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Samenwerking tussen de schakels in de keten om zo
integrale processen door de hele keten te verbeteren.

Meten vd keten

Sterkte van de keten, ervaringen, verbeteringen

Communicatie / contacten

Besluitvorming / opdrachtketens

Componenten - techniek

Integraal

links

Ketendenken onderscheidt zich door een holistisch / synthethisch
perspectief (tegenover een perspectief van silo's, eilanden) .
Belangrijk is dat het beschouwingsniveu zo veel mogelijk e-2-e is dus
kijkend naar de voor / achter liggende schakels en dit gecombineerd
met switchen in abstractie niveaus. Het streven van ketendenken zou
'(client) simplicity' en 'enterprice transparancy' moeten zijn.

Ketens / systemen bestaan niet alleen uit (technische) componenten
maar vooral uit afspraken, personen en organisaties

Een aantal zaken werkt complexiteit verhogend:
* tijdelijk vs permanante voorzieningen
* uitbreiding van de scope / verlenging van de keten

Zodra er een ketenperspectief is is de eerste vervolgvraag waar ligt
de keten regie (grip, problemsolving, architectuur, aansturing
leveranciers, ...). Feitelijk het laten overlappen van 'cirkels van invloed
/ control'  

keten

relaties afhankelijkheden

breder kijken

big picture

proces

Opdrachtgever / demand&supply keten

service keten

klant van de klant zien ...

Accountable for 'the whole' 

samen verantwoordelijk

verbeteracties

communicatie

afspraken

Meetings in context

schakel

details

detailfocus
technology

producten

Accountable for the component / product

Losse eilanden

Silos

Pilaren

Gescheiden werelden Gebrek aan communicatie

Reductie, details, analytisch

Suboptimalisatie

Wielen elders onbekend

System dynamics

Feedback (positief of negatief)
verlaat in de tijd, korte en
langere termijn consequenties 

Feedback is NIET linear 

Feedback verschilt van plaats
tot plaats in het systeem.

3 drivers of dynamic complexity

1 Presence of feedback loops

Equilibrium

2 Time delays between cause
and effect of an action

3 Existence of non-linear
relationships among system's
elements

Dynamic thinking and decision
making performance

Linear thinking ignoring site effects

Cognitive skills and memory limitations

Humans ignore feedback structures, do not
appreciate time delays between actions and
consequences, and are insensitive to non-
linearities between system's elements as the
system evolves over time

Voorkomt "Policy resistance"
( the law of unintended consequences and
counterintuitive behavior of social systems)

Systemthinking

Holistic

Looking as things as a whole

Focus on organisational / human aspects

Optimalisatie

Niet alleen horizontaal - ketenperspectief maar ook langs de
verticale as... Abstractieniveau: waarom - wat - hoe, politiek -
organisatie - (communicatie) - applicatie - infrastructuur , 

Systems thinking  is the process of
understanding how things influence one
another within a whole. In organizations,
systems consist of people, structures, and
processes that work together to make an
organization healthy or unhealthy and
communications creates the difference..

Uiteindelijk doel

Van 

Technologische eilandoplossingen

Ad-hoc denken

Achterstand

Klant eenvoud

Aanmelden

Uitvoeren, gebruik, doorbelasting

Oplossen, assisteren

Customer simplicity 

"het" moet het gewoon doen

Naar Serviceketen

Een service kenmerkt zich doordat: 
productie en consumptie van de dienst
gelijktijdig plaatsvinden.

Een keten kenmerkt zich door 

Samenhang

Afhankelijkheden

Relaties

Informatie uitwisseling, samenwerking

Complexer ==> versimpelen

Brug, communicatie, interactie Samenwerking

Synthese, breder kijken (big picture) Klant vd klant zien

(e2e) monitoring

"de weg weten te vinden" 

Info- en communicatiestromen, afspraken

Beschrijvingen

Innovatie en verbetering

Geldstromen / opdrachtstromen
Enterprise transparantcy

Silo's thinking

Detail view

Reductive science thinking

Suboptimalisatie

Resultaat: georganiseerd

Kam er door heen

Tvb / raci helder

Geen witte plekken

Geen doublures

Voorspelbaar, betrouwbaar, bruikbaar, planbaar Voorspelbaar

Continual improvement langs  de verschillende assen

Kosten helder

Communicatie en afstemming helder

Voorwaardelijk voor grotere stappen als outsourcing, rightsourcing,
automatisering 

Systemic thinking

Analytic thinking

Detail convergeren

Reductionism

Scientific / engineering approach

analysis breaks things down into their component parts, so
you get more and more things to think about. This creates a
tendency to list only a handful of elements

having a systemic focus point enables one to focus on the element of the
situation that will improve the entire situation the most rather than on the
element of the situation that can be improved the most

Synthecial thinking

Big picture divergeren, uiteenlopen

Interactions

Repeating patterns
Fractal Phenomenon 

Weakest link
Breakthrough Solution
- FOCUS strengthen the weakest link
- DEFOCUS stop adding weight to the
other links

Bottleneck

Breakthrough Solution
- FOCUS widen the bottleneck
- DEFOCUS stop widening the
non-bottlenecks

Analytical thinking breaks things apart in stages – systemic
thinking groups things together in stages.

Systemic thinking combines analytical thinking and
synthetical thinking
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/Ketendenken  - systeemdenken/System dynamics/Feedback (positief of negatie...

Feedback close in time and space related. ..... Narrow model boundaries...expand mental model
boundaries 

/Ketendenken  - systeemdenken/System dynamics/Voorkomt "Policy resistance"  

Event oriented world view
Systems reacts to changes/solutions. Yesterday's solution becomes today's problem. There is
feedback.
(action ==> effects (intended, site effects)


