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in coaching en training alle aspecten vanaf strategieontplooiing 
t.e.m. procesoptimalisatie doorlopen. De laatste jaren legde hij zich 
toe op procesoptimalisatie in de publieke sector. Hij coachte talloze 
medewerkers van steden en gemeenten, lokale politie en diverse fe-
derale overheidsdiensten. 
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van pragmatische en creatieve oplossingen. De laatste jaren bege-
leidde ze diverse overheidsorganisaties in procesoptimalisatie met 
verhoogde klantenwaarde, doorlooptijdreductie, kostenreductie en 
foutenreductie als resultaat.  

In 2011 richtten de beide auteurs Covista op, een adviesbureau op 
het gebied van optimalisatie en uitmuntendheid.
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Beste lezer,

Dit is een bijzonder, atypisch en koppig boek over procesoptimalisatie. 
Het boek bevat namelijk geen opsomming van procesmodellen en het 
woord Lean komt slechts twee keer voor. Eén keer om aan te geven 
dat “het niet over Lean gaat” en een tweede keer om de lezer gerust te 
stellen dat “Lean slechts een techniek is”.

Feitelijk is het boek daarmee de technieken voor procesoptimalisatie 
ontgroeid en leest daardoor “bedrieglijk” eenvoudig. “Bedrieglijk” 
want de auteurs Ann en Geert zijn erin geslaagd om de essentie van 
processen over te brengen en daarmee de complexiteit van organisaties 

te vereenvoudigen. Zij doen dit overigens zonder de weerbarstigheid van de praktijk weg te 
redeneren. Er is aandacht voor de klant en de buiten- en binnenwereld. Er wordt vertrokken 
vanuit de behoefte, van buiten naar binnen. Bovenal is het boek een positief boek, dat niet 
vertrekt vanuit problemen, zoals Lean en Six Sigma vaak plegen te doen door eerst en vooral 
te wijzen op verspillingen, maar biedt het “hefbomen” om baten te realiseren.

Het is mij een eer dit voorwoord te schrijven, omdat ik aan de wieg van dit boek heb mogen 
staan. Na onze colleges op de Antwerp Management School voor de publieke sector, 
reflecteerden we als lesgevers – onder de nachtelijke Antwerpse hemel – over de waarde 
van bedrijfsprocessen en de praktijk van publieke organisaties. In deze discussies bleken de 
auteurs niet alleen bekwame ingenieurs van processen, maar vooral ook begeesterde filosofen 
met de wens de arbeid van mensen te verlichten. Uit deze discussies over de praktijk, de 
projecten, de theorie en de lessen over procesoptimalisatie is het boek ontstaan.

Bij het nalezen van dit boek kwam er een uitspraak in mijn gedachten op, namelijk die van 
Archimedes: “Geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde”. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit boek voor u, de lezer, als een hefboom zal werken.

Ik wens u veel leesplezier en vooral succes in het verheffen van uw organisatie.

Prof.dr.ing. Hans Mulder, MScBA
Executive-professor aan de Antwerp Management School
en verbonden aan de Universiteit Antwerpen en Politieacademie Nederland
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Beste klant,

Dank voor het aankopen van dit boek. Ja, u bent wel degelijk de klant, want u hebt een product 
– dit boek – gekocht. We hopen dat u veel plezier zult beleven bij het lezen van dit boek, in het 
bijzonder bij het optimaliseren van de werking van uw organisatie. We bieden het u aan met 
de bedoeling dat dit boek zal voldoen aan uw behoeften. Daar gaat dit boek namelijk over: 
klanten, behoeften, producten en de hefbomen om dit te realiseren in uw organisatie.

We hebben dit boek geschreven voor medewerkers uit publieke organisaties, in het bijzonder 
voor medewerkers van:
- overheden op het nationaal niveau: federale overheid of Rijksoverheid
- overheden op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten
- overheden op lokaal niveau: provincies, steden en gemeenten, lokale politie, Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), intercommunales, …
- waterschappen
- onderwijsinstellingen
- organisaties in de gezondheids- en welzijnssector: ziekenhuizen, rust- en verzorgings-

tehuizen, woonzorgcentra, voorzieningen, …
- organisaties in de sociale economie, cultuur, sport en vrije tijd, publiek transport, sociale 

huisvesting, …
- verenigingen en stichtingen
- andere organisaties in de non-profit sector

Met dit boek richten we ons tot medewerkers, coaches en leidinggevenden die hun organisatie 
verder willen optimaliseren. Met dit boek als naslagwerk zult u in staat zijn om optimalisatie-
projecten sneller te doorlopen, met minder falen, met een betere kwaliteit en met minder 
inzet van middelen. Het boek geeft ook tips voor een betere aansturing en de opvolging van de 
projecten via de goede praktijken, de leerpunten en de valkuilen. We illustreren dit met een 
aantal praktijkgetuigenissen doorheen het boek.

In dit boek hanteren we begrippen die eigen zijn aan een publieke organisatie zoals burgers, 
dossiers, wetgeving, risico’s, administratieve vereenvoudiging, data, … Begrippen uit de pri-
vate sector zoals machines, magazijnen, verkoop, winst, marktaandeel, aandeelhouders-
waarde, … komen niet aan bod.

In totaal hebben we ruim 200 optimalisatieprojecten begeleid in publieke organisaties. Dit 
boek is een neerslag van onze ervaringen, leerpunten en goede praktijken die we met u willen 
delen.
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Het is geen wetenschappelijke studie, literatuurstudie of opsomming van methodieken zoals 
LEAN, Six Sigma, COSO, Balanced Scorecard, ISO 9001, Business Process Management of 
BPMN (Business Process Model and Notation), alhoewel bepaalde onderdelen wel impliciet 
in het boek zijn verwerkt.

Het vernieuwende aan dit boek is dat we dieper ingaan op drie essentiële aspecten van een 
optimalisatieopdracht, met name:
- focus op de klanten en zijn behoeften. Samen met de strategische doelstellingen vormen 

ze de basis van de interne werking.
- nadruk op de voordelen of baten van een optimalisatieproject
- belang van objectieve metingen, diagrammen en observaties. Ze zijn een essentiële schakel 

bij het onderbouwen van de optimalisatievoorstellen.

De vermelde voorbeelden in dit boek komen uit onze ervaring bij het begeleiden van optima-
lisatieprojecten, maar zijn onherkenbaar gemaakt. Deze voorbeelden dienen enkel als illus-
tratie, niet als audit of doorlichting.

We hebben getracht om zo veel mogelijk het Engelse managementjargon te bannen.
Wanneer we de ‘hij’-vorm gebruiken als verwijzing naar de burger, dan bedoelen we daar 
impliciet ook de vrouwelijke burgers mee. We hebben ervoor gekozen om niet telkens met de 
formulering ‘hij/zij’ te werken.
U kunt extra templates over procesoptimalisatie aanvragen via het aanvraagformulier op 
www.covista.be/contact. Een extraatje van het huis.

Bent u na het lezen tevreden over dit boek? Vertel het dan voort aan anderen. Hebt u 
opmerkingen of commentaar? Meld het ons. Op die manier doen we zelf wat we aan derden 
aanbevelen: optimaliseren.

Tot slot houden we eraan om de volgende personen te danken voor hun scherpe analyses 
als ‘kritisch’ lezer tijdens de opbouw van dit boek. Het zijn in alfabetische volgorde: Patrick 
Cokelaere, Jos Decleer, Wim De la Marche, Eric Junes, Wim Leerman, Hans Mulder, Ben 
Smeets, Luc Vandendriessche en Paul Van Gampelaere.

Geert Brandt en Ann Peirs
30 oktober 2014
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Opbouw en structuur van dit boek

U leest momenteel dit boek. Dit betekent dat u dit product aan het gebruiken (of aan het con-
sumeren) bent. U hoopt hiermee een antwoord te krijgen op een aantal vragen of een beves-
tiging van uw eigen ervaringen. In elk geval bent u op zoek om aan uw behoeften te voldoen.
U hebt dit boek aangeschaft in uw boekhandel of via internet. Dit zijn twee mogelijke distribu-
tiekanalen (of kortweg kanalen) tussen de klant en de aanbieder.
Misschien kadert dit boek in uw zoektocht om te voldoen aan de volgende strategische doel-
stelling: ‘verbeteren van de klantgerichtheid’. Dit zijn allemaal elementen of componenten 
van het externe kijkvenster en dat is ook meteen deel één van het boek. Dit is niet toevallig: 
we starten bewust bij de buitenwereld want dat is de vertrekbasis.

In deel twee komt het interne kijkvenster van een organisatie aan bod.
De grote stappen bij de totstandkoming van dit boek zijn geweest: opzoeken van informatie, 
uitschrijven van de verschillende delen en hoofdstukken in een eerste ontwerpversie, revi-
seren van de teksten en uitvoeren van een grondige leesbaarheidstoets. Vervolgens ging de 
uitgever aan de slag met het verzorgen van de lay-out, het drukken en het uitgeven van het 
boek. We noemen deze stappen de activiteiten. Het geheel van deze stappen vormt het proces 
dat als naam heeft ‘schrijven en uitgeven van een boek’. Deze activiteiten zijn gerealiseerd 
door de auteurs en de uitgever. Zij zijn de uitvoerders.

In deel drie gaan we dieper in op de verwachte baten (of voordelen) van procesoptimalisatie. 
De vijf meest voorkomende baten zijn: verhogen van de klantenwaarde, doorlooptijdreductie, 
kostenreductie, foutenreductie en voldoen aan wetgeving. De eerste twee baten zijn extern 
gericht terwijl de overige drie eerder intern gericht zijn.

In deel vier stellen we het stappenplan voor. We bespreken goede praktijken en sluiten af met 
een luik over innovatieve uitdagingen.

In het laatste deel laten we praktijkmensen aan het woord. Ze geven hun kijk op proces-
optimalisatie en leggen uit hoe zij deze onderwerpen hebben aangepakt.

Figuur 1 toont de elementen van het interne en externe kijkvenster, de verwachte baten en 
de aanpak.
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We vertrekken van de interne en externe belanghebbenden en hun behoeften (bovenaan de 
figuur).
Via de interne en externe doelstellingen leggen we de prioriteiten vast ten aanzien van deze 
belanghebbenden. Deze doelstellingen liggen vast onder de vorm van een meerjarenplan, een 
bestuursovereenkomst, een strategisch plan, …

Procesoptimalisatie ondersteunt deze doelstellingen door het realiseren van baten (midden 
van de figuur). Hiervoor zijn hefbomen (onderaan de figuur) nodig die ervoor zorgen dat de 
baten gerealiseerd worden.

Een hefboom is in de natuurkunde een hulpmiddel waarmee een kleine kracht in combinatie 
met een grote beweging wordt omgezet in een kleine beweging die een grote massa ver-
plaatst. Het was Archimedes die dit principe formuleerde. Het volgende citaat wordt aan hem 
toegeschreven:

‘Geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde.’

Vertaald naar procesoptimalisatie kunnen we het volgende formuleren:

‘Geef ons de mogelijkheid om in te grijpen op de hefbomen en we optimaliseren het proces.’



‘Geef ons de mogelijkheid
om in te grijpen op 
de hefbomen en we 

optimaliseren het proces.’
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Business Process Management en heeft met zijn 20-jarige ervaring 
in coaching en training alle aspecten vanaf strategieontplooiing 
t.e.m. procesoptimalisatie doorlopen. De laatste jaren legde hij zich 
toe op procesoptimalisatie in de publieke sector. Hij coachte talloze 
medewerkers van steden en gemeenten, lokale politie en diverse fe-
derale overheidsdiensten. 

DR. IR. ANN PEIRS is sinds 2002 actief op het vlak van procesop-
timalisatie en organisatiebeheersing. Haar sterkte bestaat uit het 
analyseren van processen en data in combinatie met het uitwerken 
van pragmatische en creatieve oplossingen. De laatste jaren bege-
leidde ze diverse overheidsorganisaties in procesoptimalisatie met 
verhoogde klantenwaarde, doorlooptijdreductie, kostenreductie en 
foutenreductie als resultaat.  

In 2011 richtten de beide auteurs Covista op, een adviesbureau op 
het gebied van optimalisatie en uitmuntendheid.

De auteurs kiezen er resoluut  
voor de processen te benaderen  
vanuit het klantenperspectief.

Geert Hillaert
Stadssecretaris stad Kortrijk

Dit is een waar hefboek voor verandering  
waar burgers beter van zullen worden  

en overheidsdienaars trotser op hun werk.  
En ja, het levert mogelijkerwijs ook geld op.

Tom Meeuws
Directeur, De Lijn Antwerpen

Het boek leert hoe werkprocessen met het fileermes te 
ontleden. Het kan de overheid miljoenen euro’s opbrengen 

zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen!

Paul Van Gampelaere
Adviseur-generaal organisatie- en personeelsmanagement  

(FOD Personeel en Organisatie)

NUR: 805
Bestelcode: 202 141 105

Nog meer referenties:  
zie laatste pagina


