
Business Process  

Quick Scan 
Eerst weten om te verbeteren 
Heeft u het gevoel dat de bedrijfsprocessen niet het maximale 
effect behalen en op elkaar aansluiten? Bent u ervan overtuigd dat 
het verloop van het proces sneller, goedkoper of 
gebruiksvriendelijker kan? 

Met behulp van de Business Process Quick Scan geven onze 
ervaren consultants u binnen een kort tijdsbestek inzicht in de 
werking van het bedrijfsproces, knelpunten in het proces en 
advies voor verbetering. Met deze gerichte verbeteringen wordt 
het onderliggende probleem aangepakt en kunt u uw bedrijfsproces 
optimaliseren. 



Verschillende redenen kunnen ertoe leiden dat uw organisatie de grip op het 
bedrijfsproces dreigt te verliezen. 
• Groei van het aantal medewerkers of klanten leidt tot problemen in de beheersbaarheid van de processen hetgeen 

impact heeft op customer experience en efficiëntie. De oude methoden om die grip te vergroten werken vaak niet of 
onvoldoende in de nieuwe werkelijkheid. 

• Technologische ontwikkeling biedt kansen, maar ook bedreigingen voor de productiviteit in de processen. In beide 
gevallen vraagt dit om een gedegen procesarchitectuur waarin de processen en het doel uitgelijnd worden. Bij 
technologische ontwikkelingen kunt u denken aan Digital Process Automation, RPA, Blockchain en Internet Of Things.

• Externe ontwikkelingen zoals veranderende wetgeving, vraag naar transparantie, beter geïnformeerde en betrokken 
klanten, maar ook cyberthreats, kunnen sterke invloed hebben op de procesinrichting. Zij bieden tevens kansen om het 
bedrijfsproces te innoveren waarbij tijdens het procesontwerp  bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met het 
beschermen van persoonsgegevens. 

Het uitvoeren van de Business Process Quick Scan is maatwerk en neemt afhankelijk van de scope, grootte van uw organisatie 
en het bedrijfsproces 2 á 6 weken in beslag. Er wordt gestructureerd gekeken naar de werking van het proces, knelpunten en 
verbeterpunten. Onze consultants analyseren het bedrijfsproces met een objectieve blik en baseren zich daarbij op kennis en 
best practices uit andere organisaties. Tevens benutten zij de kennis en ervaring van uw medewerkers in combinatie met data 
en analysemethoden. De analyse resulteert in een adviesrapport waarin een beschrijving/model van het bedrijfsproces, 
knelpunten en gerichte activiteiten voor verbeteringen zijn opgenomen. Met de informatie uit het adviesrapport kunt u 
veranderingen doorvoeren die leiden tot gerichte en solide verbeteringen in het bedrijfsproces.
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Bepalen te analyseren proces. Dit doen we aan de hand van uw bedrijfsdoelstellingen en 
signalen uit processen. Daarbij kijken we tevens voor welk proces de meeste winst te behalen 
is. Afhankelijk van de beschikbare middelen in uw organisatie zoals data, rapportages en 
deskundigen stellen we een plan van aanpak op. 

Analyseren proces. In kaart brengen van huidige situatie van het proces door te analyseren 
en te modelleren. Onder andere met behulp van referentiemodellen en frameworks.

Identificeren knelpunten en oorzaken. Dit kan afhankelijk van de situatie en beschikbare 
middelen gedaan worden middels audits, risico-analyses, interviews en/of workshops. 
Hierbij komen bijvoorbeeld onnodige handelingen, overbodige wachttijden en doelloze 
communicatie boven water. 

Ontwerpen toekomstige proces. Ontwerpen gewenst proces dat zijn doelen bereikt. 

Definiëren verbetermogelijkheden. Vaststellen activiteiten om tot het gewenste proces te 
komen. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van de performance, omlaag brengen van 
kosten of het inpassen van innovatieve technologieën. 

Adviesrapport. De bevindingen worden samengevat in een adviesrapport met daarin 
een beschrijving/model van het bedrijfsproces, knelpunten en gerichte activiteiten 
voor verbeteringen. Hiermee geven wij een aanzet om door te groeien naar een 
toekomstbestendig proces. 

Na de Business Process Quick Scan 
Afhankelijk van de analyseresultaten en de verbeteringen bepaalt u het vervolg. Hierbij kunt u:
• gericht aan de slag met verbeteractiviteiten;
• besluiten een gerelateerd proceslandschap te analyseren;
• een vervolgonderzoek instellen naar het identificeren, selecteren en inpassen van innovatieve technologieën. 

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst. 
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