
 

 
 

Training agile procesmodellering 
Wendbaarheid door het scheiden van regels, gegevens en processen 

Data training:  12 en 13 juni 2017 

Groeiende behoefte aan wendbaarheid 

Klanten stellen steeds hogere eisen aan 

dienstverlening. Ze willen zelf aan het roer staan en 

de koers bepalen. Individualisering is hierbij het 

sleutelwoord.  

Ook de verhoudingen in de wereld veranderen 

continu. Maatschappelijk verantwoordelijkheid 

nemen is onderdeel van bedrijfsvoering. Hiervoor 

is het nodig dat de transparantie toeneemt.  

Daarnaast stelt de overheid voortdurend andere 

eisen aan organisaties door veranderingen in wet- 

en regelgeving. 

Deze dynamiek leidt tot de behoefte aan 

wendbaarheid in processen, waarbij klanten zelf 

een grote rol spelen in de manier waarop het 

proces doorlopen wordt. Processen die op een 

klassieke manier gemodelleerd zijn, missen deze 

wendbaarheid en klantgerichtheid. Beleid en 

bedrijfsregels (business rules) zijn in deze 

processen verankerd waardoor ze nodeloos 

complex worden en onvoldoende waarde 

toevoegen.  

De uitdaging is wendbare klantgerichte processen 

te ontwikkelen die niet in beton gegoten zijn en 

daardoor wendbaar blijven. Dit gebeurt door agile 

procesmodellering.

 

 
Een praktische methode waarbij de 

klantwaarde centraal staat en 

wendbaarheid gecreëerd wordt 

 

Agile procesmodellering 

Deze innovatieve manier van modelleren bereikt: 

 Dat processen dynamisch en flexibel zijn 

Dit ontstaat door het ontkoppelen van processen, 

bedrijfsregels (business rules) en systemen. 

 Een versimpeling van procesinrichting door het 

ontkoppelen van bedrijfsregels en processen 

De complexiteit die eerst in het proces verankerd 

was, is nu in bedrijfsregels vastgelegd. Kennis 

wordt apart gemodelleerd en is hierdoor veel 

eenvoudiger te beheersen. Het resultaat is een 

volledig redesign van een proces. 

 Het gebruik van Dynamisch Case Management 

Het proces bevat niet meer alle mogelijke flows die 

vooraf te bedenken zijn, maar per procescase 

(zaak) wordt op basis van kennisregels de flow real 

time bepaald en wordt deze als audit trail 

bewaard. 

 Dat de klant daadwerkelijk centraal staat 

Vanuit life cycle events worden de klantwensen en 

de daarbij behorende klantreizen centraal gesteld. 

 Een klant- en doelgerichte procesinrichting 

Doel van het proces is het leveren van het 

klantproduct. Dit product is het startpunt voor de 

procesinrichting. Vanuit het product worden de 

essentiële transformaties, die in het proces 

moeten plaatsvinden, vastgesteld. 



 

 
 

Methode om agile een proces te 
modelleren 

Tijdens de training wordt u vertrouwd gemaakt 

met de methode om processen agile te 

modelleren. Hierboven staan de stappen van de 

methode weergegeven Tijdens de training worden 

de afzonderlijke stappen uitgelegd en past u door 

middel van opdrachten direct het geleerde toe. 

U maakt in deze opdrachten een volledig redesign 

van een proces dat de basis is voor Dynamisch 

Case Management. Zo ontstaat een goede 

verankering van de aangeboden kennis. 

Veranderen van een op workflow gebaseerde 

procesinrichting naar een agile procesinrichting is 

lastig. Daarom worden in de training handvatten 

gegeven hoe u het geleerde direct kunt toepassen, 

terwijl het bedrijf waar uw werkt nog niet een 

agile modelleringsmethode toepast of de juiste 

tools in huis heeft. 

Na deze training bent u in staat om: 

 bedrijfsprocessen te benoemen vanuit 

klantperspectief;  

 een dienstverleningsconcept op te stellen en 

vandaar uit de processen te bepalen; 

 processen klantgericht in te richten vanuit de 

klantproducten die vervaardigd worden; 

 te redeneren vanuit het klantproduct en zo te 

bepalen welke transformaties echt nodig zijn 

voor de vervaardiging van dit product; zo leert 

u een volledig redesign van het proces te 

maken; 

 policy charts (bedrijfsstrategie vertalen in 

kennisregels) als ondersteunend schema op te 

stellen met behulp van kennismodellering; 

 Met behulp van de methode een klant-tot-

klant proces te modelleren waarbij proces, 

bedrijfsregels en data gescheiden zijn maar 

wel in één model acteren; 

 Beoordelen welke Dynamische Case 

Management tools en Business Rule 

Management tools op een zinvolle manier 

gebruikt kunnen worden. 

Voor wie is de training bestemd? 

- proces- en business managers; 

- enterprise- en procesarchitecten; 

- informatiemanagers en -coördinatoren;  

- business- en procesanalisten;  

- functionarissen die meewerken aan het 

vormgeven van processen binnen een 

organisatie, vooral als de organisatie gebruik 

maakt van Dynamisch Case Management of 

Business Rule Management. 



 

 
 

De trainers  

Peter Pottjewijd is managing consultant bij Agile 

Business Consultants.  

Door dertig jaar ervaring in 

procesverbetering en proces-

management binnen financiële 

instellingen en overheidsorganisaties is Peter een 

deskundige op dit gebied. Hij heeft veel 

innovatieve ideeën omgezet in praktische 

trainingen, waarvan deze training er één is. Peter 

is in staat de vastgestelde verbeteringen 

daadwerkelijk te implementeren door aan alle 

inrichtingsaspecten van agile procesinrichting 

aandacht te besteden. Commitment en actieve 

betrokkenheid van de lijnmanagers en 

uitvoerenden worden actief gemanaged.  

Léon van der Meer is directeur bij Agile Business 

Consultants. Léon heeft leiding 

gegeven aan het ontwikkelen van de 

dienstverlening voor proces-

verbetering, procesmanagement en 

agile procesmodellering. In de praktijk 

heeft hij vele projecten uitgevoerd en aangestuurd op 

dit gebied met name in de sector financiële 

dienstverlening.  

Programma  

Wat is agile procesmodellering 
- Klassieke procesmodellering 

- Wat is agile procesmodellering? 

- Verschil klassiek versus agile 

- Methode voor agile procesmodellering 

Business context bepalen  
- Doel business context bepalen 

- Eerste afbakening business context 

- Lifecycle analyse klant en dienstverleningsconcept 

- Policy charter 

- Uiteindelijke afbakening business context 

Basismodel opstellen  
- Productdecompositie, de basis voor benodigde 

transformaties 

- Regiecase 

- Eerste opzet case afhandeling 

- Vervaardigen basismodel  

Verdieping business rules 
- Structurering business rules 

- Business rules in klantketen 

- Typen business rules 

Eerste gedetailleerd model  
- Milestones 

- Toevoegen compliance aspecten 

- Toevoegen kwaliteits- en kwantiteitsaspecten 

- Toevoegen rollen 

- Vervaardigen detailmodel 

Werkend agile procesmodel 
- Iteratief en interactief vervolmaken 

- Inrichting van de workshops 

- Implementatie 

Handvatten om het geleerde direct toe te 
passen 
- Welke hindernissen moeten geslecht worden 

- Effectieve veranderingsaanpak 

DCM en BRM tooling 
- Eisen tooling 

- Storyboard en tooling 

- Succesfactoren en valkuilen 



 

 
 

Training Agile procesmodellering 
Wendbaarheid door het scheiden van regels, gegevens en processen 
 

Data:  12 en 13 juni 2017 
 
Plaats: Aristo, Amsterdam 

 

Tijdschema 
Eerste dag: 

09.00 - 09.30 uur: Inschrijving en koffie 

09.30 - 12.15 uur: Ochtendsessie 

12.15 - 13.15 uur: Lunch 

13.15 - 17.00 uur: Middagsessie 

 

Tweede dag: 

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst met koffie 

09.30 - 12.15 uur: Ochtendsessie 

12.15 - 13.15 uur: Lunch 

13.15 - 16.30 uur: Middagsessie 

16.30 uur: Aperitief 

 

Informatie 
Wilt u meer informatie? Bel of mail dan naar  

Peter Pottjewijd  

Tel.: 06 17 15 12 45 

Email: peterpottjewijd@agileconsultants.nl 

Léon van der Meer 

Tel.: 06 22 44 54 79 

Email: leonvandermeer@agileconsultants.nl 

Inschrijven 
U kunt zich direct inschrijven door ons een email te 

sturen. Wilt u hierbij in de onderwerpregel 

aangeven dat het om een aanmelding voor de 

training Agile procesmodellering gaat? Wij mailen 

u dan een bevestiging, routebeschrijving en de 

factuur. 

 

Kosten 
De kosten van deze training bedragen € 1.195,- per 

persoon (excl. 21% BTW). 

Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, aperitief, het 

bijbehorende documentatiemateriaal. 

 

Korting 
Indien er meerdere personen van hetzelfde bedrijf 

zich inschrijven, betaalt de tweede en 

daaropvolgende deelnemer slechts € 1045,- (excl. 

21% BTW). 

Als u op 9 juni ook de training ‘Agile werken’ volgt, 

bedragen de kosten voor drie dagen training 

€ 1695,- (excl. 21% BTW) voor de eerste persoon 

en € 1450,- voor de tweede en daaropvolgende 

deelnemer (excl. 21% BTW). 

 

Verhindering 
Bij verhindering is vervanging, door iemand die in 

het bezit is van uw bevestigingsbrief, toegestaan. 

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 

drie weken voor aanvangsdatum. Na deze datum 

wordt het volledige inschrijfgeld in rekening 

gebracht. 
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