
Value Chain Mining: 
inzicht in de werkelijke 
processen

Prestatiegericht werken en sturen kan  
alleen met relevante informatie. De  
verkenning van ruwe data, op zoek 
naar nieuwe, relevante informatie ken- 
nen we uit de technieken Business 
Intelligence (BI) en datamining. Deze 
technieken geven nieuwe inzichten 
over de prestaties van een onderne-
ming en zijn daarom beslist waardevol. 
Maar hoe belangrijk BI en datamining 
ook zijn, het geeft nooit een volledig 
beeld omdat de proceskant onbelicht 
blijft. U kunt uit data wel afleiden dat 
de performance van een bepaalde afde- 
ling achterblijft, maar de vraag waar-
om dat zo is, blijft onbeantwoord. En  
u kunt de verantwoordelijke manager  
van die afdeling er wel op aanspreken  
maar zit daar wel het probleem? Het is  
veel interessanter om over alle afde-
lingen heen de integrale workflow 
van uw organisatie in 
kaart te brengen 
om zo 

de echte knelpunten te kunnen aan- 
wijzen en verbeteringen door te voe-
ren. Dankzij de vergaande automati-
sering van processen in veel organi-
saties is dat tegenwoordig mogelijk 
met behulp van Value Chain Mining. 
Een nieuwe, waardevolle en geauto-
matiseerde techniek gericht op proces- 
sen die inzicht geeft in de werkelijke 
gang van zaken in uw organisatie en 
de mate van compliance. 

Value Chain Mining
Bij Value Chain Mining worden met 
behulp van speciale tools de logfiles 
van processen geïnventariseerd en 
geanalyseerd. Daarmee wordt in 
een oogopslag duidelijk welke 
processen er nu precies 
worden gevolgd 
en in 

Business Process Management the way we do it

Een nieuwe manier om processen te analyseren op 
basis van actuele systeeminformatie zoals events en 
logs. 
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hoeverre ze afwijken van de richtlij-
nen. Vooral in organisaties met een- 
voudige en vastomlijnde processen 
verschaft Value Chain Mining waar-
devolle informatie. Recent onderzoek 
toonde bijvoorbeeld aan dat in ERP-
organisaties slechts 30% van de pro-
cessen verloopt volgens de afgespro-
ken manier. Een alarmerend laag per-
centage dat tot ernstige imagoschade 
kan leiden, bijvoorbeeld audits op 
compliance.  En dan hebben we het  
nog niet over de prestaties van de orga- 
nisaties. In meer complexe omgevin-
gen, zoals bij dienstverlenende orga-
nisaties maakt Value Chain Mining 
inzichtelijk hoe de processen precies 
verlopen en kan op basis daarvan 
lering worden getrokken. 

Voordelen
De voordelen van Value Chain 
Mining zijn evident.
n Het geeft u inzicht in de discrepan-

tie tussen vooraf gedefinieerde pro-
cessen en de actuele processen. 

n Het maakt inzichtelijk welke pro-
cessen vertraging oplopen, waarom 
dat zo is en wie erbij betrokken zijn. 

n Het identificeert alledaagse proble-
men in verschillende vestigingen 
bij invoering van standaardoplos-
singen en helpt non-compliance 
handelingen op te sporen. 

De uitkomsten van Value Chain 
Mining kunnen bovendien concreet 
worden vertaald naar waarden en KPI’s. 
Zijn de afwijkingen op de procesregels 
ernstig of, gezien de klantimportantie, 
juist erg waardevol? Een belangrijke 
klant die een spoedorder heeft, moet 
immers snel bediend worden, desnoods 
met het doorkruisen van de vaste 
procedures en processen. 

De nieuwe analysetools geven een 
getrouwer beeld dan wanneer de pro-
cesanalyse op de traditionele manier 
wordt uitgevoerd met behulp van 
expertinterviews. Dan wordt immers 
vaak de ideale workflow beschreven 
of melding gemaakt van ludieke anek-
dotes rond uitzonderingsgevallen. Met  
Value Chain Mining staat u een nieu- 
we manier van procesmodellering tot 
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beschikking en kunt u zelfs experi-
menteren door variaties in de pro-
cessen aan te brengen. Een aanpak 
die uw organisatie efficiënter laat 
werken. 

Zo werkt het
Een Value Chain Mining-implementatie 
wordt uitgevoerd in drie fases. Het 
begint met het afbakenen van de busi- 
nessprocessen en het vastleggen van 
de huidige doelstellingen en randvoor- 
waarden. Tevens worden met de pro- 
ceseigenaren de hypotheses van moge- 
lijke knelpunten vastgelegd. In fase  
twee worden de zogenaamde eventdata 
uit de systemen gehaald, gecombineerd 
en geschoond om een zinvolle analyse 
te kunnen maken. Deze gegevens 
worden ingelezen vanuit verschil-
lende bronbestanden zoals audits, 
e-mail, transacties en databases. In 
de derde fase worden de processen 
geanalyseerd en verbetervoorstellen 
gedefinieerd.  

Business Process Management
Value Chain Mining maakt deel uit 
van een breed portfolio dat Capgemini 
biedt rond Business Process Manage-
ment. Het is vooral waardevol als het 
deel uitmaakt van een integrale en 
voortdurende verbetercyclus met actie-
ve sturing op de processen. Value 
Chain Mining is een belangrijke eer-

ste stap om in kaart te brengen hoe 
de processen in de praktijk worden 
doorlopen, voordat een zinvolle ver-
betering kan worden voorgesteld. 
Nadat de verschillende procesroutes 
zijn vastgesteld, kan worden geana-
lyseerd welke routes de organisatie 
het beste naar de strategische doelen 
leiden. Deze besturing van processen 
op basis van strategische doelen is 
wat Capgemini Value & Performance 
Management (VPM) noemt.

Meer weten? 
Stelt u zich eens deze vragen: Hoe 
verlopen in mijn organisatie de pro-
cessen nu werkelijk? Wie zijn daarbij 
betrokken? Volgen mijn mensen de 
processen zoals we ze hadden afge-
sproken of doen ze het toch anders? 
Is dat een betere manier, een slechtere 
of zelfs in strijd met complianceregels? 
Waar treedt vertraging op in de pro-
cessen en hoe kan ik die knelpunten 
oplossen? Capgemini beschikt over 
consultants en applicatiespecialisten 
die in staat zijn samen met u heldere 
antwoorden te geven. Antwoorden 
die uw processen zullen verbeteren 
en daarmee de performance van uw  
organisatie. Als u daarover van gedach- 
ten wilt wisselen, neemt u dan eens 
contact op via mail bpm.nl@capgemini.
com. Dan komen wij graag vrijblij-
vend bij u langs voor een oriënterend 
gesprek.


