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Capgemini heeft de tweede editie uitgebracht van het rapport Business Process Management 

in Nederland. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management 

(BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-

initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd.  Daarnaast worden zeven 

essentiële lessen uitgelicht en zeven trends waargenomen. Het rapport is op basis van een 

gezamenlijk onderzoek met de Universiteit Utrecht opgesteld. 

 

De onderzoeksresultaten wijzen op een correlatie tussen BPM-volwassenheid en prestaties 

van processen. Dit betekent dat investeren in BPM-volwassenheid een goede strategie is 

om processen en de daaruit voortkomende prestaties te verbeteren. In reactie op het rapport 

merkt Roeland Loggen, consultant BPM bij Capgemini Nederland en initiatiefnemer van 

het onderzoek, het volgende op: ‘In onze ogen is BPM geen oplossing meer die op zoek is 

naar een probleem. Managers moeten zich realiseren dat BPM een strategische keuze is 

die leidt tot een duurzame verbetering van de prestaties van de processen.’ Verder meldt 

Loggen: ‘Daarbij is het noodzakelijk dat het management een actieve rol speelt bij de 

verbetering van processen, want dat leidt tot topprestaties. Dit is namelijk bij adoptie van 

BPM het grote verschil dat bij alle topperformers wordt waargenomen ten opzichte van 

minder presterende bedrijven.’ 

 

Uit het rapport blijkt dat BPM in Nederland aan belang wint. De meeste organisaties geven 

aan de komende twee jaar BPM-initiatieven te willen starten. Ook beweegt BPM gestaag 

richting klantgerichte processen (sales, customer service en frontoffice). Het onderzoek 

bevestigt dat BPM en BPM-technologie bedrijven helpen bij het verbeteren van de 
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communicatie en afstemming van organisatie en IT. Tevens wordt duidelijk dat het meten 

van de prestaties van de processen een belangrijke trend is. Opmerkelijk is dat dikke muren 

tussen functiegebieden en de functionele cultuur die in een dergelijke omgeving van 

toepassing is, de grootste obstakels blijven voor de invoering van BPM. 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking drie onderzoekers aan de Universiteit 

Utrecht
1
. Pascal Ravesteijn, een van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht over het 

belang van het rapport: ‘Het BPM-onderzoek van 2011 is baanbrekend in de zin dat 

hiermee voor het eerst een relatie wordt aangetoond tussen de BPM-volwassenheid van 

een organisatie en de prestatie van haar processen. De voordelen van procesdenken 

worden hiermee duidelijk bewezen.’ 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een online-enquête waaraan werd deelgenomen door 168 

personen (een toename van 50 procent ten opzichte van het vorige rapport) uit diverse 

Nederlandse organisaties actief in de openbare sector en de privésector. Het onderzoek is 

een samenwerkingsproject tussen Capgemini Nederland en Universiteit Utrecht.  

 

Het BPM-onderzoeksrapport kan worden gedownload via www.capgemini.nl/bpm 
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Over Capgemini  
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van 

de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de 

juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om 

de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 

40 landen en heeft wereldwijd zo’n112.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 

2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie: www.nl.capgemini.com 

                                                 
1
 Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met drie onderzoekers aan de Universiteit Utrecht: Joost 

Spekschoor,  Johan Versendaal en Pascal Ravesteijn. 

http://www.capgemini.nl/bpm
http://www.nl.capgemini.com/
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Capgemini hanteert een ketengeoriënteerde BPM-aanpak, waarbij we processen 

beschouwen als essentiële bedrijfsmiddelen, die direct bijdragen aan de waarde en 

prestaties van een organisatie. Binnen deze aanpak combineren we diepgaande sectorkennis 

met expertise op het gebied van procesverbetering, veranderkunde en specialistische 

ervaring met innovatieve BPM-technologie. We hechten bovendien groot belang aan goede 

samenwerking met onze klanten zodat zij onze aanpak zelf kunnen adopteren. Snelle en 

duurzame waardevermeerdering staan daarbij altijd centraal.  

http://www.capgemini.com/bpm 
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