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De weg naar een effectiever bedrijfsproces

De naam ‘Hobbit’ is afgeleid uit het boek 'de Hobbit' van J.R.R. Tolkien uit 1937. Hobbits zijn tevreden wezens

met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en houden niet van ingewikkelde werktuigen. Simpel en een-

voudig zouden we zeggen, en zo kijkt HobbitSoft Consultancy uit Beekbergen tegen ICT (informatie- en com-

municatietechnologie) aan. Want ICT kan een krachtig hulpmiddel zijn, maar blijft een hulpmiddel. Als het bin-

nen een bedrijf niet duidelijk is wat het doel is van de inzet van ICT, dan biedt ICT géén oplossing.

Vaak wordt ICT ingezet om de bedrijfs-

processen efficiënter te laten verlopen.

Toch leveren ICT-producten vaak niet

datgene op wat de onderneming er van

verwacht. Veelal komt dat omdat de

achterliggende vraag waarom men over-

gaat tot automatisering, niet of

onvolledig is uitgewerkt. Niet alleen de

efficiency speelt een rol, maar ook de

effectiviteit (=het juiste doen) van een

bedrijfsproces. Indien niet goed gekeken

is naar het doel van het bedrijfsproces

en de samenhang met andere onder-

delen van het bedrijf werkt de invoering

van ICT zelfs averechts. Zo kan de vraag

naar producten enorm groeien omdat

men via internet gaat verkopen, terwijl

de levering van de goederen enorm 

vertraagt doordat de logistiek hier niet

op is ingesteld. Een snel medium (het

internet) en een trage afwerking (de

levering van de bestelling) zullen het

bedrijf geen goed doen. In die gevallen

is HobbitSoft Consultancy dé specialist

om de samenhang met andere

processen en de impact van de 



verandering van tevoren in kaart te

brengen alvorens de verandering daad-

werkelijk wordt doorgevoerd.

Specialisatie

HobbitSoft is gespecialiseerd in het

analyseren van verandertrajecten en

vraagstukken die zich op het raakvlak

van business en ICT bevinden.

Jarenlange ervaring met  automatise-

ring en procesmodellering van bedrijfs-

processen hebben geleid tot een goed

inzicht in hun samenhang en hun

onderlinge afhankelijkheid. Indien

automatisering en de te ondersteunen

bedrijfsprocessen niet in balans zijn

dan is de kans op falen groot. Andre

Holants, directeur van HobbitSoft

Consultancy: “Vooral grote automatise-

ringsprojecten mislukken vaak omdat

het oorspronkelijke doel uit het oog

wordt verloren en de afstemming met

veranderende eisen vanuit de business

niet of onvoldoende plaatsvinden.

Iedere verandering heeft namelijk

invloed op verschillende aspecten van

het bedrijf. Dit is ook de reden om

voor een werkwijze te kiezen waarbij

diverse aspecten voorafgaand aan het

project in kaart worden gebracht. Een

groot voordeel hiervan is dat de

bedrijfsdoelstellingen van een bedrijf

leidend zijn en dat deze vooraf 

concreet worden uitgewerkt. Hierdoor

is het vooraf al duidelijk wat de impact

zal zijn en kan men tijdig maatregelen

treffen of randvoorwaarden aan het

project stellen”. 

Werkwijze

Wat in de werkwijze van HobbitSoft

Consultancy centraal staat is de vraag

‘waarom’. Door een grondige analyse 

te maken van de gewenste situatie

wordt men gedwongen om, daar waar

mogelijk, de doelstellingen concreet 

te maken. Tegelijkertijd wordt de 

huidige situatie beschreven en de 

huidige processen in hun samenhang

beschreven. “Klanten zien vaak niet in

waarom de huidige situatie beschreven

moet worden omdat die toch gaat

veranderen” aldus André Hollants.

“Deze beschrijving maakt het echter

mogelijk om de te verwachten impact 

te beschrijven. Het geeft een mooi 

referentiepunt waaraan de verandering

getoetst kan worden. Bovendien helpt



het bij het concretiseren van de

beleidsdoelstellingen. ‘De kwaliteit

moet omhoog’ is een nietszeggend

veranderdoel als je niet weet ten

opzichte waarvan je dit wilt bereiken 

en wat precies de definitie van kwaliteit

voor het bedrijf is”. “Aan de hand van

de huidige beschrijving en de nu con-

creet benoemde gewenste situatie wor-

den één of meerdere modellen

beschreven van de gewenste situatie.

Deze modellen worden ook wel 

scenario’s genoemd. Per gewenste 

situatie wordt de impact beschreven 

op basis van de relevante zogenoemde

COPAFIJTH-aspecten”. Dit acroniem staat

voor de aspecten Communicatie,

Organisatie, Personeel, AO, Financiële

aspecten, Informatievoorziening,

Juridische aspecten, Technologie en

Huisvesting. “Vooral grote automatise-

ringsprojecten zullen veel impact

hebben op een groot aantal van de

genoemde aspecten. Het gebruik van

modellen heeft als voordeel dat het

goed communiceerbaar is en dat

nieuwe inzichten snel verwerkt kunnen

worden. Voordat er daadwerkelijk

verandert gaat worden is het dus

duidelijk wat er zoal zal

gaan veranderen en welk

scenario het best haal-

bare is. De ervaring leert

dat hiermee toch zeker

80% van de te

verwachtte impact 

bekend is en dat de 

kans op ongewenste 

verrassingen redelijk 

klein is geworden”.

Resultaatgericht

HobbitSoft Consultancy

werkt heel resultaat-

gericht en streeft naar een resultaat-

verplichting in plaats van een inspan-

ningsverplichting. Bij projecten wordt

een opdrachtomschrijving gemaakt,

waarbij zoveel mogelijk wordt gespro-

ken in te behalen resultaten. Met strikte

data van de tijdstippen waarop de

opdrachtgever bepaalde resultaten mag

verwachten. Voorafgaand aan een

opdracht is er dan ook eerst een vrij-

blijvend gesprek waarin de wensen van

de opdrachtgever en de toegevoegde

waarde die HobbitSoft Consultancy

hierbij kan leveren worden besproken.

“Een opdracht zonder resultaat is zowel

voor de opdrachtgever als voor ons niet

wenselijk. Indien wij de indruk krijgen

dat we geen toegevoegde waarde 

kunnen leveren dan zullen wij dat 

ook zeggen” aldus André Hollants.
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