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Tool voor 
procesmanagement 
• Voorheen: eigen kwaliteitshandboek in PDF-

bestanden op intranet 
 
• Tool voor procesmanagement: Sensus-

methode 
 
• Wat houdt de Sensus-methode in? 

• Processen structureren 
• Processen definiëren 
• Processen modelleren /  site 
• Verantwoordelijkheden toewijzen 

 
 

 

http://www.sensus-methode.nl/sensus-methode/5-niveaus
http://www.sensus-methode.nl/sensus-methode/proceselementen
http://www.sensus-methode.nl/sensus-methode/8-iconen


    Actie 

   Invoerdocument 

   Uitvoerdocument 

   Computeractie 

   Keuze 

   Aanleiding/Resultaat 
 

   Archief 
 

   Proces(verwijzing) 



Waarom deze tool? 

• Actualiseren procedures eenvoudiger 
• Toegang medewerkers vergroten 

• Handige zoekfunctie 
• Publicatie -> intranet 

• Snel rol en taken zichtbaar 
• Biedt duidelijkheid 

• Inzicht in werking processen 
• Overzichtelijk 
• Ondersteunende documenten direct 

oproepbaar 
• Makkelijk beheersbaar 

 
 



De Sensus-methode bij AOC Oost 
 

• “Zo werken we bij AOC Oost” 
 

 

 





Helpfunctie 





Managementsamenvatting 







Taken 



Processchema 



Communicatieflow 



Ja, deze tool aan verwachtingen! 

• Actualiseren procedures eenvoudiger 
• Toegang medewerkers vergroten 
• Snel rol en taken zichtbaar 
• Overzichtelijk 
• Ondersteunende documenten direct 

oproepbaar 
 

 



Valkuilen geen gebruik tools 
1. Risico op onbeheersbaarheid procesbeschrijvingen 

• Actualiseren 
• Afstemming processen 

• Geen samenhang meer zien 
• Verhouding tussen taken van verschillende functies 

onhelder 

 
2. Risico op inefficiënte werkprocessen 

• Je bent niet bewust hoe processen lopen, totdat je ze 
letterlijk in beeld brengt. 

 
3. Ontsluiten van procesinformatie onmogelijk 

• Medewerkers hebben geen mogelijkheid om alle 
processen in te zien en hun taak te overzien 



Valkuilen bij wel gebruik tools 

1. Risico: systeem leidend laten zijn 
• Dicht timmeren procedures ,omdat het systeem 

dat ‘uitlokt’ 
2. Risico: doorschieten in de vulling tool 

‘omdat letterlijk alles kan’ 
• Te ingewikkeld maken van structuur 
• Hobby van afdeling kwaliteit 

3. Risico: tools zijn er voor mensen en niet 
andersom 
• De zoveelste tool 
• Tools helpen maar mensen moeten het werk 

doen 
 



Successen 
1. Handvat voor medewerkers 

• Schept duidelijkheid t.a.v. taken en 
verantwoordelijkheden 

• Geen discussie 
 

2. Ondersteunt in de aansturing op 
veranderingsprocessen 
• Schrijven naar gewenste situatie 
 

3. Storingen in processen eenvoudig 
traceerbaar 
• ‘Lean’ 

 



Tips 
• Betrek de verschillende functionarissen bij de 

inrichting en beschrijving van de processen  
• ‘Critical friends verzamelen’ 
 

• Beschrijf in de processen puur de kritische 
procesmomenten 
• Wat goed gaat, gaat goed: geef ruimte aan de 

professional 
• Visie en beleid nodig 

 
• Zorg voor workshops waar medewerkers ter 

plekke met het instrument gaan werken 
• ‘Keep it simple’ 

 



Sensus 
http://www.sensus-methode.nl/ 
 

http://www.sensus-methode.nl/
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