
5 HANDIGE TIPS VOOR 
PROCESMODELLEURS IN VISIO
Modelleurs die processen ontwerpen in Visio weten dat het programma 
erg bewerkelijk kan zijn. Mogelijkheden lijken weliswaar onbeperkt, maar 
hoe zorg je er nu voor dat een uitgewerkt proces er snel verzorgd en 
professioneel uitziet.

Daarom, vanuit ons eigen opleidingsprogramma voor Visio een vijftal tips 
die het maken van processen in Visio wat eenvoudiger kunnen maken:

Tip 1: Werk vanuit een stencil

Herkenbaar en uniform. 
De twee sleutelwoorden als je 
processen op gaat stellen die 
voor iedereen in de organisatie 
herkenbaar zijn. Een stencil helpt 
om de uniformiteit te krijgen 
door te werken met dezelfde 
bouwstenen, ongeacht welk 
proces je modelleert.

Tip 2: Werk met layers/lagen

Een goed proces is de basis voor veel 
disciplines. Dus niet alleen de 
professional in het primaire proces. 

Ook vanuit risicomanagement, 
kwaliteitsmanagement, Marketing & 
communicatie en ICT. Door specifieke 
bouwstenen te gebruiken voor elke 
discipline en deze toe te wijzen aan een 
laag, kun je de disciplines op commando 
zichtbaar of onzichtbaar maken. Zo kun 
je alleen die informatie tonen die op dat 
moment van belang is.



Tip 3: Lijn je activiteiten uit

Een rustig schema is meer 
uitnodigend om te lezen dan 
een chaotisch schema. Een 
processchema wordt veel 
rustiger voor het oog, als 
activiteiten zowel horizontaal 
als verticaal zijn uitgelijnd. 
Hiervoor bestaat een 
eenvoudige tool in Visio.

Tip 5: Flexibeler koppelen 
van lijnen

De standaardinstelling is, dat 
een pijl alleen in het midden 
van een activiteit is 'te 
koppelen'. Maar wat als je nu 
3 of 4 pijlen wil laten 
inkomen? Krijg meer 
mogelijkheden in het 
koppelen van pijlen door het 
uitbreiden van de 
koppelmogelijkheden. 

Tip 4: Gebruik sneltoetsen 
voor slim in- en uitzoomen

Visio is vooral een programma 
waarin je veel klikt, schuift en 
uitlijnt. Soms kijk je 
gedetailleerd, soms probeer je 
het totaalbeeld te overzien. Er 
zijn handige toetsen om het 
spel van in- en uitzoomen wat 
te vergemakkelijken.


