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Aanleiding

Procesmanagement is voor velen een 
steeds belangrijker onderdeel van het 
werk. Klanten hebben steeds vaker 
ingewikkelde vragen. Procesmanagement 
heeft meerwaarde als effectief, 
resultaatgericht en commercieel 
instrument.

Beïnvloeden van Processen (BVP) is een 
training voor projectleiders en adviseurs 
met ervaring die de ambitie hebben, hun 
kennis van processen verder te verdiepen. 
Zij willen vanuit de inhoud processen 
leren beïnvloeden om aan het verloop 
ervan een actieve bijdrage te leveren.

Beïnvloeden
Deelnemers aan BVP worden door 
interne en externe opdrachtgevers 
gevraagd om hun inhoudelijke bijdrage. 
Daardoor komen zij in dusdanig 
ingewikkelde omgevingen dat het 
noodzakelijk is meer vaardigheden te 
ontwikkelen om het proces te 
beïnvloeden.

Daarom kijken we niet alleen naar de 
procesomgeving en de eigen rol en 
verantwoordelijkheid, maar investeren 
we ook in een methodische verrijking 
van het eigen beïnvloedingsrepertoire. 
Ook vergroten we het aantal tools. 



Wie doen er mee?
Deelnemers hebben 
voldoende werkervaring (5 
tot 10 jaar), zijn volop bezig 
met hun  ontwikkeling en 
willen graag groeien in hun 
werk. 

Welke vragen hebben 
deelnemers?

Hoe kan ik vanuit de 
inhoud het proces 
en de omgeving 

meer beïnvloeden?

Hoe kan ik mezelf 
beter een positie 

geven als ik klem zit 
tussen verschillende 

belangen?

Hoe kan ik op het 
oog uiteenlopende 
belangen meer bij 
elkaar brengen?



Hoe gaan we aan de slag?
Leren leren

Van buiten naar binnen

De aanleiding voor een proceshandeling 
ligt doorgaans buiten: in de vraag van 
een klant. Daarom werken we in het 
leertraject van buiten naar binnen. We 
beginnen bij de procesomgeving, gaan 
verder met de positie en betekenis van 
procesmanagement en komen dan uit bij 
de deelnemer zelf en de rol en 
verantwoordelijkheid die hij/zij pakt.Van buiten naar binnen

In een goed draaiende leergroep zijn de deelnemers elkaars 
praktijkadviseur. De deelnemers kunnen en zullen veel van 
elkaar leren tijdens het traject. Het is daarom belangrijk dat 
zij elkaar goed leren kennen en op basis van vertrouwen 
met elkaar omgaan.

Geen mens leert op dezelfde manier. Voor 
de verbinding met de werkpraktijk is het 
erg belangrijk dat deelnemers voor 
aanvang hun eigen leervragen formuleren 
en die hebben afgestemd met hun 
leidinggevende. Naast andere 
onderwerpen bespreken we de leervragen 
in de intake.

We sluiten het traject af met een outtake
met de individuele deelnemers en hun 
leidinggevenden. Daarin besteden we 
aandacht aan de doorwerking van het 
geleerde in de eigen werkpraktijk.

Leren van elkaar



Wat gaan we doen?

1.
Basisprincipes, 
positionering, 

diagnostiek

2.
Procesmanage-

ment en 
procesomgeving

3.
Procesontwerp 

en processturing 

4.
Participatie en 

verhalen

5.
Procesmanager 

in de praktijk

6.
Praktijkanalyses

Intake en huiswerk

Outtake
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Wat gaan we doen?
Intake en huiswerk

In de intake maken we kennis met 
elkaar en gaan we op zoek naar een 
concreet en actueel werkvraagstuk.

Als huiswerk beschrijven 
deelnemers in max. een half 
A4 het werkvraagstuk, hun 
eigen rol en aandeel daarin 
en wat zij, met dit vraagstuk 
als kapstok, willen leren. Die 
verspreiden we onder de 
deelnemers. 

1. Basisprincipes, positionering, diagnostiek

Je maakt kennis met de andere deelnemers. We 
nemen doelen, opzet en onderdelen van het 
programma door en lichten de manier van werken 
tijdens deze module toe.

We positioneren procesmanagement ten opzichte van 
andere stuur- en beheersvormen, kijken naar de 
variatie in procesmanagement en oefenen met 
diagnostische hulpmiddelen om zicht te krijgen op de 
proceselementen in je klussen.

We kijken alvast vooruit naar de eindopdracht: het 
maken van een actieplan van max. 2A4 waarin staat 
beschreven hoe je het geleerde gaat toepassen in je 
eigen praktijk. Dit actieplan stuur je uiterlijk een week 
na bijeenkomst 6 op naar de begeleiders.



Wat gaan we doen?

2: 
Procesmana-

gement en 
procesomge-

ving

je analyseert de formele en 
informele 

krachtsverhoudingen in de 
omgeving van je klus

Je ontbindt de standpunten 
van actoren in bespreekbare 

onderdelen

Je leert je 
resultaatsverwachtingen op 

tactisch en strategisch niveau 
te herformuleren

Je ontwikkelt scenario’s voor 
de volgende stap in je klus.

3: Procesont-
werp, 

processturing 

Je leert een 
procesruimte 
op te spannen 
en het proces 
in meerdere 

rondes vorm te 
geven

Processturing 
vraagt expliciete 
aandacht aan de 

hand van een 
specifieke set 

variabelen

Je checkt de 
deugdelijkheid 

van de besluiten 
die je hebt 

georganiseerd 
om een stap 

verder te komen



Wat gaan we doen?
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• Je zet jezelf als instrument in –
welke kwalitatief verifieerbare 
competenties heb je dan 
tenminste nodig en waar sta 
jij?

• Wie een proces bestuurt, 
organiseert een optocht en 
ondervindt daarbij niet louter 
applaus maar ook weerstand. 
Het is de kunst die weerstand 
serieus te nemen en waar 
nodig om te buigen met macht, 
overreding, verleiding of 
bemiddeling. Je krijgt hiervoor 
diverse instrumenten 
aangereikt en oefent daarmee.

• Omgaan met en vormgeven 
van participatie is een sleutel 
tot succes. Wat kom je daarbij 
tegen, en welke instrumenten 
kun je wanneer benutten? 

• Procesmanagement is een 
talig vak, dat baat heeft bij 
beeldspraak. In deze 
bijeenkomst leer je een 
verhaal opzetten, frames 
construeren en tegenframes 
maken en / of demonteren, 
zowel op inhoudelijk als op 
relationeel vlak.

4: 
Participatie en 

verhalen



Wat gaan we doen?

Procesmanagement hebben we gepositioneerd als 
instrument en hulpmiddel. We hebben diagnostiek 
tot onze beschikking, kunnen een speelveld 
inrichten met spelers en spelregels, hebben kennis 
van framing, weten van ontwerpen en sturen en 
kunnen ook onszelf als instrument inzetten. 

Tot slot toetsen we de kennis aan een 
reëel bestaande procescasus die 
deelnemers door een ervaren 
procesmanager krijgen voorgelegd.

We sluiten het traject af 
met een outtake met de 
individuele deelnemer en 
zijn of haar  
leidinggevende. Daarin 
besteden we aandacht 
aan de doorwerking van 
het geleerde in de eigen 
werkpraktijk, krijgt het 
traject voor de individuele 
deelnemer een afronding 
en maken we een 
doorkijkje naar nieuwe 
vragen en ontwikkelingen.

6: 
Praktijkanalyses



Praktische zaken
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• Deelnemers krijgen huiswerk 
mee. Dat bestaat per keer uit 
het lezen van een of meer 
artikelen en / of het bekijken 
van beeldmateriaal. Dit 
materiaal is aanvullend op 
wat in de bijeenkomsten 
wordt behandeld. De 
deelnemers krijgen de 
opdracht, op dit materiaal 
schriftelijk te reflecteren in 
relatie tot hun eigen 
werkpraktijk en aan de hand 
van een paar concrete 
vragen.
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• Marie-Josée Dries en
• Gert van der Kolk
• van OIO, bureau voor 

Organisaties in 
Ontwikkeling.
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• Wij bieden u dit 
programma aan voor 
3990,-- euro exclusief 
BTW en exclusief 
locatiekosten per 
deelnemer



Meer weten?

• Marie-Josée Dries 
• Gert van der Kolk
• OIO
• Procesblog
• Boek: Draagvlak en draagkracht

https://www.linkedin.com/in/marie-jos%C3%A9e-dries-a784a98/
https://www.linkedin.com/in/gert-van-der-kolk-a91ab71/?trk=public-profile-join-page
https://www.oio.nl/
https://www.oio.nl/blog/
https://www.draagvlakendraagkracht.nl/
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