoen aan de gestelde kaders. 

 

Procesontwerp: de uitdaging gepareerd. 

Reageren op uitdagingen betekent dat we de dingen anders moeten doen. Na het besluit van het 

business management houdt procesontwerp zich bezig met het veranderen van de processen en 

administratieve organisatie (de aspecten O en de A in SCOPAFIJTH). Processen gebruiken en 

fabriceren gegevens. Daarmee is er een verband tussen het 

procesontwerp en de gegevenshuishouding van het bedrijf, veelal 

in de vorm van geautomatiseerde functionaliteiten (de aspecten I 

en T). Het proces werkend krijgen vereist daarom intensieve 

afstemming tussen business en ICT. 

De diepgang van het procesontwerp hangt af van wat we ermee 

willen en voor wie het bestemd is. Goedkeuring is meestal een gedelegeerde verantwoordelijkheid van 

de beoogde doelgroepen, onder eindverantwoordelijkheid van het business management. 

Bij het doorvoeren van veranderingen zijn we meestal gericht op de inhoud. Maar ook de vorm heeft 

aandacht nodig, zodat we aansluiten op doelgroep en gebruik. Moderne hulpmiddelen maken het 

mogelijk het procesontwerp en instructiemateriaal op maat toegesneden beschikbaar te stellen. De 

gebruiker krijgt dan precies op het juiste moment de benodigde informatie met de juiste diepgang. 

 

En hoe werken deze disciplines dan samen? 

De storm doorstaan lukt alleen door eendrachtige samenwerking. We hebben gezien wat de 

afzonderlijke disciplines doen. Nu gaan we in op de onderlinge samenwerking binnen een integraal 

veranderproces. 
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Geadviseerd door business consultancy kiest het business management de uitdagingen die het bedrijf 

moet én wil aangaan. Het bedrijf moet nu een gefundeerd besluit nemen over hoe te reageren op de 

uitdaging. Hier neemt business analyse het stokje over. Business analyse onderzoekt onze 

mogelijkheden om te reageren op de uitdaging en analyseert SCOPAFIJTH breed alle aspecten die 

het succes van een reactie bepalen. Op basis van de business analyse besluit het business 

management of we actie ondernemen en zo ja, welke reactie het bedrijf omarmt. 

We reageren door alle aspecten van deze reactie verder uit te werken en te realiseren. Bij 

administratieve organisaties gaat het dan vaak om de onderkende impact op Processen en 

Administratieve organisatie (de O en de A in SCOPAFIJTH), in combinatie met de (geautomatiseerde) 

informatievoorziening binnen het bedrijf (de I en T). Maar natuurlijk moeten we de andere aspecten 

niet vergeten! 

 

En hoe werkt het in de praktijk? 

Veel bedrijven hebben te maken met nieuwe of gewijzigde wetgeving. We geven een voorbeeld hoe 

deze aanpak werkt bij een uitvoeringsinstantie. 

Wetswijzigingen worden in eerste instantie bekeken door business consultancy. Business consultancy 

adviseert het business management over welke wetswijzigingen de organisatie raken. Business 

consultancy onderzoekt daarvoor globaal wat de organisatie met de veranderingen wil bereiken, waar 

we de organisatie moeten veranderen om de wet uit te kunnen voeren en met welke kosten dat 

gepaard gaat. 

Een uitvoeringsinstantie heeft rechtmatigheid hoog in het vaandel staan, maar hier ligt een 

spanningsveld met de kosten en complexiteit van de uitvoeringspraktijk. Business analyse onderzoekt 

hoe we binnen dit spanningsveld de wetgeving kunnen implementeren. Business analyse beschrijft de 

verschillende mogelijkheden van ‘precies’ tot ‘rekkelijk’ in een SCOPAFIJTH-brede analyse, met voor- 

en nadelen, risico’s, kosten en baten, en spreekt zijn voorkeur uit voor de best passende mogelijkheid. 

Het business management kiest en geeft opdracht de gekozen mogelijkheid te realiseren. 

Bij een uitvoeringsinstantie draait de realisatie vaak om de werkwijze bij de uitvoering. De aandacht 

gaat vooral uit naar de veranderingen in de processen en de administratieve organisatie (de aspecten 

O en de A in SCOPAFIJTH) en het (ver)bouwen van de ondersteunende geautomatiseerde 

functionaliteiten (de I en T). De andere aspecten mogen we hier echter niet uit het oog verliezen. Op 

intranet informeren we onze medewerkers over de aanstaande veranderingen, klanten krijgen uitleg 

via internet en mailingen (de C). Om een geval rechtmatig te behandelen hebben de medewerkers 

opleidingen en wetstechnische documentatie nodig (de P en J). Overgangswetgeving leidt tot een 

tijdelijke piek in het werkaanbod, die we moeten opvangen met tijdelijke medewerkers. In deze fase 

trekken we deze mensen aan (nog een P) en regelen de werkplekken en de toegang tot gebouwen en 

systemen (de S en H). 



 

   

Tot slot  

We hebben de vraag willen beantwoorden: hoe passen we ons succesvol aan aan de uitdagingen 

waar de buitenwereld ons voor stelt? Voor de duidelijkheid hebben we de disciplines die hiervoor 

zorgen strak afgebakend. In de praktijk zien we verschillende benamingen en taakomschrijvingen voor 

deze disciplines, én overlap en kruisbestuivingen tussen deze disciplines. Het antwoord op onze 

vraag verandert daar niet door. Een werkende en gedragen reactie betekent het doorlopen van alle 

stappen die samen onze marsroute vormen. 


