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eeswijzer 

Het fusieboek bestaat uit 12 katernen, ingedeeld naar de verschillende doelgroepen en 

aspecten van een fusie tussen woningcorporaties. De onderstaande matrix probeert de 

indeling van de onderwerpen naar de diverse doelgroepen helder te maken. De auteurs 

willen in het fusieboek een beeld schetsen van handvatten en (algemeen geldende) regels voor goed 

verlopende fusietrajecten. Een fusietraject zal eerder een succes worden als de organisaties zo goed 

mogelijk voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren. Niet iedereen hoeft alle aspecten te doorgronden; 

in de matrix wordt een overzicht gegeven van de meest relevante onderdelen per doelgroep. 

Alle katernen van het fusieboek zijn eenvoudig te downloaden van www.quintis.nl, zonder drempels 

of kosten, want wij zijn overtuigd van de voordelen van een open en horizontale wijze van 

communiceren. Naar onze mening behoor je zo kennis en visie te delen anno 2009. Als wederdienst 

vragen wij de lezers van het fusieboek te reageren over de inhoud. Aanvullingen, verbeteringen, 

klachten of complimenten: het is allemaal welkom op onze website. De eindredacteuren zullen het 

commentaar graag gebruiken voor aanvullingen. 

 

Katernen van het fusieboek Dir./man. RvC OR Huurders Gemeente 

1. Inleiding, visie en mythes x x x x x 

2. De maatschappelijke onderneming x x   x 

3. De huurderorganisaties x x  x  

4. De ondernemingsraden x x x   

5. Het toezicht x x   x 

6. De belanghebbenden - participatie x x  x x 

7. De juiste partner - de meerwaarde x x x  x 

8. Het fusietraject x  x x  

9. De juridische aspecten x     

10. De communicatie x  x   

11. De integratie van de bedrijfsvoering x  x   

12. De effecten van fusies x x x x x 
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roloog 

Voor u ligt het katern 'De integratie 

van de bedrijfsvoering' uit het 

fusieboek. Dit fusieboek heeft tot 

doel de bestuurders, Raden van 

Commissarissen, ondernemingsraden, 

huurderbelangen-verenigingen, managers en 

hoofden personeel te helpen bij het 

vormgeven en realiseren van een fusie. 

In eerste instantie lijkt het integreren van de 

bedrijfsvoering bij woningcorporaties niet zo 

moeilijk. Je voegt twee of meer gelijksoortige 

bedrijven samen en maakt er één nieuw groot 

bedrijf van, waardoor de bedrijfsvoering 

efficiënter kan verlopen, de kwetsbaarheid 

wordt verminderd, de professionaliteit wordt 

versterkt en er ruimte ontstaat voor het 

oppakken van nieuwe uitdagingen. Zo'n fusie 

brengt dan vervolgens een hoop voordelen 

met zich mee en alles loopt op rolletjes. 

 

 

 

Zo eenvoudig is het dus zeker niet. De ICT- 

systemen zijn verschillend, er is een eigen 

manier van werken en denken, de verschillen 

in taakopvatting en taakuitoefening blijken toch 

groter te zijn dan eerst werd gedacht.  

 

 

Dan is er ook nog het gegeven dat er bij een 

fusie mensen 'dubbel' zijn, er zijn bij het 

samen-voegen steeds twee of meer mensen 

met dezelfde taak. Er is er maar één nodig, dus 

dit leidt automatisch tot veel functie-

veranderingen.  

Er komen dus best wat moeilijkheden kijken bij 

de integratie van de bedrijfsvoering. 

Moeilijkheden die je kunt zien als nadelen van 

een fusie, zonder een fusie waren deze nadelen 

er namelijk niet. Een fusie heeft ook veel 

positieve kanten. Medewerkers komen met 

elkaar in gesprek over de 'best practices', het 

verbeteren van de dienstverlening en het 

bereiken van betere resultaten.  

Door de schaalvergroting ontstaan er nieuwe 

uitdagende functies, er is meer kwaliteit nodig 

en er dient op een hoger niveau te worden 

gewerkt.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede 

voorbereiding en een gestructureerde aanpak 

het mogelijk maakt de voordelen groter te 

laten zijn dan de nadelen. Helaas zijn er nog 

teveel fusies, waarin alleen de deal zelf goed 

wordt voorbereid en aangepakt. Als dezelfde 

aandacht en energie wordt geïnvesteerd in het 

voorbereiden en uitvoeren van de integratie 

van de bedrijfsvoering, zou er veel gewonnen 

zijn.  

In dit katern worden andere zaken van de 

integratie, zoals HRM-aspecten, bedrijfscultuur 

en de huisvesting niet besproken; wij ver-

wijzen hiervoor naar katern 8. Wij wensen u 

veel leesplezier bij het doorlezen van het katern 

'Integratie van de bedrijfsvoering'.  

 

 

P 
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nleiding met enkele 
saillante punten 

Op het moment dat de fusiedeal wordt 

beklonken, dient u al te weten wat u het 

eerste jaar daarna gaat doen en wat er moet 

worden geïmplementeerd. En in dat jaar dient 

de verdere implementatie te worden gepland 

en in gang gezet. Ontbreekt die voort-

varendheid, dan verliest u het momentum en 

een verloren momentum is heel moeilijk nog 

terug te krijgen. Het komen met een 

doortimmerd implementatieplan is een 

absolute voorwaarde voor het slagen van de 

integratie. Onze ervaring is dat er bij het 

opstellen van een implementatieplan veelal de 

volgende zaken worden onderschat: 

1. Niet gelijkwaardig integreren wat niet 

gelijkwaardig is 

Het op voet van gelijkheid in elkaar schuiven 

van twee of meer organisaties om er een 

nieuw geheel van de maken, vergt een 

geweldige inspanning. Deze is alleen 

gerechtvaardigd indien de organisaties ook 

werkelijk iets aan elkaar kunnen toevoegen. 

Wanneer één van de organisaties op een 

bepaald terrein superieur is aan de andere, dan 

is iedere poging om tot gelijkwaardige 

integratie te komen tot mislukken gedoemd. 

Indien één van de organisaties in termen van 

ontwikkeling verder is op een bepaald terrein 

(strategisch voorraadbeleid, personeelsbeleid, 

onderhoudsadministratie, et cetera) dan is het 

beter te kiezen voor deze ervaring/kennis. Het 

politiek correct kiezen voor integratie op basis 

van gelijkheid, terwijl hier geen sprake van is, 

leidt onvermijdelijk tot een stagnatie in de 

bedrijfsvoering. 

2. Terug kunnen vallen op bestaande 

organisaties 

Tijdens de implementatie dient de dagelijkse 

uitvoering gegarandeerd te blijven terwijl 

tegelijkertijd de bedrijfsvoering van de nieuwe 

organisatie moet worden ingericht. Dit stelt 

hoge eisen aan het besturend vermogen van 

de managers. Voorkom dat er een situatie 

ontstaat waarbij medewerkers al van functie 

zijn veranderd en nieuwe medewerkers zijn 

ingestroomd, terwijl het proces van integratie 

nog moet worden opgestart. Het is beter dat 

de bestaande organisaties zo veel mogelijk 

voorsorteren op de nieuwe situatie en daarna 

pas integreren. Bij het voorsorteren valt er te 

denken aan het afstemmen en uniformeren 

van de beleidskaders, systemen en hulp-

middelen. Dit past goed in het fusietraject (dus 

vóór de handtekening), zoals beschreven in 

katern 8.  

3. IT-integratie: neem de tijd 

IT-integratie is een voorwaarde voor veel 

synergiemogelijkheden in de bedrijfsvoering. 

Indien u kiest voor een IT-strategie 'samen naar 

nieuw', dan is het verstandig minimaal twee 

jaar hiervoor uit te trekken en de organisaties 

tot die tijd autonoom te laten functioneren. 

4. Laten escaleren van cultuurverschillen 

Cultuurverschillen vormen hét excuus voor 

iedere stagnerende integratie. In de praktijk zijn 

de meeste cultuurverschillen overbrugbaar en 

vormen deze geen wezenlijk probleem. 

Voorwaarde is wel dat de cultuurverschillen 

worden herkend en gerespecteerd binnen een 

kader van gemeenschappelijke (over-

koepelende) kernwaarden.  

Cultuurverschillen lopen alleen uit de hand als 

er door het ontbreken van een helder en 

eenduidig implementatieplan geen gezamen-

lijke resultaten worden bereikt. Het ontbreken 

van gezamenlijke resultaten geeft voeding aan 

het benadrukken en 'cultiveren' van stijl-

verschillen en historie. 
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5. Benoemen van de juiste personen op de 

juiste plaats 

Het maken van een afgewogen en heldere 

keuze met betrekking tot de vraag wie op de 

verschillende sleutelposities 'de kar gaat 

trekken', is een belangrijke voorwaarde voor 

elke fusie. Liever in een vroeg stadium een 

beperkt aantal mensen teleurstellen, dan het 

creëren van een te lang voortdurende 

onzekerheid. 

Een en ander betekent dat iemand de positie 

moet hebben beslissingen over de inrichting te 

nemen. In katern 8 over het fusietraject wordt 

dit ook beschreven. Het vraagstuk van de 

huisvesting lijkt op dit onderwerp, want een 

integratie met verschillende locaties is een stuk 

moeizamer. 

6. De tijd laten werken 

Het is belangrijk snel een goed implementatie-

plan te hebben maar het is zeker zo belangrijk 

de tijd te nemen voor het implementatieproces 

zelf. Veel problemen lossen geheel of 

gedeeltelijk op als daar de tijd voor wordt 

genomen. Dat geldt zeker voor risicofactoren 

als: het verkrijgen van draagvlak en het 

realiseren van een gemeenschappelijke 

cultuur. Het vasthouden van een heldere en 

consistente lijn is veel belangrijker dan het te 

vroeg aangaan van allerlei veldslagen over 

posities en belangen, die op zijn best in een 

pyrrusoverwinning kunnen eindigen. 

7. 'The devil is in the details' 

Elke corporatie heeft in principe dezelfde 

bedrijfsprocessen en op hoofdlijnen zijn deze 

gelijk. Onze ervaring is dat bij elke 

implementatie wordt onderschat dat de 

verschillen op detailniveau zeer groot zijn. Dit 

vergt zeer veel van het besturend vermogen 

van managers om tot uniformering hiervan te 

komen. 

Samenvattend zijn voor een geslaagde 

integratie de volgende zaken van belang: 

• het paraat hebben van een implementatie-

plan; 

• het zicht hebben op verschillen en 

overeenkomsten in bedrijfsprocessen; 

• het benoemen van de 'kartrekkers' voor het 

implementatieproces; 

• het maken van een keuze ten aanzien van 

de IT-integratie; 

• het uittrekken van tijd voor het 

implementatieproces; 

• het formuleren van gemeenschappelijke 

(overkoepelende) kernwaarden; 

• streef naar één locatie voor de 

besluitvormende mensen/processen. 

 

 
 

In dit katern ligt de focus op het integreren en 

ontwerpen van de processen en het hierbij 

zicht krijgen op de verschillen en overeen-

komsten. 
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an strategie naar 
bedrijfsmodel 

In de fase voorafgaande aan de 

implementatie van de 

bedrijfsvoering is duidelijkheid verkregen over 

de missie, visie en strategie van de 

toekomstige fusieorganisatie. Op basis van 

deze informatie kan er een bedrijfsmodel voor 

de fusieorganisatie worden opgesteld. In een 

bedrijfsmodel is verwoord wat er allemaal 

aanwezig dient te zijn en dient te werken om 

de missie en strategie van de organisatie te 

realiseren. Een bedrijfsmodel kan worden 

gezien als de procesvariant van de organieke 

structuur, waarin de resultaatgebieden van de 

organisatie zijn verwoord. 

In onderstaande tekening is een voorbeeld 

gegeven van een bedrijfsmodel van een 

woningcorporatie. Dit model wordt door de 

stuurgroep fusie in een werkbijeenkomst 

opgesteld op basis van het gewenste profiel 

van de nieuwe organisatie, zoals dat in de 

missie en strategieverklaring was vastgelegd. 

De centrale vraag bij de werkbijeenkomst was: 

wat moet er allemaal aanwezig zijn en werken 

om de uitgangspunten van de missie en 

strategieverklaring te realiseren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het bedrijfsmodel uit dit voorbeeld heeft 

de betreffende stuurgroep het volgende naar 

voren willen brengen: 

• een informatieverwerkend resultaatgebied 

(marketingprocessen), dat de vragen en 

behoeften van de klanten en stakeholders 

vertaalt naar een Programma van Eisen 

voor de processen; 

• een besturend resultaatgebied (sturende 

processen) dat de kaders voor de 

uitvoering aangeeft; 

• een vijftal primaire resultaatgebieden 

(primaire processen) die aangeven hoe de 

organisatie waarde wil toevoegen aan zijn 

omgeving; 

• een viertal ondersteunende resultaat-

gebieden (ondersteunende processen) die 

erop gericht zijn de organisatie goed te 

laten functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het bedrijfsmodel is de bedrijfsvoering 

opgedeeld in resultaatgebieden. Op deze 
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gebieden wil de toekomstige fusieorganisatie 

prestaties bereiken. Het bedrijfsmodel is 

hiermee ook het kader voor een op te stellen 

ondernemingsplan, waarbij de gekozen 

strategie op de verschillende resultaatgebieden 

wordt uitgewerkt naar doelen en doelstellingen 

voor de komende jaren. 

In het kader van de integratie van de 

bedrijfsvoering is het van belang de 

resultaatgebieden verder uit te werken naar 

processen. Het gaat hierbij om het vinden van 

een antwoord op de volgende vragen: 

• Welke processen leveren een bijdrage aan 

het resultaatgebied? 

• Welke beleidskaders zijn essentieel voor de 

uitvoering van deze processen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat in dit stadium nog alleen om het 

benoemen van de processen en beleidskaders. 

De inventarisatie en het zicht hebben op de 

verschillen en overeenkomsten volgen later. 

Een voorbeeld van het benoemen van 

processen en beleidskaders per resultaat-

gebied is in onderstaand schema weer-

gegeven, bijvoorbeeld over het resultaat-

gebied: beheer van vastgoed. 

Het uniformeren en afstemmen van de 

processen en beleidskaders zijn essentieel 

voor het integreren van de bedrijfsvoering. In 

de volgende paragrafen wordt op deze 

aspecten ingezoomd. 

Resultaatgebied: Beheren van vastgoed 

Processen 1. Opstellen meerjarenplanning onderhoud. 

2. Uitvoeren planmatig onderhoud. 

4. Uitvoeren reparatieonderhoud. 

5. Uitvoeren mutatieonderhoud. 

6. Uitvoeren contractonderhoud. 

7. Uitvoeren woningaanpassingen Wmo. 

8. Uitvoeren woningverbeteringen. 

Beleidskaders 1. Voorraadbeleid. 

2. Aanbestedingsbeleid. 

3. Onderhoudsbeleid (levensduur bouwelementen). 

4. Kwaliteitsbeleid (bouwelementen en materialen). 

5. Calculatienormen onderhouden en vervangen bouwelementen. 

6. Uitgangspunten basiskwaliteit. 

7. Uitgangspunten energiebeleid. 

8. Uitgangspunten woningverbeteringen. 

9. Uitgangspunten huurder en verhuurder onderhoud. 
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edrijfsmodel en 
beleidskaders 

Elke woningcorporatie kent een 

groot aantal beleidskaders die van 

essentiële invloed zijn op het besturen van de 

bedrijfsvoering. Beleidskaders kunnen worden 

beschouwd als de tussenstap tussen missie en 

strategie naar bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het 

beleidskader 'basiskwaliteit' zegt iets over de 

visie die de corporatie heeft bij het beheren 

van vastgoed. Daarnaast is dit beleidskader 

bepalend voor de wijze waarop processen als 

planmatig onderhoud en mutatieonderhoud 

worden aangestuurd en ingericht. Voor 

medewerkers zijn beleidskaders een leidraad 

of richtlijn bij het uitoefenen van hun taak. 

Beleidskaders geven medewerkers bevoegd-

heden. Voor klanten scheppen beleidskaders 

duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten 

van de organisatie. Beleidskaders zijn ook 

belangrijk bij het bouwen en aanpassen van 

informatiesystemen. Beleidskaders zijn dus 

kostbare 'bedrijfsactiva'.  

Onze ervaring is dat bij een fusie beleidskaders 

niet of onvolledig worden benoemd en 

uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat jaren na de 

fusie nog zaken moeten worden 

geüniformeerd en op elkaar worden af-

gestemd. Dit is jammer want beleidskaders zijn 

een belangrijk (communicatie-)middel om te 

zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan 

en op gaan. Een fusie is een ideaal moment 

om de beleidskaders in kaart te brengen en het 

beheer goed te regelen.  

Uit onze praktijk van fusies komt naar voren 

dat beleidskaders op hoofdlijnen wel gelijk zijn 

maar dat er bij de uitwerking sprake is van een 

grote verscheidenheid en variatie. Een 

voorbeeld hiervan vindt u in het schema van 

het beleidskader 'zelfwerkzaamheid' op de 

volgende pagina.  

 

 

 

Het uitgangspunt dat de huurder de woning 

'naar eigen inzichten, woonwensen en 

persoonlijke smaak' mag inrichten was bij de 

fusiepartners gelijk, de uitwerking naar wat dit 

betekent was echter op alle genoemde punten 

in het schema verschillend. 

Het in een vroegtijdig stadium in kaart brengen 

van de overeenkomsten en verschillen in 

beleidskaders draagt in belangrijke mate bij 

aan het soepel laten verlopen van de 

integratie. Medewerkers komen met elkaar in 

gesprek over de 'best practices', waarbij 

duidelijk wordt welke organisatie in termen van 

ontwikkeling verder is. Naast het inhoudelijke 

aspect is dit belangrijk voor het opbouwen van 

een identificatie met de nieuwe organisatie. 

Dit kan bijvoorbeeld direct nadat in de 

stuurgroep fusie op basis van de missie en 

strategie het toekomstig bedrijfsmodel van de 

organisatie is vastgesteld en de beleidskaders 

per resultaatgebied zijn benoemd. Door het 

afstemmen en uniformeren van de 

beleidskaders, ontstaat de ideale mogelijkheid 

om voor te sorteren op de komende fusie. In 

de voorbereiding tot de juridische fusie kunnen 

de beleidskaders al zoveel mogelijk worden 

geüniformeerd. De organisaties gaan bijvoor-

beeld al dezelfde calculatienormen hanteren bij 

het opstellen van begrotingen, gaan dezelfde 

uitgangspunten hanteren ten aanzien van 

zelfwerkzaamheid, incasso, basiskwaliteit, 

et cetera. Dit geeft veel rust en ruimte bij de 

daadwerkelijke integratie die in een later 

stadium plaatsvindt. Medewerkers bouwen al 

een identificatie op met de nieuwe organisatie 

en er wordt voorkomen dat het 'wijgevoel' met 

de eigen organisatie wordt gecultiveerd.  
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Het uniformeren en afstemmen van de 

beleidskaders, nadat de medewerkers al zijn 

benoemd in hun nieuwe functie, leidt tot veel 

onrust en frustratie. Het middenkader wordt 

overbelast met vragen van medewerkers over 

hoe zij met bepaalde zaken moeten omgaan. 

Het gevolg is onnodig lange discussies en 

vergaderingen, langs elkaar heen werken en 

het toepassen van verkeerde regels. Daarnaast 

is er nog het probleem van de kennis. Veel 

kennis over beleidskaders bestaat alleen in de 

hoofden van medewerkers. Met het benoemen 

van medewerkers in andere functies en de 

instroom van nieuwe medewerkers verdwijnt 

deze uit de organisatie. Door de kennis van 

medewerkers, voor de feitelijke benoeming in 

een andere functie, vast te leggen in 

beleidskaders blijft deze bewaard en wordt 

deze evalueerbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor beleidskaders 

hoort in een organisatie belegd te zijn bij het 

management. Een stafdienst kan een 

ondersteunende functie hebben bij het 

opstellen, implementeren en beheren. Een 

stafdienst kan er tevens voor zorgen dat er 

eenduidigheid is ten aanzien van de gebruikte 

terminologie en dat inconsistenties en 

incompleetheid van beleidskaders in een 

vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Ten 

aanzien van de ordening van beleidskaders 

verdient het aanbeveling de resultaatgebieden 

uit het bedrijfsmodel als leidraad te nemen. 

Hiermee wordt aangegeven dat er een directe 

relatie ligt tussen beleidskaders, bedrijfs-

resultaten en processen. Daarnaast is er direct 

duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke 

beleidskaders.  

 

 

 ZAV beleid

Onze klanten moeten zich thuis kunnen voelen 
in hun woning. De inrichting en het voorzieningenniveau

moeten naar de persoonlijke smaak en  eigen
woonwensen kunnen worden ingevuld.

Wat mag wel en niet? Welke eisen aan uitvoering? Mogelijkheden voor vergoeding?

• regels geen toestemming nodig
• regels vooraf toestemming nodig
• regels niet toegestaan
• regels herstel bij vertrek
• regels vergoeding mogelijk
• regels overname bij vertrek

• regels verhuurbaarheid
• regels overlast omwonenden
• regels materiaalgebruik
• regels risico’s en kosten onderhoud
• regels kwaliteit uitvoering
• regels uitvoering door installateur

• regels welke voorzieningen in 
aanmerking komen voor vergoeding

• regels bepalen kwaliteit voorziening
• regels bepalen waarde voorziening
• regels afschrijvingstermijnen
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edrijfsmodel en 
processen 

Het uitgangspunt dat werk via een 

proces (een keten van activiteiten) 

is georganiseerd, is algemeen geaccepteerd. 

Maar waarom zouden wij dit in kaart willen 

brengen en willen beschrijven? Is het niet veel 

beter ruimte te geven aan medewerkers en 

medewerkers zelf de verantwoordelijkheid te 

geven hoe het werk georganiseerd dient te 

worden. Geeft dat niet veel betere resultaten? 

Het antwoord is ja en nee. Wij willen onze 

organisatie zo inrichten dat wij de klant (intern 

en extern) kunnen garanderen, of in ieder 

geval grote zekerheid kunnen bieden, dat onze 

dienstverlening aan de gewenste kwaliteit 

voldoet. Niet één keer maar elke keer. Niet één 

product of dienst maar alle producten en 

diensten. Het werken met processen is een 

belangrijke voorwaarde om hieraan te kunnen 

voldoen. 

Het is niet zo dat het beschrijven van 

bedrijfsprocessen de ruimte en eigen 

verantwoordelijkheid van medewerkers teniet 

doet. Integendeel. Processen moeten alleen 

uniformeren wat strikt noodzakelijk is. Het gaat 

hierbij om afspraken die belangrijk zijn voor de 

uitvoering, cruciale overdrachtsmomenten, 

activiteiten die nodig zijn in verband met 

(bedrijfs)risico's en ervaringen over hoe een 

probleem het beste kan worden aangepakt.  

Een eigentijdse benadering voor het 

ontwerpen van de processen is de SqEME©- 

benadering voor procesmanagement. Het 

principe van de SqEME©-benadering is 

eenvoudig. De kern is dat vakvolwassen 

medewerkers met elkaar samenwerken om de 

afgesproken resultaten te bereiken. 

Medewerkers brengen samen de afspraken in 

kaart die essentieel zijn voor de uitvoering en 

bepalen gezamenlijk wat geüniformeerd dient 

te worden.  

 

 

 

Door volgens de SqEME©-benadering te 

werken wordt er op een systematische en 

gestructureerde wijze gewerkt aan het samen 

opbouwen van de nieuwe organisatie. In dit 

hoofdstuk wordt de SqEME©-benadering op 

hoofdlijnen uitgelegd en zal er worden in-

gegaan op de wijze waarop deze bij fusies kan 

worden toegepast. 

 

 
 

SqEME©-vensters 

Het uitgangspunt van de SqEME©-benadering 

is de essentie van een proces (het werk) naar 

een aantal vensters of gezichtspunten uit te 

werken. Dit kan beknopt, bijvoorbeeld op één 

pagina per venster. Elk venster is een manier 

van kijken naar dezelfde werkelijkheid maar 

vanuit verschillende bedoelingen. Gezamenlijk 

geven de vensters zicht op de bedrijfsvoering 

met de gewenste diepgang. In de praktijk 

gebruiken wij voor het beschrijven van 

processen de volgende vijf vensters. 

B 
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1. Venster constitutie 

In het venster constitutie komen de doelen en 

uitgangspunten van het proces aan de orde. 

Daarnaast worden de systeemgrenzen (waar 

liggen de verbindingen met de buitenwereld) 

en de belangrijkste activiteiten binnen het 

proces benoemd. Het venster geeft met andere 

woorden een antwoord op vragen als: 

• Wat is de relatie van het proces met de 

missie en strategie? 

• Wat is de context van het proces en 

waarop willen wij sturen? 

• Wat zijn de verbindingen en afhankelijk-

heden met andere processen? 

• Wat zijn de verbindingen en afhankelijk-

heden tussen de activiteiten? 

 

2. Venster commitment 

Bij elke proces gaan actoren (managers, mede-

werkers en klanten) over en weer verbindingen 

aan. Men committeert zich aan elkaar. In dit 

venster wordt er ingezoomd op de ver-

bindingen en afhankelijkheden met andere 

processen en tussen de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van dit venster krijgen 

management en medewerkers een antwoord 

op vragen als: 

• Welke uitgangspunten zijn belangrijk bij het 

uitvoeren van de activiteiten? 

• Welke afspraken maken wij om de 

samenwerking (verbinding) met anderen 

(intern en extern) goed te laten verlopen? 

• Welke toegevoegde waarde heeft de 

uitvoering van onze activiteiten? 

• Wat is de betekenis die wij geven aan de 

activiteiten, verbindingen en afhankelijk-

heden? 

 

3. Venster constructie 

In het venster constructie wordt ingezoomd op 

de afspraken over wie wat doet, wie is 

waarvoor verantwoordelijk en wie wordt 

waarover geïnformeerd. Dit venster geeft dus 

een antwoord op de vraag hoe de manager en 

medewerker het proces willen inrichten. Hierbij 

worden de activiteiten aan functies gekoppeld. 

De resultaten van dit venster vormen de basis 

voor het invullen van de toekomstige 

functiestructuur. 

 Venster constitutie

● wat zijn de doelen en uitgangspunten
van het proces

● wat moet er allemaal werken 
(aanwezig zijn) voor het realiseren 
van de doelen en uitgangspunten

Venster commitment

● welke afspraken zijn belangrijk
voor de uitvoering van de 
werkzaamheden

● welke uitgangspunten zijn belangrijk
voor het leveren van de gevraagde
diensten

Venster constructie

● welke afspraken maken we over 
wie wat doet

● welke afspraken maken we over de 
samenwerking en afstemming

Venster control

● welke afspraken maken we over 
het sturen en beheersen van de 
uitvoering

● welke uitgangspunten zijn belangrijk 
voor het borgen van de uitvoering

Venster correspondentie

Welke hulpmiddelen en voorzieningen
Hebben medewerkers nodig?
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4. Venster control 

In dit venster gaat het om het maken van 

afspraken over het sturen, beheersen en 

borgen van het proces. Doel van dit venster is 

expliciet vast te leggen welke controlaspecten 

bij het proces essentieel zijn. Het gaat hierbij 

om aspecten als: 

• Tijd: welke afspraken zijn belangrijk voor 

het tijdig uitvoeren? 

• Geld: welke afspraken zijn belangrijk voor 

het beheren van budgetten? 

• Prestaties: welke resultaten en output 

willen wij van het proces zien? 

• Kwaliteit: welke kwaliteitseisen zijn belang-

rijk bij de uitvoering? 

 

5. Venster correspondentie 

In het venster correspondentie wordt er in-

gezoomd op de hulpmiddelen, voorzieningen 

en gereedschappen die de medewerker nodig 

heeft voor de uitvoering. In dit venster wordt 

ook de relatie die er is met IT-systemen 

aangegeven en de relatie met de beleidskaders 

waarmee de medewerker bij de uitvoering van 

de activiteiten rekening moet houden.  

 

 

Plan van Aanpak 

Het ontwerpen en beschrijven van processen 

is een ingrijpende, tijdrovende maar 

noodzakelijke activiteit bij fusies. De processen 

(het werk) zijn immers de basis voor de 

inrichting van de organisatie waarbij vragen 

moeten worden beantwoord zoals welke 

processen centraal of decentraal worden 

uitgevoerd en welke processen in welke 

afdelingen of sectoren worden geclusterd. 

Processen zijn ook de basis voor het bepalen 

en uitwerken van het functiegebouw, de 

personeelsformatie en de functie-

beschrijvingen maar ook voor zaken als het 

Programma van Eisen voor de IT-systemen.  

Het opstellen van een helder en gefaseerd 

implementatieplan is dan ook een absolute 

voorwaarde om het proces van ontwerpen en 

beschrijven van processen goed te laten 

verlopen. 

Onze ervaring is dat bij het ontwerpen en 

beschrijven van processen de volgende 

fasering in de praktijk goed werkt. 

1. Opstellen bedrijfsmodel 

Eerste stap is het op basis van de missie en 

strategie opstellen van een bedrijfsmodel. In 

het bedrijfsmodel worden, zoals aan de orde is 

gekomen, per resultaatgebied de processen 

benoemd die een bijdrage leveren aan dit 

resultaatgebied. Het bedrijfsmodel is hierbij 

ook het goede niveau voor een discussie over 

de hoofdstructuur van de organisatie en de 

verdeling van de processen over de 

toekomstige afdelingen of sectoren. 

2. Uitwerken beleidskaders 

Beleidskaders zijn bepalend voor de aansturing 

en uitwerking van processen.  

In het hoofdstuk over ‘bedrijfsmodel en 

beleidskaders’ is vermeld is het wenselijk ruim 

voor de daadwerkelijke implementatie 

werkgroepen in te stellen voor het uniformeren 
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en afstemmen van de beleidskaders. Indien 

mogelijk en haalbaar kan dan worden 

voorgesorteerd op de organisatorische fusie. 

3. Uitwerken SqEME©-venster constitutie 

Uitgaande van het bedrijfsmodel, de vast-

gestelde hoofdstructuur en de uitgewerkte 

beleidskaders kunnen er werkgroepjes worden 

ingesteld die het SqEME©-venster constitutie 

uitwerken. Dit venster geeft duidelijkheid over 

waar de verbindingen tussen en binnen de 

processen liggen.  

Eventueel kan op basis van dit venster de 

keuze over de verdeling van de processen over 

de toekomstige afdelingen of sectoren worden 

bijgesteld.  

Daarnaast is dit venster ook de basis voor het 

vaststellen van de doelen en resultaten waarop 

de fusieorganisatie wil sturen. Het venster 

constitutie blijkt in de praktijk het goede niveau 

te zijn voor het kunnen opstellen van het 

functiegebouw, het bepalen van de 

personeelsformatie en het opstellen van 

functiebeschrijvingen. 

4. Uitwerken SqEME©-vensters 

commitment, constructie en control 

Indien mogelijk worden nog voor de 

benoeming van medewerkers in hun nieuwe 

functie, werkgroepjes ingesteld die de 

SqEME©-vensters commitment, constructie en 

control uitwerken. Het verbeelden van hoe wij 

in de toekomst willen gaan (samen)werken 

blijkt in de praktijk zeer goed te werken om een 

soepele overgang te maken naar de nieuwe 

organisatie. Indien deze stap voor de 

benoeming van medewerkers wordt 

uitgevoerd kunnen op basis van het venster 

constructie ook nog zaken in de 

functiebeschrijvingen worden aangescherpt. 

 

 

5. Uitwerken venster correspondentie 

In dit venster gaat het om de concrete 

hulpmiddelen en voorzieningen die de 

medewerker nodig heeft om zijn of haar werk 

goed uit te kunnen voeren. Het ligt dan ook 

voor de hand om dit venster direct na de 

benoeming (maar voor de feitelijke 

ingangsdatum) van de medewerkers in hun 

nieuwe functie uit te werken. 

Op basis van deze stap wordt duidelijk welke 

brieven, formulieren en formats geüniformeerd 

moeten worden en welke systemen en 

hulpmiddelen nog op elkaar moeten worden 

afgestemd. Onze ervaring is dat deze stap leidt 

tot een veelheid van actiepunten die nog 

moeten worden geregeld. Indien deze stap 

voor de feitelijke startdatum van de nieuwe 

functies ligt, kunnen vele overgangsproblemen 

worden voorkomen.  

Het is bijvoorbeeld onwenselijk dat na de 

startdatum nog zaken als coderingen in IT- 

systemen moeten worden uitgezocht of 

(huur)overeenkomsten en standaardbrieven 

moeten worden aangepast. 
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rocessen en IT- 
systemen 

 

In de inleiding is aangegeven dat IT-integratie 

een voorwaarde is in het integreren, 

uniformeren en implementeren van processen 

en de basis is voor het bepalen van 

synergievoordelen. Bij het ontwerpen en 

beschrijven van processen volgens de 

SqEME©-benadering zijn de eisen en 

functionaliteiten waaraan het IT-systeem moet 

voldoen aan de orde gekomen. Vraag is wat u 

met deze informatie doet. Indien u kiest voor 

een IT-strategie 'samen naar nieuw', dan is het 

beter de integratie nog twee jaar uit te stellen 

en de organisaties tot die tijd autonoom te 

laten functioneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag is dan ook of er voor deze strategie 

moet worden gekozen. Het antwoord is ja, als 

er geen andere keuze is. In onderstaand 

schema zijn de mogelijke strategieën bij het 

integreren van de IT-systemen vermeld. Het 

model is ontleend aan de keuzes die Shell 

maakt ten aanzien van de IT-strategie bij 

overnames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Overlap in 
bedrijfsprocessen?

Beide organisaties hebben effectief IT systeem?

Integratiestrategieën IT

janee

nee

ja

horizontale koppeling
behouden bestaand en
gezamenlijk naar nieuw

verticale koppeling

migratie naar één

samen naar nieuw

eenzijdig invoegen
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Op basis van het model op de vorige pagina 

komen vanwege de overlap in bedrijfs-

processen bij de corporaties drie mogelijke 

strategieën in aanmerking. Deze strategieën 

hebben alle een grote, maar ook verschillende, 

impact op de organisatie.  

Eenzijdig invoegen 

Van de mogelijke strategieën heeft eenzijdig 

invoegen het grote voordeel helder, zichtbaar, 

overzichtelijk en daardoor redelijk beheersbaar 

te zijn. Het doel van eenzijdig invoegen is 

duidelijk. De processen en de hierbij 

behorende IT-systemen van de ene organisatie 

worden ingevoegd in die van de andere. Dat is 

op zichzelf een groot voordeel: het 

eindresultaat is voor iedereen helder en 

zichtbaar. Er is maar voor één organisatie 

sprake van een omvangrijk veranderings-

traject. Soms wordt dit door de andere partij 

als pijnlijk ervaren, met name door de IT- 

specialisten. Behoed u hierbij voor 'zachte 

heelmeesters, stinkende wonden'. Een keuze 

voor een dergelijke strategie is wenselijk indien 

op korte termijn (één jaar) de organisaties met 

één IT-systeem willen werken. Na een snelle 

eenzijdige invoeging kan er worden gewerkt 

aan het verbeteren van het systeem of het 

geleidelijk overstappen naar een nieuw 

systeem. Tot het moment van eenzijdig 

invoegen is er sprake van behouden bestaand. 

Dat wil zeggen de organisaties blijven auto-

noom functioneren en worden op basis van 

financiële controle bestuurd.  

Migratie naar één 

Bij 'migratie naar één' beschikken de 

fusiepartners over een redelijk tot goed 

werkend IT-systeem. Als uitgangspunt wordt 

gekozen voor het inbrengen van de 'best 

practices' van de fusiepartners in de nieuwe 

organisatie. Het bestaande IT-systeem van één 

van de organisaties wordt hieraan aangepast. 

Er ontstaat zo een nieuwe organisatie met een 

aangepast IT-systeem.  

Bij de keuze van welke IT-systeem van de bij 

de fusie betrokken organisaties, wordt gekozen 

spelen argumenten als: de lopende contracten, 

de toekomstwaarde van de bestaande IT- 

systemen, de noodzakelijke aanpassingen in 

de applicaties en gegevensstructuren. 

Vanwege de noodzakelijke aanpassingen in 

gegevensstructuren en applicaties blijft een 

dergelijke strategie onoverzichtelijk en 

daardoor moeilijk beheersbaar. Het slagen van 

deze strategie zal dan ook in belangrijke mate 

afhangen van de kennis en ervaring die bij 

medewerkers aanwezig is van het gekozen IT- 

systeem. Daarnaast hangt het succes ook af 

van het vermogen de veranderingen met 

daadkracht te implementeren. 

Samen naar nieuw 

De meest ambitieuze strategie is 'samen naar 

nieuw'. Deze strategie zou alleen moeten 

worden gekozen als 'eenzijdig invoegen' als 

tussenoplossing niet mogelijk is of omdat de 

kwaliteit van de huidige IT-systemen te laag is. 

Deze strategie is risicovol en vraagt een sterk 

en daadkrachtig projectmanagement. Daar-

naast dient er voldoende tijd (minimaal twee 

jaar) beschikbaar te zijn voor onderzoek, testen 

en implementatie. Tot deze tijd blijven de 

organisaties autonoom functioneren en is er 

geen sprake van synergievoordelen. De oude 

IT-systemen worden geleidelijk uitgefaseerd. 

Voor de tussenliggende periode wordt er vaak 

een soort schil over de verschillende systemen 

gebouwd om ten minste het uiterlijk van de 

systemen op elkaar te laten lijken. 
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Aanbevelingen 

Op het terrein van IT zijn medewerkers moeilijk 

in staat hun 'eigen kindjes' los te laten. 

Eindeloze discussies over kwaliteit, 

toekomstwaarde, en dergelijke kunnen hiervan 

het gevolg zijn. In deze gevallen wordt vaak te 

gemakkelijk gekozen voor 'samen naar nieuw'. 

Ervaring leert dat deze strategie beter kan 

worden vermeden. Van alle strategieën heeft 

eenzijdig invoegen het grote voordeel dat deze 

helder, overzichtelijk en daardoor beter 

beheersbaar is. Door medewerkers van alle bij 

de fusie betrokken organisaties wordt kennis 

en ervaring opgebouwd, zodat er op een later 

tijdstip een weloverwogen overstap naar een 

nieuw IT-systeem kan worden gemaakt. Indien 

medewerkers van alle bij de fusie betrokken 

organisaties het erover eens zijn dat één van 

de aanwezige IT-systemen een duidelijke 

meerwaarde heeft, zou er ook gekozen kunnen 

worden voor migratie naar één.  
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Links 

• www.fusie-en-integratie.nl 

• www.quintis.nl 

• www.sqeme.nl; website met artikelen over de SqEME©-methode  
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