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INTRODUCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam stelt bedrijfsprocessen en informatiestromen af met BiZZdesign
software.
Erasmus Universiteit Rotterdam faciliteert innovatief onderzoek en een leeromgeving voor
studenten en onderzoekers over de hele wereld. In het verleden werkten de zeven faculteiten
autonoom volgens de algemene richtlijn van de universiteit, maar met eigen processen en
richtlijnen. Om de leiderschapspositie onder de top 100 wereldwijde universiteiten te behouden
moet de Erasmus Universiteit de bedrijfsobjecten, de applicatielandschappen en de
informatiestromen verbinden.
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DE UITDAGING
Inzicht verkrijgen in en verbinden van bedrijfsprocessen voor elke faculteit
De zeven verschillende faculteiten van de universiteit hadden allemaal een eigen werkwijze
ontwikkeld en gebruikten verschillende applicaties en definities. Dit maakte het managen van
informatiestromen op organisatieniveau erg complex. Om de besluitvorming en innovatie te
ondersteunen moesten informatiemanager Rob Menheere en zijn team functionele modellen maken
om bedrijfsprocessen, applicaties en informatiestromen te verbinden.
Rob werkte samen met de informatiemanagers van alle faculteiten en collega’s van het
ondersteuningsbureau, IT en de BI afdelingen. Om samen te zoeken naar een softwareoplossing die
de werkzaamheden kan combineren en begeleiden.

DE OPLOSSING
Een partner die de zaak begrijpt
Erasmus Universiteit vond de geïntegreerde oplossing voor processen en architectuur modellering
die de BiZZdesign software levert, de beste fit. Om de uitkomst van de investeringen te
maximaliseren neemt Erasmus Universiteit de diensten van de BiZZdesign partner Bvolve af. Tijdens
praktische workshops en trainingen leerde het team hoe ze standaarden als ArchiMate® en BPMN®
kunnen gebruiken om bedrijfsobjecten en applicaties te modelleren en hoe te werken met de
repository.

“Bvolve en BiZZdesign helpen ons om de volwassenheid van de
architectuurinzet te verhogen. Zij begrijpen echt onze wensen en zorgen
ervoor dat we het meeste uit de software halen.”
Rob Menheere, Informatiemanager, Erasmus Universiteit
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EERSTE RESULTATEN
Duidelijke en bewezen voorbeelden binnen de organisatie
Door klein te starten en de bedrijfsprocessen van slechts één faculteit te modelleren kan Erasmus
Universiteit duidelijke voorbeelden voor andere faculteiten creëren en de voordelen als inzicht in
connecties tussen processen, informatiestromen en applicaties demonsteren.
Verbeterde samenwerking en communicatie tussen faculteiten
Workshops en trainingstrajecten georganiseerd door BiZZdesign en Bvolve hielpen om de
communicatie tussen afdelingen en faculteiten over standaardisatie van bedrijfsobjecten, definities
en applicaties te verbeteren.
Geïnspireerd om de volgende stap te maken en bedrijfsobjecten en applicaties te modelleren
Alle betrokken teams zijn geïnspireerd door de best practices, voorbeelden en workshops. En kijken
vooruit naar het bouwen aan een organisatie breed object en applicatie model.

“De BiZZdesign en Bvolve consultants zijn gepassioneerd over hun werk. Ze
luisterden naar onze wensen en creëerden een plan om ons te helpen onze doelen
op een begrijpelijke en gestructureerde manier te bereiken.”
Rob Menheere, Informatiemanager, Erasmus Universiteit
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Over:
Erasmus Universiteit Rotterdam is een hoog aangeschreven universiteit voor internationaal
onderzoek. Wetenschappers en studenten in zeven faculteiten en twee instituten werken aan
globale sociale uitdagingen op de gebieden gezondheid, rijkdom, bestuur en cultuur.

Sector:
Onderwijs

Grootte:
2.700 werknemers
26.000 studenten
1.400 onderzoekers

Tijdlijn:
1913 – Nederlandse Handels-Hoogeschool
1939 – Naamsverandering naar Nederlandsche Economische Hoogeschool
1966 – Oprichting van Medische Faculteit Rotterdam
1973 – Fusie tussen de Nederlandsche Economische Hoogeschool en Medische Faculteit Rotterdam
tot Erasmus Universiteit
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Bedrijfsdoelen:
• Modelleren van actuele bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties van elke faculteit
• Verbinden van alle bedrijfsprocessen van de verschillende faculteiten
• Innovatie ondersteunen

BiZZdesign oplossing:
• Gebruik van open standaarden en referentie architectuur
• Workshops en trainingen
• Stap voor stap implementeren van de software

Eerste resultaten:
• Duidelijke en open voorbeelden vanuit de organisatie
• Verbeterde samenwerking en communicatie tussen faculteiten
• Geïnspireerd om de volgende stap te maken en bedrijfsobjecten en applicaties te modelleren

Hogere educatie referentie model
Erasmus Universiteit heeft haar informatiemodellen op het architectuur referentie model voor hoger
onderwijs gebaseerd. Dit maakte een kick-start voor het modelleren mogelijk.
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OVER BVOLVE
Bvolve is een Nederlandse consultancy
organisatie die klanten in verschillende
branches ondersteund met hun digitale
transformatie. De 40 sterk ervaren consultants
inspireren klanten om nieuwe oplossingen te
ontdekken, en begeleiden en trainen hen om
de beste resultaten uit hun bedrijfsontwerp en
transformatie te halen.

OVER BIZZDESIGN
BiZZdesign is een softwareonderneming die
bedrijven ondersteunt in het ontwerpen van
bedrijfsveranderingen. BiZZdesign is een
globale organisatie met meer dan 1000 klanten
over zes continenten en kantoren in vele landen
over de wereld. Analisten kennen BiZZdesign
als een marktleider met leidende producten in
zijn klasse.
Opgericht in 2000 als een spin-off van een R&D
instituut heeft BiZZdesign een sterke
achtergrond in onderzoek en innovatie. De
producten zijn gebaseerd op expertise in
bedrijfsontwerp en verandering. Consultants
voorzien BiZZdesign van de laatste informatie in
klantbehoeften en markttrends.
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