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Dynamisch Case Management 
De klantwens bepaald hoe de case wordt afgehandeld

Wat is dynamisch case management (DCM)? 
Case Management betekent het integraal afhandelen van een klantvraag. 

Deze klantvraag is bijvoorbeeld een schadeclaim, verzoek voor een WW-

uitkering, een hypotheekadvies, een aanvraag voor een verzekering of een 

vergunning. Alles wat te maken heeft met de afhandeling van de klantvraag 

wordt in een case bewaard, het zogenaamde casedossier. 

Deze manier van werken wordt case gericht weken genoemd. Vooral binnen 

de overheid spreekt men ook over zaakgericht werken. 

Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wat zaakgericht werken is: 

Vroeger moest een burger voor bepaalde vragen naar drie 

loketten; de centrale overheid, de provincie en de gemeente. 

zaakgericht werken door de overheid zorgt ervoor dat nu 

deze burger naar één loket gaat waarin alle betrokken 

overheidsinstanties deelnemen. De klantvraag staat 

centraal in de case en alle informatie over deze vraag wordt 

centraal in het casedossier bijgehouden. Case Management 

zorgt op deze manier voor een meer integrale 

dienstverlening. Gelijktijdig wordt een efficiëntere wijze van 

werken gefaciliteerd doordat de verschillende betrokkenen 

makkelijker en gerichter informatie uitwisselen door samen 

te werken aan dezelfde case. Ze doen dit, met behulp van 

het ene centrale casedossier. 

Dynamisch betekent dat de case geen vaste afhandeling kent, maar dat de 

afhandeling wordt bepaald op basis van de specifieke klantwens en de 

gegevens in het casedossier. Schematisch is dit in de figuur hiernaast 

weergegeven. 

  

= klant A
= klant B
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Antwoord op de klantvraag staat centraal bij DCM 
Het antwoord op de klantvraag, staat bij DCM centraal. Tijdens de 

afhandeling wordt constant gekeken wat er nodig is om dit antwoord te 

realiseren. Op basis van genomen beslissingen, uitgevoerde activiteiten of 

beleid wordt gekeken welke vervolgactiviteiten nodig zijn om dit antwoord te 

bereiken. Zodra de situatie van de case verandert, wordt er actie 

ondernomen. Er wordt automatisch gekeken wat in de nieuwesituatie mag of 

moet worden uitgevoerd. Een goede metafoor voor deze werkwijze is een 

autonavigatie. Afhankelijk van jouw fysieke locatie bepaald het systeem hoe 

je moet rijden naar het door jouw geselecteerde reisdoel. De terugkoppeling 

van het systeem is persoonsgebonden en situatieafhankelijk. 

Waarom Dynamisch Case Management 

Klantspecifiek 

DCM is een uitstekende manier om uw dienstverlening aan klanten te 

personaliseren. Het stelt de klant centraal en vraagt/biedt de klant alleen 

dat wat voor hem/haar relevant is.  

Hierbij worden systeem- of afdelingsgerichte processen vertaald naar 

klant-tot-klant processen. Deze starten met een specifieke klantbehoefte 

en eindigen met de levering van het gewenste product aan de klant. Een 

case wordt hiervoor als regiefunctie gebruikt. Dit is in onderstaande figuur 

weergeven. Een klant heeft een betaalrekening, hypotheek en pensioen. 

Als deze klant overlijdt, wordt door een melding van dit overlijden een 

case opgestart, waarin de melding wordt afgewikkeld. Alle benodigde 

bedrijfsonderdelen en rollen zijn betrokken. Op deze manier hoeft slechts 

eenmalig alle informatie doorgegeven te worden.   
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 Alle betrokken partijen werken samen in een case en alle informatie over 

de afhandeling van de klantvraag is in het casedossier aanwezig. Iedereen, 

inclusief de klant, heeft toegang tot dezelfde informatie. 

Transparant 

DCM biedt de klant de gewenste transparantie in de afhandeling van het 

interne proces van de organisatie. De klant kan 24 uur per dag exact 

inzien wat de status en inhoud is van het casedossier. Zo komt hij nooit 

voor verassingen te staan. Ook wordt de klant alleen datgene gevraagd 

wat voor zijn specifieke situatie relevant is, zodat de vragen altijd logisch 

voor hem zijn gekoppeld aan zijn vraagstelling. 

Flexibel 

Bij het gebruik van een traditionele workflow, ligt veel kennis vast in de 

flow en de hoofden van mensen. De flow laat niet zien waarom activiteit 

A moet worden uitgevoerd vóór activiteit B. Het waarom zit verstopt in 

de hoofden van mensen. Omdat deze kennis niet is vastgelegd, 

verwatert deze kennis. Na een aantal jaren weet niemand meer waarom 

deze sequentie is aangebracht. De impact van wijzigingen is daardoor 

moeilijk te overzien, wat er vaak toe leidt dat er een extra flow worden 

gecreëerd voor de afhandeling van de wijziging.  

Een andere eigenschap van een traditionele workflow is dat door middel 

van een flow van tevoren is bepaald hoe de organisatie denkt dat de 

afhandeling van de klantvraag plaats gaat vinden. Als in een bepaalde 

afhandeling niet is voorzien, leidt dit tot uitval. 

In DCM wordt kennis in business rules vastgelegd. Per procesactiviteit 

wordt aangegeven onder welke condities deze mag of moet worden 

uitgevoerd. Kennis wordt op deze manier geborgd. Het van tevoren 

vastleggen van de procesflow is niet meer nodig en activiteiten zijn niet 

meer aan elkaar gekoppeld. Omdat proceskennis (middels business rules) 

is uitgedrukt in natuurlijke taal of modellen, is het bovendien makkelijker 

om wijzigingen door te voeren.  

Business rules ondervangen de complexiteit en variatie die in de 

traditionele workflows is ondergebracht op een manier die inzichtelijk en 

beheersbaar is. 

 

Agile Business Consultants 
biedt de volgende 
diensten aan bij het 
inrichten van DCM: 

 Begeleiding bij het 
ontwerpen en 
implementeren van DCM 

 Analyse en vastleggen 
van (bedrijfs)-kennis 
m.b.v. templates 

 Advies m.b.t. 
technologiekeuze, die 
ondersteuning biedt voor 
DCM 

 Opleiding van uw 
medewerkers voor het 
ontwerpen van DCM 
oplossingen 

 Procesanalyse en 
herontwerp voor DCM 
oplossingen 


