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Wat is de gedachte geweest om dit model in een artikel
te publiceren?

Theo Meeuwissen is medeauteur van het Basisbedrijfs
model Terreinbeheer. Hij was destijds hoofd van de
afdeling Beheer en Planning van Staatsbosbeheer en
nauw betrokken bij de implementatie van een bedrijfs

breed softwarepakket. Staatsbosbeheer kan worden
gekenmerkt als een terreinbeherende organisatie (TBO)
en het softwarepakket als een Enterprise Resource
Planning pakket op het gebied van terreinbeheer.
Tijdens de implementatie van het pakket ontstond een
sterke behoefte naar een beter inzicht in de samenhang
van de businessfuncties in het primaire proces van de

Systeembenadering van
terreinbeheer
Frank Steeneken is een procesarchitect en heeft samen met Theo
Meeuwissen een artikel geschreven over het Basisbedrijfsmodel voor
Terreinbeheer in XRmagazine. Het Basisbedrijfsmodel Terreinbeheer is
een herbruikbaar model dat laat zien wat een terreinbeherende
organisatie (TBO) doet om zijn primaire functie te vervullen. TBO’s
zorgen voor dagelijks beheer en ontwikkeling van terreinen: bossen,
natuurgebieden, historisch cultuurlandschap en (rijks)monumenten in de
landschappelijke context van de beheerde gebieden. Het model laat is
ontwikkeld m.b.v. de Integrated Modeling Method, wat laat zien dat elk
bedrijf dezelfde inherente systeemstructuur bezit.

Systeembenadering van terreinbeheer

door Johan Oldenziel en Linda Haak  van der Spek

Basisbedrijfsmodel voor
terreinbeheer
Het model bevat subsystemen (groen)
waar kernprocessen (blauw) overheen
gelegd kunnen worden. De details van de
subsystemen gaan bijvoorbeeld over
marktrelatie, product transport,
vermogensbeheer. Als je een subsysteem
met een kernproces combineert dan krijg je
een businessfunctie (geel). Alles bij elkaar
wordt dan een grote matrix met
businessfuncties. Dit totale raamwerk kun
je gebruiken om bedrijfsprocessen,
procesontwerpen en verbeteringen in kaart
te brengen binnen de wereld van
Terreinbeheer.

http://www.xr-magazine.nl/artikelen/2245/architectuurmethoden/basisbedrijfsmodel-terreinbeheer
http://www.xr-magazine.nl/artikelen/2245/architectuurmethoden/basisbedrijfsmodel-terreinbeheer


DREAMagazine OKTOBER 201624

terreinbeheerder. Hierdoor kwam ik als procesarchitect in
contact met Theo. Theo en ik hebben daarna het model
uitgewerkt met behulp van de Integrated Modeling
Method (IMM).
Wij hadden gemerkt dat andere TBO’s in Nederland en
daarbuiten bij de implementatie van softwarepakketten

met dezelfde problematiek werden geconfronteerd. Het
model en de toelichting daarvan in de vorm van een
artikel zouden hen daarbij kunnen helpen.
Anderzijds was het een mooie gelegenheid om de
toepasbaarheid van IMM aan te tonen. Ik heb in het
verleden zeer intensief contact gehad met Dave Ackley
bij de ontwikkeling van een soortgelijk model voor het
supermarktbedrijf. Kort nadat het model gereed was en
gepubliceerd op de website van Business Process
Trends overleed Dave op de leeftijd van 82 jaar. Het
artikel is daarom ook als een postuum eerbetoon aan
hem bedoeld.

Waarom is dit model naar jouw mening zo belangrijk dat dit breed
bekend moet worden?

Het is een universeel functioneel model van toepassing
voor iedere TBO. Het model kan worden gebruikt bij het
snel doorgronden van de wijze waarop een TBO zijn
doelen kan bereiken. Ik ben erg enthousiast over de
toepasbaarheid van IMM.

Het concept van Integrated Modeling Method (IMM), dat
laat zien dat elk bedrijf dezelfde inherente
systeemstructuur bezit, vinden wij interessant. Als
requirements engineer ben je vaak op zoek naar
herbruikbare concepten. Betekent dit ook dat het model
Terreinbeheer/Supermarkt herbruikbaar is voor andere
branches, bijvoorbeeld overheid en banken. Of is het
vooral te gebruiken binnen de verschillende
terreinbeherende organisaties dan wel supermarkten?

Ackley zegt op zijn website every business enterprise
has the same inherent system structure. Zijn aanpak is
gericht op bedrijven die hulpbronnen en of grondstoffen
omzetten in respectievelijke diensten en/of producten. Dit
leidt ertoe dat je in elke zakelijke onderneming twee
subsystemen kan onderkennen. Het ene subsysteem
betrekt hulpbronnen en/of grondstoffen van zijn
leveranciersmarkt en stelt die ter beschikking aan het
andere subsysteem, dat diensten en/of producten aan
zijn klantenmarkt levert.
Daarnaast volgt het business concept van elke
onderneming een life cycle. Het business concept is de
(marketing)formule waarmee het bedrijf verwacht zijn
primaire doelstelling te realiseren. Het is een
gebalanceerde mix van diensten en producten, die
bijdragen aan de opbrengsten, afhankelijk van o.a.
sociaal maatschappelijke en economische factoren.
Hierbij staan de behoeften van klanten in het middelpunt.
De fasen in de life cycle van het business concept komen
overeen met de kernprocessen van een bedrijf. Door de
subsysteemstructuur te combineren met de structuur van
kernprocessen ontstaat een raamwerk van
businessfuncties dat op hoofdlijnen gemeenschappelijk is
voor ieder type bedrijf. Ga je vervolgens de subsystemen
verder verfijnen dan ontstaan er wel kleine verschillen in
het raamwerk per type bedrijf.

Interview met Frank Steeneken

Integrated Modeling Methode
IMM werd eind jaren negentig van de vorig eeuw
ontwikkeld door Dr. Dave Ackley. De aanpak is
gebaseerd op een systeembenadering. De
methode resulteert in een model van subsystemen,
kernprocessen en businessfuncties. Het model laat
zien wat een bedrijf doet om zijn functie te
vervullen zonder daarbij aan geven hoe het is
georganiseerd en ingericht.

Elke zakelijke onderneming bestaat
uit twee subsystemen. Het ene

subsysteem betrekt hulpbronnen
en/of grondstoffen van zijn

leveranciersmarkt en stelt die ter
beschikking aan het andere

subsysteem, dat diensten en/of
producten aan zijn klantenmarkt

levert.

http://www.bptrends.com/publicationfiles/01-03-2012-ART-Supermarket%20Article-steeneken-Ackley%20111226.pdf
http://www.bptrends.com/publicationfiles/01-03-2012-ART-Supermarket%20Article-steeneken-Ackley%20111226.pdf
http://www.ackley.com
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Het is een functioneel model. Het is inrichtings
onafhankelijk, losgekoppeld van organieke en personele
structuur, technologie, huisvesting en andere
inrichtingsaspecten. Daarom zijn m.i. Supermarkt Model
zowel als het Basisbedrijfsmodel Terreinbeheer
algemeen toepasbaar binnen de respectievelijke
branches.
De website van Dave Ackley toont diverse voorbeelden
van typen bedrijven c.q zakelijke ondernemingen. Zie het
hoofdstuk ‘types of business’ op zijn website. Ik heb geen
ervaring met de toepassing van IMM binnen een bank of
bij de overheid. Ik heb het gevoel dat het voor de
laatstgenoemde minder geschikt is.

Als je voor een nieuw terreinbeheer systeem
requirements op zou moeten stellen, bij welk model zou
je dan het beste kunnen beginnen met te analyseren en
te doorgronden?

Het Basisbedrijfsmodel Terreinbeheer vormt de basis
voor het organisatieontwerp van een TBO en de
inrichting daarvan. Nadat de werkstromen zijn ontworpen
kunnen software requirements worden verzameld en
vastgelegd. Het doorgronden van de werking van een
TBO als één geheel kan al eerder d.w.z. nog voordat het
organisatieontwerp is opgesteld. Hetzelfde geldt voor het
Supermarkt Model, maar dan voor een supermarktketen.

Hoe kun je via IMM de nadruk leggen op je competitive edge, dat deel
van de keten waarop jij als bedrijf wilt excelleren?

De kernprocessen in IMM corresponderen met de
levenscyclus van het business concept van een bedrijf.
Per business functie in het model kan inrichtings
onafhankelijk worden beschreven wat moet worden
gedaan om het business concept te realiseren.

Vervolgens kan men het bedrijf op een wijze inrichten
(organisatie, werkprocessen en technologie) zodat het
als één geheel kan excelleren.

Het model beschrijft de huidige staat. Hoe kun je met behulp van dit
model nieuwe kansen ontdekken?

Indien nieuwe kansen tot uitdrukking komen in een
wijziging van het business concept dan reïncarneert dat
concept als het ware. De businessfuncties in de
kernprocessen moeten dan opnieuw worden ingericht of
aangepast. Het model laat dan zien welke
businessfuncties dat zijn.

Systeembenadering van terreinbeheer

Frank Steeneken is als
senior consultant
werkzaam bij de
Entrador Consultancy
Group.
Hij heeft een langjarige
en brede ervaring op
het gebied van
procesarchitectuur en
ontwerp, business
analyse en
requirements
engineering in diverse
sectoren zoals
terreinbeheer, retail,
banken, overheid en
civiele techniek. Frank
heeft zijn opleiding
civiele techniek gevolgd aan de (voormalige) HTS
Wiltzanghlaan te Amsterdam. Frank kan worden
bereikt via steeneken@entrador.com.

https://www.bol.com/nl/p/analyse-van-organisatieproblemen/1001004001676522/



