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1.  CREËER AWARENESS MET WEKELIJKSE BESPREKINGEN  

Duidelijke en regelmatige communicatie met hoger management 

Awareness creëren begint met draagvlak creëren bij het hoger management om het BPM project te 

kunnen starten en tot een goed einde te brengen. Het hoger management beschikt over 

beslissingsbevoegdheid en invloed die kunnen helpen tijdens het uitvoeren van het BPM project. 

Regelmatig communiceren met managers uit de directe werkomgeving is een must have vanaf de 

start van het project.  

 

Vanaf het eerste contact moet duidelijk worden hoeveel profijt het management zal hebben bij het 

resultaat van het project. Neem elke week minimaal een kwartier de tijd om de issues uit de operatie 

te bepalen en bespreek hoe de issues tot proces verbeteringen kunnen leiden in het project. 

Hiervoor hoeft u niet noodzakelijkerwijs te spreken met een manager, dat kan ook een ervaren 

medewerker uit de operatie zijn. Na deze eerste bespreking zullen de volgende contactmomenten 

moeten gaan over de voortgang en de mogelijkheden tot verbetering. De open en wederzijdse 

communicatie zal zowel vertrouwen teweegbrengen als een welwillende samenwerking. Door steeds 

nieuwe invalshoeken te initiëren zullen e-mails niet onopgemerkt blijven. 

Initieer support door een wekelijks overleg van 30 minuten 

Sterke, duidelijke en zichtbare begeleiding is essentieel voor BPM initiatieven. Deze BPM initiatieven 

vereisen namelijk dat mensen vanuit de gehele bedrijfsvoering moeten bijstaan met tijd en inzet. De 

wekelijkse vergaderingen creëren een vast moment in het tijdschema van hoger management, 

hetgeen betrokkenheid in de hand werkt: ‘de grondslag van het succes van het project’. 

Er kan ondervonden worden dat u elke week gedwongen wordt om werk uit te stellen door 

betrokken medewerkers binnen het bedrijf die het druk hebben en de werkzaamheden met 

procesdocumentatie niet de juiste prioriteit geven. Gebruik daarom de wekelijkse vergaderingen om 

de managers van die afdelingen ervan te doordringen dat de werkzaamheden aandacht verdienen om 

zo draagvlak te creëren. 

De agenda moet een aantal vaste punten bevatten die ingaan op de voltooide processen versus het 

doel en de begeleiding die nodig is in de daaropvolgende week. Laat geen onafgeronde 

werkprocessen en voortgangsdiagrammen zien – deze zijn te gedetailleerd. 
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2.  DUIDELIJKE COMMUNICATIE 

Documentatie ten behoeve van het project 

Wanneer een BPM project een gehele afdeling aangaat moet het duidelijke en interessante voordelen 

opleveren: zoals het mogelijk maken van identificatie en prioritering van proces-

verbeteringsprojecten; organisatorische verankering mogelijk maken, standaardisatie en het 

evenwichtig verdelen van werkdruk; gereguleerde vergaderschema's en beleidseisen (zoals SOx en 

ISO). Deze doelen zullen tevens het detailniveau en de specifieke eisen van de werkzaamheden 

bepalen. 

 

Data en activiteiten zorgen voor urgentie 

Het plannen van data en het vaststellen van activiteiten voor het project is essentieel om de 

benodigde begeleiding te krijgen die nodig is om succesvol te zijn. Maak hiervoor een plan. 

Beredeneer terug vanaf de deadline om te bepalen welke hulpmiddelen u nodig heeft, de teamgrootte 

, hoelang u tijd heeft om de activiteiten te volbrengen en hoe gedetailleerd en analyserend u moet 

werken. Het project plan moet een levend document worden waarin exact staat hoeveel processen 

er nodig zijn, wie wat gaat doen binnen het team en eventuele logistieke aspecten (zoals 

beschikbaarheid van benodigd personeel of bepaalde data waar om heen gewerkt moet worden). 

Zorg ervoor dat de managers die eigenaar zijn van het project de planning steunen. Op basis van hun 

feedback moeten op dat moment eventueel de doelstellingen, de lengte van het project en de 

grootte van het team aangepast worden. 

 

Communiceer met enthousiasme 

Communiceer met regelmaat, de doelstelling, de middelen, de boodschap en de stijl voor uw 

gesprekspartners. Hieronder vallen het hoger management, de ontwikkelaars van het bestaande 

proces, het team, de experts op de verschillende gebieden en het algemeen personeel. Het is aan te 

raden om de volgende punten te bespreken en vergaderingen, evaluaties te plannen: 

• Vergadering: Wekelijkse bespreking van 30 minuten met de uitvoerende sponsor (Punt #1) 

• Vergadering: Wekelijkse bespreking van 1 uur met het kernteam (Punt #8) 

• E-mail: Wekelijkse update voor het management (Checklist Item #1) 

• E-mail: Eens in de twee weken een update met de stand van zaken met het kernteam (Punt #8) 

• E-mail: Update aan de deelnemers van de workshops (Punt #7) 

• Evaluatie: Wekelijkse evaluatie van de zaken met prioriteit op de lijst van processen (Punt #8) 

• Evaluatie: Lijst met gedocumenteerde en goedgekeurde processen (Punt #7) 

• Evaluatie: Dagelijkse evaluatie door de projectmanager om de voortgang te borgen (Punt #8)  

• Evaluatie: Dagelijkse update waarin wordt aangegeven waarin vooruitgang is geboekt (Punt #7). 
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3.  SELECTEER DE JUISTE TOOL OM PROCESSEN VAST TE LEGGEN   

De juiste tool voor procesdocumentatie 

Het spreekt voor zich dat u de juiste tool gebruikt om de processen te documenteren. Zorg ervoor 

dat de middelen die u kiest het project helpen en niet extra werk creëren. Hoe meer moeilijkheden 

u ondervindt om een tool te gebruiken in de werkzaamheden, hoe waarschijnlijker het wordt dat u 

weerstand krijgt. De tool moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Eenvoudig in gebruik zonder dat training noodzakelijk is; 

• Minimale tijd en moeite nodig om het te implementeren; 

• Snel inzetbaar voor een groot aantal gebruikers; 

• Ondersteuning voor meerdere gebruikers aan één proces; 

• Levert een standaard formaat ten behoeve van het verzamelen van procesdetails; 

• Eenvoudig systeem om configuratiemanagement te bewerkstelligen 

• Levert een centrale opslagplaats voor procesdocumentatie; 

• Creëert een doelgericht standaard formaat. 

 

Het is noodzakelijk om een lijst met standaard formats op te stellen die helpen om de tijd die wordt 

besteed aan documentatie te minimaliseren. Neem de standaard regels en richtlijnen van de 

organisatie hierin op. Zorg ervoor dat u de regels van de organisatie naleeft, maar blijf kort en 

bondig. Procesdocumentatie bevat in ieder geval de volgende informatie: 

• Naam van het proces; 

• Naam van de activiteiten binnen het proces 

• Tijdsduur van het proces; 

• Uitvoerder van de activiteit; 

• Eigenaar; 

• Korte beschrijving van de activiteit; 

• Subject matterexpert; 

• Belangrijkste input en output van het proces; 

• Knelpunten binnen het process 

Voor het beschrijven van de processen bevelen wij IBM BlueworksLive aan als de meest optimale tool. 

IBM Blueworkslive is een makkelijk te gebruiken webapplicatie (SaaS) en kan voor een grote groep 

gebruikers binnen een paar uur worden ingericht. Het dient ook als een centrale opslagplaats van 

processen. IBM Blueworkslive heeft functionaliteit om configuratiemanagement te onderscheiden en 

verschillende mogelijkheden om processen op te zetten, evenals real-time benadering en 

ondersteuning van gestandaardiseerde formats die geen set up vereisen. 
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4.  BRENG BEDRIJFSPROCESSEN IN KAART  

Maak een procesarchitectuur 

Veel bedrijven brengen de structuur van hun organisatie in kaart, maar het is beter om in plaats 

daarvan de processen in kaart te brengen, waarin de organisatie wordt gestructureerd in 

kernprocessen. Dit procesoverzicht zet in detail de belangrijkste processen op een rij waaruit de 

waardeketen van een bedrijf bestaat en structureert de organisatie naar de belangrijkste activiteiten 

van deze processen. Vergeet niet om per proces te organiseren, zoals een discussie met een klant of 

de ontwikkeling van een nieuw product, in plaats van per afdeling, zoals 'operations' of 'engineering'. 

Wees alert om aspecten van geografische, functionele en productgerichte groepen terzijde te zetten, 

ook al maken deze een belangrijk deel uit van de bedrijfscultuur. De procesarchitectuur zal het in 

kaart brengen van processen makkelijker maken doordat het inzicht creëert waar de knelpunten 

optreden en hoe de deelnemers gevonden kunnen worden voor de 2x6 workshops, zoals 

beschreven in punt #7. 

 

Definieer de Waardeketen 

Start met een korte workshop voor het hoger managers, hiervoor moet twee uur genoeg zijn. Stel 

hierbij de waardeketen centraal en stel de vraag: ”Hoe creëert de organisatie waarde?” Verdeel de 

waardeketen onder in processen die prioriteit hebben en sub-processen aanpakken. Zorg dat 

afdelingen aan de orde worden gesteld (zoals productie, customer service, etc.) en de eigenaren van 

de achterliggende processen worden gedefinieerd. Na afloop van de workshop dient er goedkeuring 

te zijn voor de beschreven waardeketen, want dit is de rode draad door de rest van het BPM 

project. 

 

Stel de lijst met processen vast 

Nadat de lijst met processen is goedgekeurd en de  belangrijkste proceseigenaren zijn aangesteld 

door hoger management, dient nu de complete lijst met processen vastgelegd te worden. Het kan 

nodig zijn om hierbij belangrijkere processen te onderscheiden. Een reeks van intensieve sessies van 

maximaal 1 uur, één voor elk geselecteerd proces moet voldoende zijn. Houdt hierbij in ogenschouw 

dat na afloop van elke sessie er goedkeuring wordt verkregen van het management. Dit is belangrijk 

omdat deze processen de waardeketen ondersteunen.  Minder belangrijke processen zoals 

uitzonderingsprocessen of data entry processen voor een hulpprogramma hebben niet direct 

goedkeuring nodig, tenzij ze een duidelijke invloed hebben op de waardeketen 
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5.  PROCESEIGENAREN AANSTELLEN 

Hoe vindt u de proceseigenaar 

Wanneer processen verschillende afdelingen of functies overlappen, kan het moeilijk zijn een eigenaar 

vast te stellen. Het kan namelijk zo zijn dat verscheidene managers gezien worden als de 

proceseigenaren. Gebruik in dat geval de belangrijkste doelstellingen om erachter te komen wie de 

werkelijke proceseigenaar wordt. Bijvoorbeeld, als u kostenbesparingsmogelijkheden als een 

belangrijk doel ziet, wijs dan diegene als eigenaar aan wiens afdeling de meeste baat heeft bij dit 

proces. 

 

Bevoegdheid geeft verantwoordelijkheid  

Maak duidelijk aan de proceseigenaren dat ze verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van de 

documentatie en projecten sponsoren die als doel hebben de processen te verbeteren. Dit betekent 

dat ze dagelijks beschikbaar moeten zijn voor evaluaties om feedback te geven en de processen waar 

zij eigenaar van zijn goed te keuren. Tevens worden zij geacht de documentatie up-to-date te 

houden. 
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6.  DE TRAINING BOOTCAMP 

Zoek de mensen die u kunnen helpen 

Voordat u kan beginnen met het vastleggen van de processen, dient er vastgesteld te worden wie de 

workshops kunnen leiden (dit wordt in de volgende paragraaf uitgelegd). De workshop is de centrale 

plaats waar het proces in kaart wordt gebracht. Zoek hiervoor procesgeoriënteerde medewerkers 

door het gehele bedrijf. Idealiter Six Sigma green- en black-belts, business analisten en experts met 

voormalige projectervaring die helpen de oplevering te versnellen, de samenwerking met juniors en 

ander personeel aansporen en tot slot een uitgebreider niveau van expertise en procesdenken in het 

bedrijf creëren. 

 

De Training Bootcamp 

De volgende stap is om dit team te trainen. Houd het bij tien teammedewerkers per kernproces. 

Wanneer er  meer mensen nodig zijn voor het project kunnen de getrainde tien medewerkers de 

overige medewerkers trainen. Een 1 tot maximaal 2 uur durende workshopsessie zou genoeg 

moeten zijn om het proces te presenteren, waarin de doelen, het projectplan en de programma's 

waar training voor nodig zijn aan de orde komen. 

Het is zeer belangrijk om dit team een solide basis te geven door steeds het doel voor ogen te 

houden en de mensen te motiveren. Laat zien welke baten het bedrijf potentieel heeft bij het project 

en hoe belangrijk het team is bij het bereiken van dit doel. 

De training bootcamp is gebaseerd op het gebruik van IBM BlueworksLive als procesbeschrijving 

software. Bij gebruik van een ander programma kan het zijn dat u langer nodig heeft om mensen te 

trainen in het gebruik van de tool. 
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7.  EEN 2X6 WORKSHOP VOOR ELK PROCES 

Het workshopoverzicht 

Als de complete lijst met de te documenteren processen gereed zijn, kunt u de gedetailleerde 

workshops plannen die de processen in kaart brengen. Deze moeten ongeveer 2 uur duren en hierbij 

heeft u niet meer dan 6 deelnemers nodig. 

Het beste is om per persoon niet meer dan twee workshops per dag te plannen, om tijd over te 

laten voor eventueel vervolgonderzoek. Hierbij moeten de workshopleider, de proceseigenaar of de 

supervisor aanwezig zijn, plus de meest ervaren expert op het werkgebied. De workshopleider kan 

niet ook de proceseigenaar zijn of de uitvoerder, maar hij of zij moet een neutrale partij zijn die kan 

helpen om discussies naar een hoger plan te brengen en ervoor te zorgen dat de documentatie 

begrijpelijk is voor een leek. In de 2x6 workshop moet u tijdens de sessie een proceskaart opstellen 

en een voortgangsdiagram uittekenen. Het einddoel van een 2x6 workshop is een voltooid 

procesdiagram volgens het gestandaardiseerde formaat en verkregen goedkeuring van de 

proceseigenaar. 

 

Het Simple Math Plan 

Het documenteren van het proces ten opzichte van de doelstelling is nu een simpele optelsom. Hoe 

meer processen er zijn, hoe meer 2x6 workshops er nodig zullen zijn. Begin op het hoogste niveau, 

de waardeketen van het bedrijf, met de eerste 2x6 workshop zoals beschreven in punt #4. 

Vervolgens gaat u een detailniveau dieper. Dwars door de procesarchitectuur heen om de 

kernprocessen vast te stellen. 

Tenslotte gaat u nog een detailniveau dieper naar de sub-processen totdat u op het niveau komt 

welke u nodig heeft. Elk niveau dieper moet een 2x6 workshop beslaan. Gelet op het aantal 

processen dat u nodig heeft om vast te leggen en u houdend aan de regel van twee 2x6 workshops 

per dag kan er een tijdschema worden opgesteld en kan er inzichtelijk gemaakt worden hoeveel 

deelnemers er nodig zijn. 

 

Zorg voor directe goedkeuring 

Na afloop van elke 2x6 workshop moet de proceseigenaar bevestigen dat het proces en de 

ondersteunende informatie op de juiste manier is weergegeven. Bij de documentatie van processen 

moet goedkeuring komen van proceseigenaren. Het is van cruciaal belang om meteen na afloop van 

de workshop de goedkeuring te krijgen, anders zult u gedwongen worden om proceseigenaren en 

experts opnieuw te moeten lastigvallen, hetgeen meer tijdrovend is. 
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8.  MAAK ONDERSCHEID TUSSEN HET GOEDE VAN HET SLECHTE 

Zorg voor samenhang 

Het kernteam moet wekelijks bij elkaar komen om van gedachten te wisselen, problemen te 

bespreken en om de samenhang in de documentatie te garanderen. De discussie die daaruit ontstaat 

zal leiden tot de 30 minuten bespreking met de sponsor. De project manager moet vervolgens 

dagelijks de stand van zaken controleren van de in kaart gebrachte processen. 

Deze controle kan snel zijn (ongeveer 30 minuten) en heeft als doel om te borgen dat het standaard 

format is nageleefd en dat de processen kunnen worden goedgekeurd na elke 2x6 workshop. Bewaak 

samenhang en goedkeuring, want als deze niet plaatsvinden kunt u al snel te maken krijgen met 

documentatie in uiteenlopende formats waarvan het niet duidelijk is wat goedgekeurd is en wat niet. 

Standaardisatie en goedkeuring zijn de twee factoren die voor het meeste oponthoud kunnen zorgen 

bij een groot BPM project! 

 

Blijf prioriteiten stellen 

Terwijl processen worden gedocumenteerd, moeten de resultaten geanalyseerd worden aan de hand 

van de doelstellingen van het project. Ontwikkel een diagram waarin afgewogen criteria worden 

meegenomen om zo tot een prioriteitenlijst te komen. De afgewogen criteria moeten overeenkomen 

met de doelstellingen van het project en goedgekeurd zijn door hoger management alvorens de 

workshop te houden. Elke week moet in de bespreking van het kernteam duidelijk worden wat er 

wordt geprioriteerd. Vervolgens moet elk teamlid individueel minstens elke twee weken een eigen 

prioriteitenlijst opstellen met processen om ervoor te zorgen dat zaken meteen aangepakt worden 

vóór de wekelijkse vergadering. Het zal duidelijk zijn dat deze structuur nodig is, omdat het zeer 

moeilijk is om honderden processen te rangschikken. Wacht nooit tot het einde van een project, 

maar prioriteer continu gaandeweg het project. 

 

Wanneer u IBM Blueworkslive gebruikt, kunt u snel knelpunten overzien die tijdens elk proces 

aangemerkt zijn. Het laat u ook zien hoe vaak hetzelfde probleem voorkomt, waar het probleem 

zicht voordoet en hoe erg en hoe frequent het volgens de eindgebruiker was.  
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9.  PRESENTEER HET EINDRESULTAAT  

Presenteer de uitslag 

Wanneer de processen in kaart zijn gebracht en de resultaten zijn geanalyseerd, presenteert u de 

uitslag aan de sponsor en het hoger management. Deze presentatie moet minimaal omvatten:  

• Een overzicht van de behaalde resultaten van het project;  

• Aanbevelingen voor vervolgstappen; 

• Alle Quick Wins welke geïmplementeerd zijn en toe te schrijven zijn aan het zichtbaar maken en 

analyseren van de processen samen met het projectteam.  

 

Projectresultaten vieren! 

Een BPM project is geen alledaags project. Vier dan ook de resultaten gezamenlijk met het team. 

Bedank hen voor hun moeite en spoor ze aan om mee te doen aan vervolgprojecten. Zo is het 

duidelijk wie zich werkelijk heeft ingezet en hun moeite om u in staat te stellen het project tot een 

goed einde te brengen zal ook in de toekomst zeer waardevol zijn. Deze mensen begrijpen het 

concept van proces denken en spreken de taal van verandering en verbetering. Breng een toast uit 

op hun succes! 
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10.   STEL RICHTLIJNEN OP VOOR HET BORGEN VAN PROCESSEN 

Handhaaf de centrale opslagplaats van het proces 

Na afloop van het project zijn er vele processen in kaartgebracht met met procesdiagrammen, input 

en output, knelpunten en onderliggende informatie per activiteit. Het is van belang dat deze 

informatie wordt geborgd en makkelijk toegankelijk is. Zorg ervoor dat supervisors en experts 

toegang hebben tot de documentatie (dit is ideaal voor trainingen) en de proceseigenaren welke 

steeds de verantwoordelijkheid blijven nemen om de informatie bij te werken en toegankelijk te 

houden. De ideale richtlijnen zijn: 

• Makkelijk toegankelijk – geen extra programma's of systemen nodig; 

• Opgeslagen op een centrale plaats waar iedereen in het bedrijf toegang toe kan krijgen; 

• Snel opvraagbaar om makkelijk ingezet te worden tijdens vergaderingen of bij business sessies; 

• Moeiteloos onder houdbaar. 

 

Blijf continu verbeteren 

De combinatie van een procesarchitectuur van de organisatie, actuele documentatie en een 

bewustzijn creëren voor processen zal automatisch leiden tot een aantal duidelijke 

procesverbeteringen. Wellicht zijn er goede kandidaten ontdekt voor toekomstige procestraining en 

talentontwikkeling en heeft dit een groep van mensen gecreëerd die graag betrokken wil blijven. Blijf 

daarom continu verbeteren en stel medewerkers in staat om te zien hoe zij snel winst kan boeken en 

houd mensen gemotiveerd. 

 

Wanneer IBM Blueworkslive wordt gebruikt is al aan de eisen voldaan om processen vast te leggen op 

een centrale plaats. Doordat het een SaaS programma betreft, is de informatie over de processen op 

een centrale plaats opgeslagen en is het overal, waar een internetverbinding en een browser 

aanwezig is, toegankelijk voor medewerkers. 
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Meer weten over Business Process Management? 

Wilt u advies over een Business Process Management implementatie in uw organisatie?  
Wilt u meer weten over het succesvol maken van Business Process Management? 
Wilt u vandaag nog beginnen met het continu verbeteren van uw processen, zodat uw organisatie 
een blijvend concurrentie voordeel kan creëren? 
 
Neem dan contact op met You-Get en maak een afspraak met één van onze consultants. Wij zijn te 
bereiken op +31 (0)20 737 02 76 of via info@you-get.com. Bezoek ook eens onze website voor meer 
informatie over Business Process Management. www.you-get.com  
 
 
 

mailto:info@you-get.com
http://www.you-get.com/
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over You-Get – business services provider 

 

YOU-GET is een innovatieve Business Service Provider, opgericht vanuit de wens om een sterke en 

flexibele benadering te creëren voor het ontdekken en oplossen van elke business uitdaging. Het You-

Get team bestaat uit professionals met expertise en ervaring in een veelvoud van bedrijfstakken en 

bedrijfsfuncties. Tesamen zijn zij in staat om praktisch elk probleem op te lossen dat zij tegenkomen. 

De kracht van You-Get ligt niet alleen in de zelf ontworpen 360° Business Services Approach™, maar 

tevens in het team work en hun collectieve kennis.  

YOU-GET heeft als kern de 360° Business Services Approach™. Dit raamwerk, gebouwd op basis van 

de ruime ervaring en kennis met Business Processen & IT van de oprichters van You-Get, speelt een 

sleutelrol in het verkrijgen van de controle over de bedrijfsprocessen en het bedrijf als geheel. Het 

verband tussen process excellence en de bedrijfsresultaten staat tegenwoordig buiten kijf. 

Organisaties van wereldklasse moeten zich begeven op het pad van het omzetten van de belofte van 

het business process management naar daadwerkelijke business process management resultaten. 

Deze stap voorwaarts zal worden bereikt door de combinatie van een toenemende proces-centrische 

blik op de business en het creëren van fundamentele en evolutionaire veranderingen in de structuur 

van de IT. Omdat de 360° Business Services Approach™ modulair is opgezet en sterk gericht op 

resultaten, is deze geschikt voor elke organizatie – klein of groot, privaat of publiek – om deze 

veranderingen te bereiken. De 360° Business Services Approach™ bestaat uit verschillende modulen & 

methoden die kunnen worden aangepast aan uw eisen en wensen.  

YOU-GET wil een full Business Services Provider zijn en wil een “one-stop solution” bieden voor 

elke stap in de complete bedrijfscyclus van haar klanten. You-Get biedt daarom oplossingen en 

diensten aan op de volgende vakgebieden:  

 

• Business Process Management  • Business Intelligence 

• Project Management   • Change Management 

 

YOU-GET heeft een rijk portfolio van BPM, BI en SOA producten, noodzakelijk in het creëren 

van success in business processing, integratie en applicatie management. You-Get is trots dat zij 

de verkoop- en implementatiepartner is in de Benelux voor een aantal vooraanstaande 

oplossingen zoals as IBM BPM en WebSphere, QlikView™, ActionBase™ en BPM|One™. You-

Get heeft voor al deze oplossingen implementatie raamwerken en operationele dienstverlening 

opgezet en heeft deze geïntegreerd in haar 360° Business Services Approach™.  

YOU-GET is vol vertrouwen dat zij met dit rijke portfolio aan oplossingen en diensten zeer goed 

in staat is om bedrijven te adviseren en assisteren om hun resultaten vooruit te helpen en ze te 

voorzien van een groot concurrentievoordeel.  

YOU-GET ondersteunt onder anderen de volgende raamwerken, methoden en oplossingen: 

• CMMI / SIMM • Mavim • DYA 

• Lean Six Sigma • BizzDesign(er) • Togaf 

• 8-Omega • Mega • Zachman 

• ISO 9001:2000 • IBM BPM & WebSphere  • ArchiMate 

• CPM • Aris  • Prince2 

• BPR • QlikView • PMI/PMP 

• BPMN • Cordys  • Agile/RUP 

• ActionBase  • BPM|One • T-Map 

 

Neem contact met ons op als iets niet op de lijst staat. Elke dag worden nieuwe competenties 

toegevoegd aan het portfolio van You-Get. 

 

Wenst u meer informatie: www.you-get.com, info@you-get.com of +31 (0) 20 737 02 76. 

 

 

http://www.you-get.com/
mailto:info@you-get.com?subject=De%20belangrijkste%20voordelen%20van%20het%20automatiseren%20van%20processen

