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AGENDA
11:00 Opening
11:10 Verandertrajecten: de meest gemaakte fouten
11:20 Hoe het Procescanvas je helpt bij belangrijke 

veranderingen
11:40 Verloting Procescanvas boeken
11:45 Case: Het Procescanvas inzetten met als doel 

continu te blijven verbeteren
12:00 Afsluiting, Q&A
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Mededelingen

• Stel vragen in de chat. 
• Na elk blok Q&A 
• Vraag niet beantwoord in de chat? Dan 

komen we er later op terug. 
• De webinar wordt opgenomen en later 

gepubliceerd. 

Procescanvas
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De meestgemaakte fouten 
in verandertrajecten

Procescanvas
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Algemeen

'Veranderingen die je operationele procesgang raken' worden 
niet goed uitgedacht of uitgezet

Het ‘Waarom’, ‘Wat’ en ‘Hoe’ is niet in balans en uitgelijnd
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Fout 1 Strategie komt niet aan in de operationele 
processen
• Ontwikkelingen wordt niet vertaald in procesaanpassingen 

• Men denkt dat strategiedefinitie op zich staat

• Geldt voor business (strategie) evenhard als overheid (wetgeving)

• Vaak te maken met ontbrekende procesgovernance en architectuur  

• Effect: strategie-implementatie matig
Strategie

Processen

Een ‘Waarom?’ vraag
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Fout 2 Geen eenduidig zicht op waardestromen van 
de organisatie 
• Identificatie vraag

• Verschillen in top managementteamleden onderling

• Verschillen tussen bedrijfsvoeringsdisciplines, op zichzelf staande 
beelden 

• Effect: MOC levert spraakverwarring, geen gecoördineerde actie  
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1.2 Opstellen rapportage, versie 0.1, 01/01/2020
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landschap
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Value 

streams 

Workflows

Een ‘Waarom?’ vraag
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Fout 3 Gedrag  en systeem worden losgekoppeld  
• Gedragsverandering en systeemverandering zijn gescheiden 

sporen
• De Lean /BPM/ ICT consultants doen procesherontwerp en 

acceptatietests

• De change agents doen gedrag en leiderschap 

• Effect: Change is beperkt effectief
proces

? gedrag

concreet abstract

voor mij

Voor allen
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Fout 4 Geen veranderplan van IST naar - SOLL  
• De gap wordt uitgedrukt middels 

vergelijking van procestekeningen, 
maar hoe je van A naar B komt blijft 
zweven

• De meest amateuristische variant 
komt nog altijd voor: Teken het SOLL 
proces uit, zet het op de mail en zet 
erbij : Dit gaat vanaf maandag in
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Fout 5 Verandering is eenmalig
• Procesverandering is een (eenmalig) project, daarna laten we 

het weer gaan 

• …= denken dat je er met 1x verbeteren wel komt

• Dagelijkse kansen worden niet gestructurreerd opgeraapt en 
benut.  Scrum Agile mechanismen krijgen maar moeilijk 
handen en voeten in primaire proces

• Zo kan je over 4 jaar alle investeringen nog een keer doen…

Tijd

prestatie
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POLL
Procescanvas
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Hoe helpt het Procescanvas je 
stap voor stap om een belangrijke 
verandering in jouw organisatie 

te implementeren?

Procescanvas
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W
AA

RO
M

? Wat?

HOE?

3 hoofd-
vragen
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Van 
hoofdvragen 

naar 12 
elementen
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1. BELANGHEBBENDEN

Legitimering van bestaan ligt in 
handen van de stakeholders. 

o Wie heeft profijt of nadeel?
o Welke eisen van hen  zijn 

relevant?
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2. STRATEGISCHE 
ORGANISATIEDOELEN

Het antwoord van organisaties op 
ontwikkelingen in de context, op 
de langere termijn.

o Duiden van veranderingen in 
de omgeving

o Doelstelling, drijfveer en 
purpose
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3. PROCESCRITERA 
VANUIT DE KLANTHet eisenpakket van 

directe afnemers van je 
producten, diensten en 
processen

o Vertaling van wensen 
in procescriteria

o Eisen aan producten 
en diensten
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4. SLEUTELPROCESSEN
Waardestromen die 
bepalend zijn voor de 
waardetoevoeging bij 
belanghebbenden

o Processen met de 
meeste impact

o Grootste verbeter-
potentie of meest 
urgent
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5. KNELPUNTEN HUIDIGE 
WERKWIJZEBottlenecks of zwakke 

plek in de waardestroom

o Inzicht krijgen in hoe 
de hazen lopen

o Zicht krijgen op 
verspillingen, 
belemmeringen èn
kansen
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6. BEOOGDE WERKWIJZE
Beschrijving van het 
toekomstige proces als 
antwoord op de huidige 
situatie.

o Doeltoestand kiezen
o Reactief, actief of 

proactief
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7. STOREND GEDRAG
Niet constructief huidig 
gedrag die de voortgang van 
het proces belemmeren.

o Bedrijfscultuur 
o Sociale interactie en 

onderlinge samenwerking
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8. GEWENST GEDRAG
Gedrag dat nodig is voor 
succesvolle processen

o Gezonde 
bedrijfscultuur

o Werknemer, team en 
leidinggevende
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9. VERANDERPAD
Activiteiten, interventies en 
events die de verandering 
van huidig naar gewenst 
brengen

o Rationeel èn emotioneel 
veranderen

o Alle veranderkrachten 
gebruiken
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10. STURING & 
INDICATOREN Beschrijving van het 

Indicatoren die nodig zijn om 
grip te houden en bij te sturen.

o Indicatoren en 
dashboards

o Signaleren, analyseren en 
interveniëren
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11. STRUCTUUR
Verdelen van taken en 
organiseren van afstemming.

o Organisatiestructuur 
(verticaal vs horizontaal)

o Multidisciplinaire 
afstemming
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12. Verbeteren &
vernieuwen

Voortdurend verbeteren van 
de waardestromen.

o Sprints in cycli
o Tools en structuren 
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Met 12 
elementen 

naar 
succesvolle 
processen
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Case - woningcorporatie
Procescanvas inzetten met als 

doel continu te blijven 
verbeteren
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vertrekpuntEN

• Geloof in ‘alles kan beter’. 

• Werk maken van een verbeterbelofte

• In stapjes de basis op orde willen maken

• In lijn met LEAN filosofie

- Verbeteren begint bij jezelf

- Zeg eerst “ik kan het”. En probeert eerst!

- Verbeter dat wat al voor verbetering was verbeterd

TAICHI OHNO
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EERST
- Inside-out karakter: werken 

aan het hoe en wat
-Starten vanuit eigen inzichten

-Verbetering structureel 
inbedden in staande 
organisatie

-Werken aan de mentaliteit
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DAARNA
-Outside-in karakter: 

werken aan het waarom
-Klantgesprekken voeren 

vanuit solide basis en 
vertrouwen

-Aanscherpen van doelen 
op basis van de interne 
kracht

-Nieuwe focus op wat echt 
belangrijk is
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Meer weten?

www.procescanvas.nl of bestel 
via BOOM uitgevers
(link staat in de chat)
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Q&A
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