
 

 
 

Training Business Process Management 
De weg naar excellente wendbaarheid 

 

Een praktische aanpak met de 
focus op het creëren van 
bedrijfswaarde 
 

 
Klaar zijn voor de klantwens van morgen 

Betere dienstverlening én kostenreductie staan hoog op 

de agenda. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar in deze 

tijd? Hardere concurrentie, krimpende budgetten, 

strakkere afspraken met klanten, waar moet de 

verbetering beginnen? Welke projecten leveren nu echt 

een bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen? Introductie 

van Business Process Management (BPM) leidt tot een 

significant betere bedrijfsvoering. Dit is merkbaar in het 

directe klantcontact (front office), de administratieve 

afhandeling (back office) en in de benutting van de 

distributiekanalen. Het introduceren van BPM in een 

tempo dat bij uw organisatie past, verstevigt de grip op 

de bedrijfsvoering. Uitgangspunten daarbij zijn:  

 leveren van een excellente dienstverlening door: 

- het centraal stellen van klanten en doelgroepen; 

- een integraal ingerichte klant-tot-klantketen; 

- een partner voor de klant te zijn met innovatieve 
oplossingen en ideeën; 

 concrete sturing op prestaties aan de klant; 

 heldere en transparante communicatie. 

Na deze training bent u in staat om:  

 bedrijfsprocessen te benoemen vanuit 

klantperspectief;  

 de met BPM behaalde winst vast te stellen en uit te 

leggen aan aandeelhouders, bestuur, (mede) 

directieleden of management;  

 een scan te maken van uw organisatie, zodat u 

weet in hoeverre uw organisatie in staat is BPM 

daadwerkelijk door te voeren;  

 procesverbeteringen door middel van bijvoorbeeld 

dynamisch case management  te plaatsen binnen 

een BPM programma;  

 een concrete opdrachtformulering te maken die 

leidt tot een optimale bedrijfsvoering met behoud 

van winstmarges;  

 een gedegen plan van aanpak op te stellen voor 

het bereiken van een excellente wendbaarheid;  

 de consequenties in te schatten voor de 

organisatie en de medewerkers;  

 de implementatie(snelheid) van BPM te relateren 

aan de binnen uw organisatie heersende cultuur;  

 de valkuilen te herkennen en deze om te buigen 

naar succesfactoren. 



 

 
 

Business Process Management 

 
De ontwikkelingen binnen de financiële sector gaan de 
laatste jaren razendsnel. De meeste organisaties 
hebben niet de flexibiliteit om hierop adequaat in te 
spelen. Dit wordt onder meer zichtbaar door:  

- klanten die hun ontevredenheid uiten over het 
serviceniveau; 

- onvoldoende snel kunnen inspelen op belangrijke 
wetswijzigingen;  

- het ontbreken van een integraal klantbeeld 
waardoor deep- en cross selling moeizaam tot 
stand komt; 

- werkvoorraden die zich opstapelen;  
- het niet kunnen sturen op kosten en winstmarges. 

Agile Business Consultants heeft op basis van 
praktijkervaring een praktische aanpak voor het creëren 
van bedrijfswaarde ontwikkeld. Met kleine, 
beheersbare stappen leidt deze aanpak tot de gewenste 
situatie van excellente wendbaarheid. 

De aanpak richt zich op het inrichten van vijf aspecten:  

1. Efficiënte processen door dynamisch case 
management;  

2. Vooraf gedefinieerde klantfocus;  
3. Flexibele logistieke inrichting;  
4. Case monitoring;  
5. Bijbehorende stuur- en regelkringen voor het 

management. 

 
De aanpak van Agile Business Consultants zorgt voor 
een evenwichtige implementatie van deze vijf aspecten. 
De aanpak leert ook hoever u bent met het bereiken 
van excellente bedrijfsvoering en welke inspanningen 
op het gebied van processen, middelen en organisatie-
inrichting nodig zijn om duurzame waardecreatie 
mogelijk te maken. 

Kenmerken 
In de training worden de vijf inrichtingsaspecten van 
BPM behandeld. Door het uitwerken van cases leert u 
concrete invulling te geven aan deze aspecten Agile 
Business Consultants heeft op basis van haar ervaringen 
voor elk van de inrichtingsaspecten een eigen aanpak 
ontwikkeld, die in deze training uitgebreid aan bod 
komen. Tijdens deze driedaagse training leert u tevens:  
- het huidige niveau van BPM volwassenheid vast te 

stellen voor uw organisatie;  
- vanuit dit niveau een concreet verbeterplan op te 

stellen om daarmee stapsgewijs BPM in te voeren 
op weg naar een excellente wendbaarheid vertaald 
in: 
o blijvend verbeterde dienstverlening 

o grote flexibiliteit en adaptiviteit 

o blijvend zorgen voor een efficiënte uitvoering 

o het waarborgen van continuïteit;  

- van de ervaringen van andere organisaties. 

Voor wie is de training bestemd?  
Bij het uitvoeren van een BPM-programma is de 
betrokkenheid van het lijnmanagement van essentieel 
belang. Verder zijn onder meer de disciplines 
procesmanagement, informatiemanagement en 
automatisering betrokken.  
De doelgroep van deze training is daarom:  
- procesmanagers en verantwoordelijk 

lijnmanagement;  
- informatiemanagers en -coördinatoren;  
- hoofden procesondersteuning;  
- O&I adviseurs, business- en procesanalisten;  
- functionarissen die in een Business Process 

Management programma werken of daarin gaan 
starten. 



 

 
 

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 

Business Process Management aandacht te besteden. 

Commitment en actieve betrokkenheid van de 

lijnmanagers en uitvoerenden wordt actief gemanaged.  

 
Léon van der Meer is directeur bij Agile Business 

Consultants. Leon heeft leiding gegeven 

aan het ontwikkelen van de 

dienstverlening voor proces-

verbetering, procesmanagement en 

agile business modelling. In de praktijk 

heeft hij vele projecten uitgevoerd en aangestuurd op 

dit gebied in met name de sector financiële 

dienstverlening.   

Programma  
Inleiding  
- Wat is BPM?  
- Terminologie en typologie  
- Spanningsveld klantgerichtheid versus 

winstmarge/budget  
- Duurzame keuze  

Inrichtingsaspecten BPM  
- Efficiënte processen door dynamisch 

casemanagement 
- Klantfocus  
- Flexibele logistieke inrichting  
- Case monitoring  
- Inrichting stuur- en regelkring  

Efficiënte processen door dynamisch 
casemanagement 
- Procesverbeteringen en dynamisch case 

management  
- Generieke informatiearchitectuur  
- Specifieke ontwikkelingen en trends  
- Juistheid procesweergave  

Klantfocus  
- Businesscontext  
- Indelingscriteria business context  
- Analyse marktpositie  
- Klantenscorekaart  

Flexibele logistieke inrichting en case monitoring  
- Actief dynamisch werk uitgeven  
- Digitale procesvoering  
- Werkuitgifteplan  
- Case handling  
- Milestones  

Stuur- en regelkring  
- Bepalen aspecten stuur- en regelkring  
- Aanpak afleidbare operationele doelen  
- Koppeling beleid en uitvoering  

Plan van aanpak  
- Awareness kweken 
- Bedieningsconcept en policy charter 
- Nulmeting en mobilisatie  
- Opstellen verbeterprogramma  
- Uitvoeringsaspecten programma  
- Borging BPM  
- Rendementsbepaling 
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Tijdschema 
Eerste en tweede 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 

 

Derde 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 gaat om een aanmelding voor de BPM training? 

Wij mailen u dan een bevestiging, routebeschrijving en 

de factuur. 

 

Kosten 
De kosten van deze training bedragen € 1.695,- 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 € 1.450,- (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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