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I M T E C H  I C T  R E F E R E N T I E  M O N U T A

I B M  B P M - o p l o s s i n g  v a n  I m t e c h  I C T  b i e d t  
f u n d a m e n t  v o o r  D r a a i b o e k - a p p  v a n  M o n u t a

Uitvaartzorg wordt vandaag de dag gekenmerkt 

door een steeds persoonlijkere invulling. Monuta be-

weegt als uitvaartverzorger én uitvaartverzekeraar 

al ruim negentig jaar mee met de veranderingen in 

zijn omgeving om de klanten optimaal van dienst te 

kunnen zijn. Nieuwe wet- en regelgeving rond het 

provisieverbod, de risicobeheersing en solvabiliteit-

seisen, leiden tot noodzakelijke en ingrijpende ver-

anderingen in de bedrijfsvoering. Een belangrijke 

reden voor Monuta om op zoek te gaan naar een 

betrouwbare oplossing om de bedrijfsprocessen ef-

fectiever en efficiënter te maken. Deze werd gevon-

den in het op IBM-technologie gebaseerde Business 

Process Management (BPM)-aanbod van Imtech ICT. 

Zowel de uitvaartmarkt als de uitvaartverzekerings-

markt zijn de laatste jaren veel in beweging. De con-

currentie is sterk toegenomen, wat de druk op prijzen 

en marges heeft opgevoerd. Ook het door de overheid 

opgelegde provisieverbod zorgt voor impact op de in-

komsten, het business model en een verandering in 

werkwijze doordat consumenten steeds vaker kiezen 

voor het online kanaal in plaats van het intermediaire 

kanaal. Tegelijkertijd wil de consument meer invloed en 

controle hebben op alle facetten rondom de uitvaart. 

Er is een toenemende behoefte aan transparantie om-

trent kosten en mogelijkheden, met name digitaal. Uit-

vaartverzorger én uitvaartverzekeraar Monuta is hierop 

ingesprongen door meer focus te leggen op direct con-

tact met de klant. Hierbij wordt substantieel geïnves-

teerd in het verder ontwikkelen van het online kanaal.  

Te denken valt aan de ‘Raakvragen-app’ waarmee op 

een speelse manier een goed gesprek op gang kan wor-

den gebracht, maar ook aan innovatieve concepten als 

‘Draaiboek’. Deze online planningsomgeving zorgt voor 

de volledige procesorkestratie tussen het tezamen met de 

nabestaanden regelen van de uitvaart aan de ene kant 

en het interne afhandelingsproces aan de andere kant. 

Het resultaat is een volledig transparant uitvaartproces 

waarbij familieleden onderling kunnen samenwerken en 

de kosten helder en transparant worden gemaakt.

Wensen van Monuta

Monuta had de wens om het uitvaartproces zo effici-

ent mogelijk te maken, met een sterke interne focus op 

kostenbesparingen en samenwerkingsmogelijkheden. 

Waar het de klantfocus betrof zocht Monuta naar on-

line verbetermogelijkheden zonder afbreuk te doen aan 

het persoonlijke contact met de klant. Met ruim honderd 

vestigingen, meer dan een miljoen verzekerden, dertien-

duizend uitvaarten op jaarbasis en ruim negenhonderd 

medewerkers, is een gedegen onderliggende IT-infra-

structuur geen overbodige luxe. ‘We zijn begonnen met 

het ontwikkelen van de Monuta doelarchitectuur, waarin 

proces orkestratie een  belangrijke rol speelt’, zegt Peter 

van Proosdij, Manager Informatievoorziening bij Monuta. 

‘We kregen daarbij te maken met een landschap met 

veel legacy-applicaties. We wilden hier meer flexibiliteit 

in aanbrengen en bepaalde bedrijfsprocessen moduleren, 

dus moesten we alles gaan ontvlechten. Een forse klus. 

Van daaruit ontstond het idee om online uitvaartbehar-

tiging te kunnen bieden, ook omdat de marktbehoefte 

hieraan groot was. Feitelijk kwamen we zo op de propo-

sitie van Draaiboek uit. De tooling volgde al snel en daar-

mee vormde Draaiboek voor ons de ‘stepping stone’ om 

met Business Process Management te gaan beginnen.’
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Business Process Management (BPM)

Op zoek naar mogelijkheden hiertoe kwam Monuta uit bij 

Imtech ICT dat Business Process Management omschrijft als 

een filosofie die zich richt op het bereiken van organisatori-

sche doelen door het continu verbeteren, beheren, aanpassen 

en controleren van essentiële bedrijfsprocessen. Van Proosdij 

legt uit: ‘BPM heeft alles te maken met doelstellingen, proces-

sen, technologie en mensen die in balans dienen te zijn. BPM 

richt zich met name op het introduceren van een procesbe-

sturingslaag. Een veelvoorkomend probleem is dat deze laag 

vaak direct gekoppeld wordt aan de IT-applicaties. Dit betekent 

een zware koppeling tussen de besturingslaag en de IT. Bij veel 

bedrijven is de IT echter niet flexibel genoeg, waardoor de be-

sturingslaag zich niet snel genoeg kan aanpassen aan verande-

rende omstandigheden. Dat was door alle legacy bij ons ook 

het geval. We wilden tooling waarmee onze mensen effectief 

en efficiënt zouden kunnen samenwerken om taken binnen 

het uitvaartproces te volbrengen of om het proces als geheel te 

optimaliseren. Een uitvaart is een samenhangend proces waar-

mee veel samenwerking is gemoeid, dus dat moet vlekkeloos 

verlopen.’ 

De aanpak van Imtech ICT

Imtech ICT bouwde de BPM-wens van Monuta concreet uit. 

Aan de front-end werd functionaliteit beschikbaar gesteld 

waarmee de dekking van een eventuele uitvaartpolis wordt 

opgehaald en de klant vervolgens zelf het voor de uitvaart be-

schikbare budget kan bepalen. ‘Veel klanten vinden het pret-

tig om achter hun eigen scherm zaken te kunnen regelen en 

de bijbehorende tijdspaden te kunnen zien’, zegt Van Proosdij. 

‘Bovendien hebben ze de keuze om de activiteit zelf af te han-

delen, dit juist door Monuta te laten doen, de activiteit volle-

dig te negeren of deze buiten de applicatie om te verwerken. 

Welke keuze de klant ook maakt, voor ons is het essentieel dat 

de taken worden afgehandeld en dat de nabestaanden abso-

luut zeker van de actuele status zijn. Dankzij BPM kunnen we 

bijvoorbeeld ook een real-time kostenoverzicht verschaffen en 

deze evalueren met het beschikbare budget. Als dit budget van 

een Monuta-verzekering afkomt, is dit automatisch bepaald 

door het systeem, geëvalueerd door een Monuta-medewerker 

en vervolgens zichtbaar gemaakt.’ 

Oplossing op maat

Van Proosdij is erg te spreken over de back-end vormgeving van 

de IBM Business Process Manager-oplossing die Imtech ICT in-

troduceerde na een welgeslaagde Proof of Concept (PoC). ‘Ons 

BPM-systeem monitort real-time hoe onze processen lopen en 

waar het misgaat. Het programma overziet de consequenties 

daarvan en stuurt hierop proactief bij. Op deze manier worden 

processen en medewerkers verbonden en neemt het program-

ma de regie over het bedrijfsproces. Onze medewerkers gebrui-

ken nu een standaard portal met een inbox aan taken die moe-

ten worden ingevuld en uitgewerkt. Het systeem kan zelfs de 

juiste persoon bij de juiste taak vinden op basis van expertise of 

het aantal keren dat de betreffende persoon die taak heeft ver-

vuld. Er is ook een mogelijkheid voor mensen om samen te wer-

ken aan dezelfde taak op hetzelfde moment. Niet alleen kunnen 

we zo de prestaties van ons bedrijf verbeteren; we kunnen ons 

ook snel aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, 

zonder dat daar intensief programmeerwerk voor nodig is, zoals 

bij de ontwikkeling van traditionele applicaties.’

Samenwerking

Over de samenwerking met Imtech ICT is Van Proosdij zeer te-

vreden. ‘De mensen van Imtech ICT zijn niet alleen intern gericht, 

maar hebben ook een externe focus en aanpak. De door hun 

verzorgde PoC was zodanig opgesteld dat we heel eenvoudig 

konden doorontwikkelen naar de daadwerkelijke applicatie. Het 

feit dat we hierbij bestaande webservices konden hergebruiken, 

versnelde niet alleen de voortgang van het proces, maar bood 

ook een goede borging van de investering. We hebben echt 

een BPM-oplossing met de juiste fit voor Monuta, met een toe-

komstgerichte visie zodat we ook andere applicaties en proces-

sen hierop kunnen aansluiten. We hebben er ook voor gekozen 

om het support en beheer bij  Imtech ICT te laten. Het is daar in 

meer dan capabele handen.’


