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Wat is het voordeel van tools? 

• Definitie 
 

• Tooling: aanschaf of bouw van een specifiek computerprogramma, 
zoals BPM One, Mavim, Vision Waves 

  
• Geen tooling: gebruik van reeds aanwezige hulpmiddelen in de 

organisatie 



Doelformulering gebruik 

1. Gebruik voor de invoering van (geautomatiseerde) systemen; 
2. Beoordelen van de opzet en werking van de administratieve 

processen door interne medewerkers of externen (accountant en 
belastingdienst); 

3. Informatie over de werkwijze voor nieuwe medewerkers; 
4. Gebruik voor beoordeling van procesverbetering. 
5. Communicatie over werkwijze tussen decentrale organisatie-

eenheden. 
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Geen tooling 

Gebruik van: 
• Word (beschrijving); 
• Excel (Taken / Bevoegdheden / Verantwoordelijkheden); 
• Visio  (procesverloop in schema). 
 
Algeheel toegankelijk op Intranet 
 
Functioneel en technisch onderhoud in de gebruikersorganisatie 
(geen aparte AO-functionaris) 
 



Ervaringen – succesbeleving ‘geen tooling’ 

1. De tool is niet belangrijk, de uitvoering van het proces zelf wel en 
de communicatie hier over; 

2. Kennis van een tool is niet nodig (MS Office kent bijna iedereen); 
3. De tool wordt geen hobby van een medewerker; 
4. Geen ‘out of pocket’- kosten van de tool (aanschaf, opleiding en 

onderhoud); 
 



Wat missen we door geen tooling 

• In 1 keer doorvoeren van uniforme wijzigingen in alle processen; 
• Overzicht van diverse rollen van 1 functionaris binnen verschillende 

processen; 
• Werkinstructies en protocollen beter gelinkt  
• Hier en daar consistentie in de samenhang van definities, 

coderingen, processtappen; 
• Koppeling aan prestatie-indicatoren (op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau) en output; 
 



Gouden tip  

 
• Bedenk waarvoor je 

procesbeschrijvingen wilt gebruiken! 



Proces-omgeving ROC Friese Poort Leeuwarden 



Sub-proces 



Inschrijving 



Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 



Algemene beschrijving 
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