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RECHTMATIGHEID

De rol van processen
De rol van Engage Process

Ted Twaalfhoven



mensen · processen · resultatenmensen · processen · resultaten

RECHTMATIGHEID
COMPLIANCE / CERTIFICERING

1. Moeten de processen bekend zijn?
2. En tot op welk niveau? Hoofdlijnen of ook uitzonderingen?

COMPLIANCE:
Alle relevante uitzonderingen moeten bekend zijn.
in-control is een vereiste.

Maar hoe komen die uitzonderingen boven tafel?
Top-down? 
Bottum-up?

Een uitzondering……..
……is een uitzondering, 

OMDAT…..
daar anders gewerkt wordt,
andere keuzes
andere inzet middelen
andere kosten, doorlooptijd.

In 2% van de gevallen is budget 
nodig voor extern onderzoek, € 15K.

WIE MOET DAT BETALEN? 
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Gemeente Stichtse Vecht

Alle relevante uitzonderingen MOETEN boven tafel !
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AgileCompliance Control
Proces 

management

We hebben de zaak op orde……….
……dus a.u.b. nu niets meer veranderen….

We gaan het op een nieuwe manier doen……….
……natuurlijk nemen we dat mee….

Past Continue Verbeteren bij een IN-CONTROL situatie?
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GROTE IMPACT
op primaire taken

In perspectief 
van dienstverlening

Up to date
bij veranderingen

Alle programma’s 

voordeliger
Gedragen

door de teams

Efficiëntie
Lean

Verbeteren
Budget reductie

Meer met zelfde team

Compliance
Kwaliteit, Certificering

Rechtmatigheid
Risicomanagement

AVG

Effectiviteit
Handboeken

Nieuwe medewerkers
Partners

Outsourcen

Transformatie
Digitalisering, 

Robotics
Nieuwe diensten

PROCESSEN

Ruggegraat
van de bedrijfsvoering

en

Grote gemene deler
van thema's

Steeds meer kritische projecten
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THEMAS AANPAKKEN VANUIT CENTRAAL PROCESSEN PLATFORM
Modulair configureren

https://xd.adobe.com/view/5f4c5070-05dc-4347-b99b-88f888e5af3e-0a1f/?fullscreen

PROCESSEN EN PROCESSTAPPEN
incl relevante uitzonderingen

https://xd.adobe.com/view/5f4c5070-05dc-4347-b99b-88f888e5af3e-0a1f/?fullscreen
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De Snelle Start.

Fase 1
Eerste inrichting

Fase 2
Uitrol

Geen installatie of technische implementatie nodig.

Fase 1
1. Direct toegang tot Engage Process 
2. SSO Single Sign On
3. Beheerder training
4. Eerste inrichting projecten
5. Modulaire Configurator, eerste 

prioriteiten
6. Richtlijnen voor modelleren en beheer 
7. Gebruikerstraining eerste groep
8. Import vanuit BPM|One, Mavim

Fase 2
1. Uitrollen naar grotere groep 

modelleerders
2. Uitrollen naar hele org. Communiceren 

via video’s, quick-reference cards etc.
3. Modulaire Configurator andere 

prioriteiten.
4. NVVB procesmodellen
5. Kennisbank toegang


