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Agile procesmodellering 
Wendbaarheid door het scheiden van regels,  

gegevens en processen 

Groeiende behoefte aan wendbaarheid 

De wereld waarin wij leven is dynamisch. Zo stellen klanten steeds 

hogere eisen aan dienstverlening. Ze willen zelf aan het roer staan en 

de koers bepalen die zij willen varen. Individualisering is hierbij het 

sleutelwoord. De klant wil geen nummer zijn, maar een uniek 

persoon. 

Ook de verhoudingen in de wereld veranderen. Maatschappelijk 

verantwoordelijkheid nemen is onderdeel van bedrijfsvoering. 

Hiervoor is het nodig dat de transparantie toeneemt.  

Verder stelt ook de overheid voortdurend andere eisen aan 

organisaties door veranderingen in wet- en regelgeving. 

Vooral bij complexe en kennisintensieve processen leidt dit tot 

behoefte aan wendbaarheid. Processen op een klassieke manier 

gemodelleerd, zijn in beton gegoten en missen deze wendbaarheid. 

Deze processen kenmerken zich door de betrokkenheid van 

meerdere afdelingen en een wirwar aan regels. Hierdoor zijn er veel 

uitzonderingsgevallen die de kans op fouten vergroten. Veel 

aandacht is afgelopen jaren gegaan naar het (Lean) optimaliseren van 

de bulk van de procesafhandeling, maar juist de 20% complexe 

afhandelingen vallen daarmee buiten de boot. Een goede 

ondersteuning hiervan kan veel fouten voorkomen en klanten 

behouden. De uitdaging is wendbare processen te ontwikkelen die 

wendbaar blijven. Het proces omvat dan de hele keten: klantadvies, 

risk & compliance, administratie en toezichthouders. Door de 

methode agile procesmodellering toe te passen, wordt deze 

uitdaging gerealiseerd.
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De aanpak ‘Agile procesmodellering’ 

1. Business context bepalen 

In dit onderdeel wordt vastgesteld welke processen relevant 

zijn om te modelleren. Hiervoor worden de processen in de 

business context geplaatst. Elke relevant proces wordt 

afgebakend door te bepalen welke product de klant verwacht 

en welke trigger wij als organisatie daar voor nodig hebben. 

Een goede business context zorgt voor eenduidigheid in het 

vervolgtraject. 

2. Basismodel opstellen 

Het basismodel geeft met de minst mogelijke inspanning het 

meest mogelijk inzicht in de basiswerking van het proces 

Alle franje weggelaten. De complexiteit is uiteengerafeld tot 

de essentie. Om dit te kunnen wordt gestart met een 

decompositie van het product en wordt teruggeredeneerd 

naar het begin van het proces, zodat altijd de kortste route 

ontstaat. 

3. Een gedetailleerd model opstellen 

Resultaat is een eerste model waarmee bij 

opdrachtgever/gebruikers getoetst kan worden of het model 

werkt, zoals het de bedoeling is. De primaire basis is volledig 

aanwezig inclusief alle kwaliteitseisen en compliance 

aspecten. Ook alle noodzakelijke risico’s worden afgedekt. 

4. Een werkend agile business model implementeren 

In dit onderdeel is het eindresultaat een model dat zodanig 

werkt dat het de operatie in de business goed ondersteunt. 

Het sluit volledig aan op de wensen en behoeften. Dit model 

wordt in een aantal iteratieslagen vervaardigd en wordt 

daadwerkelijk operationeel gemaakt. 

Agile Business Consultants 
biedt de u de volgende 
diensten om uw doelstellingen 
te realiseren: 

 Uw medewerkers trainen in 
de methode Agile 
procesmodellering. Dit kan 
zowel in groepsverband als  
individueel ‘on the job’. 

 Audit uitvoeren op een al 
gerealiseerd redesign, zodat 
zichtbaar wordt wat de 
toegevoegde waarde van 
ABM is. 

 Uw medewerkers meenemen 
in resultaatgerichtheid  door 
mee te draaien in een project 
waar de methode wordt 
toegepast.  

 Totale projectverantwoorde- 
lijkheid nemen  


