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D E  P R I N C I P E S VA N  

B E H E E R S BA R E  W E R KVO O R RA D E N

Door Martijn Veerman

Hoewel organisaties ernaar streven de telefonische contacten zoveel mogelijk in één keer 

af te handelen, lukt dit niet altijd en leidt dit vaak tot administratieve werkvoorraden. Deze

administratieve taken zijn onderdeel van het klantcontact en het is daarom belangrijk dat

deze werkzaamheden tijdig en correct worden afgerond. De complete klantvraag hoort 

binnen redelijke termijnen volledig afgehandeld te worden. 

W
orkflowmanagement verzorgt het proces dat de juis-
te medewerker op het juiste moment het juiste werk
afhandelt. Het workflowmanagementsysteem ver-
eenvoudigt dit proces door alle routinematige han-

delingen voor het toewijzen van werk aan medewerkers over te
nemen. Het is daarmee een krachtig hulpmiddel om de admini-
stratieve taken te besturen en de performance van de operatie
inzichtelijk te krijgen en te houden. Het succes hiervan hangt
vooral af van de wijze waarop workflow de gebruiker écht on -
dersteunt en in mindere mate door de technische mogelijkhe-
den. In dit eerste artikel van een tweeluik worden deze basis-
principes nader toegelicht en wordt stilgestaan bij de rol van het
systeem. In het tweede artikel ligt het accent op de succesvolle
implementatie van workflow en wat de klant hiervan merkt.

WORKFLOWMANAGEMENT

Workflowmanagement staat niet op zichzelf. Workflowmanage-
ment en workforcemanagement hebben raakvlakken. De samen-
hang hiertussen is weergegeven in figuur 1. Workforcemanage-

ment zorgt ervoor dat de juiste capaciteit medewerkers op het
juiste moment beschikbaar is om het werk af te handelen. Hier-
in is planning en roostering van medewerkers en hun vaardig-
heden ondergebracht. Workflowmanagement zorgt ervoor dat
de taken in de administratieve werkvoorraad in de juiste volgor-
de aan de beschikbare medewerkers worden toegewezen en
bewaakt de verdere afhandeling. Dit betreft dus het operationeel
toewijzen van taken en alles wat daarbij mee speelt. Het geheel
van workforcemanagement en workflowmanagement brengt de
medewerkers en het af te handelen werk bij elkaar.

Administratieve werkvoorraden komen in verschillende verschij-
ningen voor. Werk kan één op één gekoppeld zijn aan een klant-
vraag, wat bijvoorbeeld het geval is als een klant per brief een
aanpassing van de betaalwijze doorgeeft. Deze brief wordt inge-
scand en als digitale taak in het systeem geregistreerd voor ver-
dere distributie en afhandeling. Het werk kan ook ontstaan als
een logische stap in een administratief proces. Een voorbeeld
hiervan is een extra controle of handeling in een bepaalde fase
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Figuur 1 
Hoe werk en medewerker elkaar vinden.
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van een order. Deze handeling wordt dan als taak in het work-
flowsysteem opgenomen voor de toewijzing aan en afhandeling
door een medewerker. Oók kan een administratieve taak ont-
staan als de afhandeling in de frontoffice van het contactcenter
dit noodzakelijk maakt. Waar een eenvoudige vraag direct kan
worden beantwoord, vergt een (uitgebreide) correctie meer tijd
en leidt dat tot het aanmaken van een administratieve taak. On -
geacht de aanleiding voor of aard van de taak zorgt workflow-
management ervoor dat deze taken in de juiste volgorde aan
des kundige medewerkers worden toegewezen.

Het werkverdelingproces binnen workflowmanagement bestaat
uit de volgende drie stappen:
1.Matchen vaardigheden van de medewerker met beschikbaar

werk [1].
2.Bepalen van het werk met de hoogste prioriteit.
3.Toewijzen van werk aan de medewerker.
Deze stappen worden hierna achtereenvolgens nader toegelicht.
Ook zal in worden gegaan op algemene aandachtspunten.

MATCHEN VAARDIGHEDEN

Om workflowmanagement effectief te gebruiken is het nodig om
precies te weten welke medewerkers over welke kennis beschik-
ken. De medewerkers bouwen hun kennis op zowel tijdens trai-
ningen als in de dagelijkse praktijk. Vaak is een goede analyse
nodig om de kennis goed te structureren en is het onderscheid
tussen generalisten en specialisten mee te wegen. Een generalist
heeft in de breedte kennis van processen en in mindere mate in
de diepte. De generalist kan dus een groot pakket aan taken af -
handelen en is daardoor flexibel inzetbaar. Echter, écht com-
ple xe vraagstukken passen niet bij zijn deskundigheid. Daarvoor
is de specialist, namelijk de collega die in detail veel weet over
een be perkt aantal onderwerpen, beschikbaar. Of er sprake is

van generalisten- of specialistenwerk is ook sterk afhankelijk van
de aard van de dienstverlening en de kwaliteit en service die aan
de klant wordt geleverd. Het is raadzaam om het trainingspro-
gramma aan te laten sluiten op de groepering van de admini-
stratieve taken, zodat daarmee een gestroomlijnde organisatie
ontstaat.

Om dit inrichtingsvraagstuk te beantwoorden is veel kennis van
de ‘business’ nodig. Het is één van de peilers van het workflow-
managementsysteem.

Een vaardighedenstructuur die niet in orde is, kenmerkt zich
door hoge retourstromen doordat taken naar medewerkers wor-
den gerouteerd die deze niet kunnen afhandelen. Dit leidt tot
ontevreden medewerkers en hogere doorlooptijden (en daarmee
indirect ontevreden klanten). Meer venijnig is het wanneer dit
ten koste gaat van de kwaliteit doordat taken toch worden afge-
handeld door medewerkers die hier niet geschikt voor zijn, met
als gevolg ontevreden klanten. 

BEPALEN PRIORITEITEN

Een ander belangrijke aspect van werkverdeling is prioriteitstel-
ling. Het doel hiervan is zorgen dat het belangrijkste werk als
eerste wordt afgehandeld. Veel organisaties bepalen de prioriteit
op basis van de ouderdom van het werk; dat is echter lang niet
altijd toereikend. Wanneer de oudste werkvoorraden als eerste
worden opgepakt is er sprake van FIFO (First In First Out) en er
is sprake van LIFO (Last In First Out) wanneer de jongste taken
als eerste worden opgepakt. Vaak zijn voor de diverse soorten
werk verschillende prioriteitregels van toepassing. 
Een andere manier van werken is wanneer de taken worden ver-
deeld in ouderdomsgebieden. Werkstroomklachten kennen bij-
voorbeeld de gebieden:

Figuur 2 
Werkverdelingproces.
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• jong =  klachten jonger dan 2 werkdagen.
• middel =  klachten van 2 tot 5 werkdagen.
• oud =  klachten ouder dan 5 werkdagen.

Dit biedt vooral voordelen wanneer medewerkers in een organi-
satie meer werkstromen kunnen afhandelen. In dat geval kun-
nen de ouderdomsgebieden van verschillende werkstromen te gen

elkaar afgewogen worden. Bijvoorbeeld een klacht van één dag oud
heeft een hogere prioriteit dan een mutatie van drie dagen oud.
Ook kan gewerkt worden met uiterlijke verwerkingsdatum of
ver valdatum. Dit is handig wanneer het management, directie of
een externe toezichthouder met een target stelt dat bepaalde
werkstromen binnen een bepaald aantal dagen moeten zijn afge-
handeld. In dit scenario kent een werkstroom een normtijd waar-
bin nen de taken moeten zijn afgehandeld. Alles met een uiterlij-
ke ver werkingsdatum van vandaag moet dus uiterlijk vandaag
af ge rond zijn. Dit helpt teams te herkennen of zij op schema lig-
gen.
Doorgaans is de FIFO-werkwijze de meest logische en daarom
ook de meest gebruikte variant. Vooral bij achterstanden is het
raadzaam andere varianten te onderzoeken. In bovenstaande
voor beelden is steeds uitgegaan van de datum waarop een taak
gecreëerd is. Niet altijd is de aanmaakdatum relevant voor de
prioriteit, denk bijvoorbeeld aan een factuurwijziging waarbij de
facturatiedatum een belangrijke rol speelt. Ook kunnen facetten
zoals klantwaarde de prioriteit beïnvloeden. 
Medewerkers of teams hebben graag een eigen verantwoorde-
lijkheid voor een afgebakend deel van werkzaamheden. Dit mo -
tiveert. In sommige situaties kan het daarom raadzaam zijn een
deel van de werkvoorraad af te zonderen en een groep mede-
werkers hier gericht op in te zetten. 

Een goed ingericht en bijgesteld prioriteitenschema zorgt ervoor
dat de werkvoorraden de juiste balans hebben. De voorraad is in lijn
met de prioriteitstelling en taken overschrijden de uiterste verwer -
kingsdatum niet. Dat maakt dat bijstelling hooguit nodig is in dien
er onverwacht pieken in de instroom zijn of een grote verschuiving
in het soort werk is. Op dat soort momenten biedt de realtime rap-
 portage inzicht en kunnen corrigerende acties worden ondernomen.
Indien het prioriteitenschema niet goed is ingesteld, dan leidt dit
tot een permanent ingrijpen in de instellingen. Naast deze ope-
rationele bijsturing is een goede analyse en aanpassing van de

prioriteitstelling noodzakelijk om het workflowsysteem beter te
laten functioneren. 

TOEWIJZEN WERK AAN DE MEDEWERKER

Wanneer vanuit de workflowmanagementgedachte werk en me -
de werker samenkomen moeten medewerkers dan zelf hun werk
halen of wordt het gebracht?

In het push-model worden de te verwerken taken naar de mede-
werker gebracht. Het grote voordeel hiervan is dat een mede-
werker zich volledig kan concentreren op het juist afhandelen
van het werk. Het workflowmanagementsysteem regelt de ver-
werkingsvolgorde van de taken en fungeert hier als de assistent
van de medewerker. 
In het pull-model kiezen medewerkers zelf de af te handelen ta ken
uit. Dit model ligt voor de hand wanneer de verwerkingsvolgor-
de niet van belang is of slecht te bepalen is door een systeem. 

Bij de invoering van workflowmanagement zal de keuze tussen
push en pull al in een vroeg stadium moeten worden gemaakt,
om dat dit bepalend is voor de verdere inrichting en organisatie.
Onder meer de mate waarin medewerkers eigen verantwoorde-
lijkheid nemen en de mate waarin de organisatie stuurt op mijl-
palen beïnvloeden welk model beter werkbaar is.
In het algemeen geldt dat bij het distribueren van werk mede-
werkers zo min mogelijk belast moeten worden met overbodige,
routinematige handelingen. Dat maakt het werk eentonig en saai
en haalt de concentratie van de inhoud van het werk af. Een an -
der aspect is het onderscheid naar kortcyclisch en langcyclisch
werk. Veelal is het voor de medewerker beter om bij kortcyclisch
werk grotere aantallen gelijksoortig werk te verrichten. Dit be -
perkt de omschakeltijd tussen procedures en houdt tegelijk de
pro ductiviteit op peil zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van
een stuk afwisseling in het werk. Dit kan bijvoorbeeld worden
be reikt door medewerkers gedurende twee uur gelijksoortig
werk te laten verrichten en dit daarna af te wisselen.

HET WORKFLOWMANAGEMENTSYSTEEM

Een workflowmanagementsysteem neemt de routinematige han-
delingen van werkverdeling uit handen van de medewerkers. Hier  -
door kan een medewerker zich concentreren op het inhoudelijke
werk en ontstaat ook realtime en volledig inzicht in ou derdom en
voorraden. Het ontbreken van een workflowmanage ment sys teem
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Figuur 3 
Van klantvraag tot training.



leidt er vaak toe dat voorraadlijsten (meestal Ex cel) gaan cir cu-
leren en dat daarmee de volledigheid en doorlooptijd lastig te be -
heersen zijn. Het risico bestaat dat lijsten uit het zicht raken. In
sommige gevallen is er zelfs in het geheel geen voorraad be heer.
In een workflowmanagementsysteem zijn de werkvoorraden ge -
digitaliseerd en via het systeem opvraagbaar. Het statusverloop
van individuele gevallen is vastgelegd zoals van klachtenproce-
dures, mutaties of orderverloop. Het systeem waarschuwt wan-
neer doorlooptijdnormen overschreden dreigen te worden en stelt
medewerker en organisatie in staat daar tijdig actie op te onder-
nemen. 

Werken met het systeem en de bijbehorende schermen maakt een
belangrijk deel uit van de dag van de medewerker. Het systeem
draagt daarbij in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de
dienstverlening door de juiste instrumenten aan te reiken. Ook
kan dit leiden tot een verhoging van de medewerkertevredenheid.
De kracht is hierbij te zoeken in eenvoud. Reik medewerkers al -
leen de instrumenten aan welke noodzakelijk zijn om de taken ge -
structureerd af te handelen en de klanten goed van dienst te zijn.
Voor het systeem betekent dit dat schermen overzichtelijk ogen,
intuïtief aanvoelen en ontdaan zijn van (overbodige) toeters en
bellen. Het is daarnaast raadzaam om medewerkers te informe-
ren met notificaties wanneer een bepaalde actie wordt verwacht.

Naast overzicht en handige hulpmiddelen is er ook een aantal prak-
tische zaken waarover nagedacht moet zijn. Gepland of onge-
pland kunnen medewerkers niet aanwezig zijn door bijvoorbeeld
verlof, training of ziekte en moeten eventueel openstaande taken
naar een aanwezige collega worden geleid om de wenselijke door-

 looptijd te behalen. Het gemak waarmee dit werk kan worden
overgedragen is een operationeel punt, dat nogal eens on der-
schat wordt.

Workflowmanagementsystemen bestaan al sinds de jaren ‘70,
maar zijn pas in de jaren ‘90 echt in opkomst gekomen en sinds-
dien ook sterk verbeterd. De systemen zijn als losse pakketten
ver krijgbaar maar steeds vaker ook als module van ERP (Enter-
prise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Ma na -
ge ment) systemen. Naast deze out-of-the-box oplossingen kan
maatwerk in specifieke situaties raadzaam zijn.

TOT SLOT

Een veelvoorkomende misvatting is dat workflowmanagement
alleen gaat over automatisering van processen en handelingen
door IT-systemen in te zetten. Maar het zijn juist de basisprinci-
pes die zo belangrijk zijn en afgestemd moeten zijn op de orga-
nisatie. Er wordt antwoord gegeven op de fundamentele vraag
“Hoe zorgen we ervoor dat het juiste werk op het juiste moment
door de juiste medewerkers wordt afgehandeld?”. Dit is een
vraagstuk dat met kennis uit de operatie beantwoord moet wor-
den. Eenmaal ingevuld kunnen systemen helpen dit efficiënter
uit te voeren door routine- & handmatige handelingen over te
nemen.

[1] Of andersom. Afhankelijk van push- of pull-model. Zie ‘Toewijzen werk

aan de medewerker’. 
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