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IMPROVEN verbetert samen met u de prestaties, processen en projecten van uw organisatie. Onze
belofte “het kan altijd beter” zit in ons DNA. Dit doen we op basis van bewezen aanpakken, die wij
op maat maken voor uw specifieke vraagstukken. De kracht van IMPROVEN is het daadwerkelijk
implementeren van de oplossing op basis van een gemeenschappelijke visie op uw uitdaging en
ambitie... Wie zijn wij? De ervaren denkende doeners, bevlogen en creatieve vakspecialisten die
niet weggaan voordat het werkt en geborgd is.

Waarom Flexible Process Automation
Organisaties hebben te maken met voortdurend veranderende omgevingseisen en klanten die steeds
beter weten wat er te koop is. De omgeving van organisaties wordt daarmee steeds veeleisender.
Aangezien het bestaansrecht van een organisatie is gelegen in haar omgeving, vraagt dit om
aanpassingsvermogen om disruptie in de markt te overleven. Steeds vaker wordt alleen door het leveren
van maatwerk de klanttevredenheid geborgd. Een weerbare en wendbare organisatie staat of valt met
de flexibiliteit en snelheid van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Digitalisering is daarbij een must.
Het antwoord op de vraag hoe vorm kan worden gegeven aan deze digitale transformatie is Flexible
Process Automation.

Traditionele BPM-systemen
Processen worden steeds meer geautomatiseerd en gestroomlijnd door middel van Business Process
Management (BPM) systemen. BPM-systemen zorgen ervoor dat de processen die binnen een
organisatie zijn vastgesteld, vanaf een centrale plek zijn te beheren, te analyseren en te optimaliseren.
Deze traditionele BPM systemen gaan er vanuit dat processen gestructureerd verlopen en daarmee
te automatiseren en te managen zijn. De processen worden gedurende een lange periode uitgevoerd
en herhaald. Het beheer van het BPM systeem ligt vaak bij specialisten en wijzigingen in het proces
verlopen volgens een traditioneel (en vaak traag) wijzigingsproces.

De processen in BPM systemen zijn gemaakt om het statisch patroon te volgen dat eerder is vastgesteld,
maar kunnen vaak niet reageren op onverwachte veranderingen in klantvragen en daarmee de wens
voor een andere loop van het proces. Dit vraagt om een nieuwe manier van omgaan met BPM. Het
vraagt om processen die niet alleen realtime op gegevensinvoer reageren, maar ook buiten de kaders
van voorspelbare en duidelijk gedefinieerde processen kunnen opereren.
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Flexibel Process Automation
Processen moeten steeds sneller worden aangepast. Dat vraagt om een flexibele benadering van
BPM-systemen om processen te automatiseren en te stroomlijnen. Hierdoor is er sprake van continue
verbetering in de werking en digitalisering van processen. Deze flexibele benadering van BPM-systemen
wordt in dit artikel aangeduid met de term ‘Flexible Process Automation’ (FPA) en wordt ondersteund
door het gebruik van low-code systemen. FPA speelt in op de behoefte om sneller processen aan te
passen en om maatwerk te leveren door ongestructureerde en ad-hoc werkverzoeken te ondersteunen.

Daarnaast maakt FPA maatwerk mogelijk. Er worden processen en workflows afgesproken en vastgelegd,
zoals in een traditioneel systeem. Anders dan bij veel traditionele werkwijzen worden er ook kaders
en bewegingsvrijheid afgesproken voor medewerkers om maatwerk te leveren waar nodig. Waar
medewerkers in traditionele systemen vastzitten aan de gedefinieerde procesflow, kunnen deze bij FPA
worden overruled als dat beter is voor de klant. Als een medewerker het proces overruled, wordt dit
vastgelegd in de audit trail, zodat beslissingen en beweegredenen altijd kunnen worden achterhaald.

Figuur 1
FPA is meer dan alleen
het toepassen van
nieuwe systemen
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De toepassing van
Flexible Process Automation
Door de toepassing van FPA worden geautomatiseerde bedrijfsprocessen zonder tussenkomst van
programmeurs en verlies van kostenbesparing aangepast aan de veranderende omgevingseisen.
Minder traditionele BPM-systemen ontwikkelen zich door tot low-code platformen en verplaatsen
of breiden zich uit naar de cloud, wat de technologie nog toegankelijker en flexibeler maakt.
Low-code platformen onderscheiden zich door de nadruk te leggen op het gebruik van (visuele)
modelleringshulpmiddelen om de onderliggende softwarecode te visualiseren. Dit verhoogt de
snelheid van softwareontwikkeling en verkort de tijd tot ingebruikname. Nog een stap verder is
de oplossing ook in staat om rechtstreeks gebruik te maken van webservices. Hierdoor kan zonder
menselijke tussenkomst worden gecommuniceerd bij het opvragen van een dienst aan een server,
zoals het uitvoeren van een taak.

Voordelen van FPA
FPA is een manier om de grenzen tussen business en IT verder te laten verdwijnen. De grenzen
verdwijnen door de manier waarop veranderingen in processen en systemen worden doorgevoerd:

•

De business is verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen in de processen, maar ook in
de systemen. De drempel om zelf IT aanpassingen te doen ligt zo laag dat ontwikkelaars vanuit de
business 80% van de aanpassingen zelf doen;

•

De wijzigingsprocedure voor systeemwijzigingen kan worden uitgevoerd door de business. Voor de
meeste eenvoudige wijzigingen betekent het ontwikkelen door de business dat ze vaak al binnen
een dag worden doorgevoerd. De betere low-code systemen beschikken over een audit trail die dit
soort wijzigingen bijhoudt en zorgt dat nieuwe cases volgens de nieuwe processen lopen, waar
oudere cases volgens de dan geldende processen blijven lopen.
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Een ander voordeel is dat IT-capaciteit die bij traditionele systemen wordt ingezet, bijvoorbeeld bij het
wijzigen van formulieren, workflows, procesregels (business rules) en rapportages, kan worden gebruikt
voor de complexere toepassingen, zoals integratie met andere applicaties. Hierdoor komt capaciteit vrij
om complexere IT vraagstukken sneller uit te voeren.
FPA biedt door deze voordelen maximale flexibiliteit in het wijzigingsproces van niet-standaard
processen. Niet alleen wijzigingen worden sneller doorgevoerd. Het ontwikkelen van nieuwe producten
en systemen neemt ook een vlucht. De manier van werken in FPA stimuleert experimenten met nieuwe
producten welke al snel worden getest. Vaak kan binnen 2 dagen al een eerste conceptproces draaien.
De time-to-market van nieuwe producten en hiermee samenhangende processen wordt daarmee sterk
verkort.
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Verschil low-code en no-code
Leveranciers van eerdergenoemde platformen lijken hetzelfde aan te bieden. Waar de één zich een
low-code aanbieder noemt, heeft de ander het over no-code systemen. Waarin onderscheiden ze zich?
Wij gebruiken in dit artikel de befaamde LEGO-bouwstenen om het verschil te duiden. Allereerst is er
geen hard onderscheid te maken tussen low-code en no-code. Het zijn vergelijkbare oplossingen die het
ontwikkelen van software makkelijker en sneller maken dan traditioneel programmeren. Traditioneel
programmeren wordt in termen van bouwstenen dan ook vergeleken met LEGO Technic®. Er is veel
kennis van het materiaal en de bouwtechnieken nodig om met LEGO Technic® een model te bouwen.
Daarnaast is er slechts een beperkte doelgroep die hier echt goed in is (vergelijk het met de ITprogrammeur). Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden met LEGO Technic® het meest uitgebreid.
Low-code systemen vergelijken we met LEGO Classic®. Door het gebruik van (visuele) modelleringshulpmiddelen is programmeren eenvoudiger dan traditioneel programmeren. Bij low-code systemen
worden gebruikers zonder programmeer kennis in staat gesteld om hun ideeën direct om te zetten
in applicaties en ligt de focus op medewerkers met slimme ideeën, dus innovatie. De mogelijkheden
zijn iets minder dan bij LEGO Technic®, maar de hoeveelheid aan kleine bouwstenen maakt toch veel
maatwerk mogelijk. Bovendien gaat het bouwen zelf sneller dan bij LEGO Technic®.
Bij low-code systemen worden gebruikers ontzorgd en ligt de focus juist op het gemakkelijker maken
van applicatieontwikkeling waarbij er, indien gewenst, alsnog kan worden geprogrammeerd om
complexe ideeën uit te werken. Dat is echter in veel gevallen niet noodzakelijk. Bij low-code systemen
kan, meer dan bij no-code, de interactie en data-uitwisseling worden gezocht met bestaande systemen.
De gegevens uit deze systemen worden gebruikt en aangestuurd door het low-code systeem.
No-code kan in termen van bouwstenen worden vergeleken met LEGO DUPLO®. Het biedt grote hapklare
blokken om snel een model te bouwen. No-code is helemaal gericht op de niet IT-er (ze worden ook wel
urban developers genoemd) die snel een applicatie moet bouwen. Door de grotere hapklare blokken zijn
no-code systemen minder flexibel dan low-code systemen en bieden ze minder integratiemogelijkheden.
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Tabel 1
Vormen van
programmeren

Traditioneel programeren

Low-code

No-code

Bron: lego.com

Het is verstandig om bij de selectie van een platform rekening te houden met deze verschillen en de
IT-achtergrond van gebruikers en hun behoefte vast te stellen. In onze pilots maken wij meestal gebruik
van AgileApps van SoftwareAG, welke in onze ogen als Low Code platform de beste mix biedt tussen
eenvoud, flexibiliteit en mogelijkheden.

Wie bieden low-code systemen aan?
Zoals eerder aangegeven ontwikkelen systemen zich door tot low-code of no-code softwareplatformen
alsook dat grotere softwareleveranciers nieuwe low-code systemen aanbieden. AgileApps van Software
AG is een voorbeeld van een platform dat proces gestuurde applicatie-oplossingen biedt waarmee snel
kan worden gereageerd op veranderende organisatie- en procesbehoeften. AgileApps is ontworpen
vanuit het oogpunt van de gebruiker zonder technisch vaardigheden. Inhoudsdeskundigen kunnen
hun applicatie-ervaring, inclusief formulieren, velden, regels en processen, visueel aanpassen op basis
van hun veranderende behoeften en vereisten. Andere voorbeelden van aanbieders zijn BettyBlocks
en Mendix. Maar ook partijen zoals Microsoft en Salesforce met Power Automate en Lightning zijn
voorbeelden hiervan.
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Wat is de impact van FPA op IT?
Aanbieders zoals AgileApps bieden de mogelijkheid om professionele softwareontwikkelaars en niettechnische business experts met elkaar samen te brengen in één omgeving. IT kan hierdoor in korte
sprints werken in het applicatie-ontwikkelproces alsook waarborgen dat er een goede afstemming
plaatsvindt tussen de bedrijfsdoelen en de behoeften van de klant.
In het verleden kende het proces van aanvragen, goedkeuren, bouwen, testen en releasen nogal wat
risico’s op onnodig wachten. Daarbij werd in veel gevallen releasemomenten voor nieuwe versies van
applicaties voor het hele jaar gepland. Dit maakte dat alleen wijzigingen met de hoogste prioriteit
direct werden meegenomen en op andere maanden moest worden gewacht. Het wijzigingsproces
speelde zich buiten het gezichtsveld van business experts af die uiteindelijk het resultaat zag bij
gebruikersacceptatietesten.
Door middel van FPA passen business experts zelf de functionaliteiten en procesgang aan. Een wijziging
kan dus worden gemodelleerd en hoeft niet meer te worden geprogrammeerd. Nieuwe processtromen
worden veel sneller ingericht en getest. Door deze nieuwe werkwijze wordt de technische test (tenzij
er sprake is van interfaces met andere systemen) overbodig en worden gebruikersacceptatietests veel
verder naar voren getrokken. Deze wijze van systemen aanpassen vraagt wel een ander beheerprincipe.
Traditionele wijzigingsprocedures met change advisory boards zullen de gewenste snelheid niet meer
aankunnen. Een agile/scrum benadering is op de changeprocedure is vrijwel een must-have. Het
betekent dat niet alleen in de bouw, maar ook in het beheer een scrum methode van toepassing is.
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Klantcase TenneT
TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. De
belangrijkste taak van TenneT is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.
Het betekent dat medewerkers van TenneT bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor onderhoud van het
hoogspanningsnet. Veiligheid is daarbij cruciaal. Niet voor niets staat in de kernwaarden van TenneT
dat de hoogste normen op het gebied van veiligheid worden toegepast. Eén van de elementen waarbij
op veiligheid wordt gestuurd is het uitsluitend toelaten van geautoriseerd en gekwalificeerd personeel
op TenneT locaties, het zogenaamde aanwijzingenproces. Medewerkers worden op basis
van bijvoorbeeld certificaten aangewezen om op bepaalde locaties te mogen werken.

Het aanwijzingenproces
Het aanwijzingsproces is een proces dat sterk afhankelijk is van een formulierenstroom, het overnemen
van gegevens en moeilijke bewaking van de voortgang van aanwijzingen. De doorlooptijd in het proces
is met een lean traject eerder teruggebracht van 22 dagen naar 10 dagen, maar stuit voor verdere
optimalisatie op belemmeringen van de huidige systemen (Excel en e-mail). TenneT is een experiment
aangegaan om de potentie aan verder procesverbetering met Low Code systemen te laten zien.
Samen met de materiedeskundigen is een hele dag een workshop gehouden waarin we doelstellingen,
wensen en het huidige proces grondig zijn doorgenomen. Met behulp van de tooling, AgileApps van
SoftwareAG, is direct tijdens de workshop het proces gedigitaliseerd in een workflow. Door steeds
vanuit de doelen en gewenste resultaten te acteren en direct de mogelijkheden van digitalisering
te bekijken, hebben is bovendien niet zomaar het huidige proces gedigitaliseerd, maar zijn direct
optimalisatieslagen doorgevoerd.
Met een inzet van in totaal 300 uur is de procesflow gedigitaliseerd, zijn de business rules ingesteld en
zijn geautomatiseerde meldingen en rapportages gebouwd. Het resultaat van het experiment is een
werkend en gedigitaliseerd proces waarin de mogelijkheden van optimalisatie en digitalisering concreet
zijn gemaakt. Het nieuwe proces kent een kortere doorlooptijd van 2 dagen, minder handmatige
handelingen (meer dan 60% minder), een betrouwbare audittrail en een verbeterde rapportage.
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Conclusie
Kortom, met behulp van FPA wordt de samenwerking tussen mensen en systemen op een flexibele wijze
georkestreerd. FPA is een onmisbare schakel in een modern service georiënteerd applicatie landschap.
De effecten van werken met FPA zijn als volgt:

•
•
•

Verhogen van de productiviteit en verkorten van de time-to-market;
De business is in de lead voor IT-veranderingen en het onderhoud wordt vereenvoudigd;
Er zijn geen programmeur vaardigheden nodig voor het bouwen van processen, formulieren,
workflows, business rules en rapportages. De IT-capaciteit kan worden ingezet voor integratie met
bestaande systemen.

Voor ons is een van de belangrijkste effecten het integreren van lean denken en agile denken en zo
de medewerkerstevredenheid (en betrokkenheid) te vergroten en de business in staat te stellen om
uitdagingen op het vlak van digitaliseren aan te kunnen.

URL’s ter inspiratie

•
•
•
•
•

searchitoperations.techtarget.com
www.managementbase.com
www.kissflow.com
www.compact.nl
www.softwareag.com
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