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Beleving van procesmanagement is essentiëel
in het succes van een procesmanagement traject. 
Sensus-methode deed een wereldwijd onderzoek.
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2,7/565%

Draagvlak is in Nederland belangrijker dan in de rest 

65% vindt draagvlak zeer belangrijk

van de wereld. Waar men in Nederland gefundeerd aan
de slag gaat met procesmanagement, zodat een grotere
slagingskans bestaat van het project, handelt men in de
rest van de wereld vaker indivueel en impulsief.

Overlegstructuren:

RESULTATEN
NEDERLAND VS DE WERELD 

NEDERLAND

DE REST VAN
DE WERELD

40%

In de rest van de wereld is dit 40%

Vreemd genoeg vindt men Overlegstructuren
in Nederland minder belangrijk dan in de rest
van de wereld. Nederland blijft in vergelijking
achter als het gaat om bespreken van en
communiceren over processen in de organisatie.
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BPM BELEVINGSFACTOR

Beleving Procesmanagementi

PROCESBESCHRIJVEN

BORGEN VAN PROCESKENNIS

DRAAGVLAK OVERLEGSTRUCTUREN

2,8/5

Voorbeeld: BPM BELEVINGSFACTOR

De beleving van procesmanagement wordt 
gemeten aan de hand van 5 elementen. 

MIDDELEN

Beleving 

De BPM belevingsfactor wordt op elk van de 5 elementen 
gemeten. Het totaal op alle elementen geeft de mate van 
beleving van procesmanagement weer. De factor wordt als-
volgt berekend:

Werkelijke score op element * belangrijkheid van het element
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RESULTATEN
PROCESBESCHRIJVEN

RESULTATEN
DRAAGVLAK

2,8/5

6,5 uit 10Score:

3,3/5

In welke mate ziet u het 
belang van procesmanage-
ment?

Vraag: In welke mate zijn 
binnen elk proces de ver-
antwoordelijkheden helder 
gede�niëerd?

In welke mate ervaart u de 
voordelen van procesgericht
werken? 

In welke mate begrijpen uw
collega’s het belang van 
processen? 

In welke mate wordt proces-
management gedragen 
door het management? 

In welke mate maakt u 
gebruik van de beschreven
processen? 

Echter, maar liefst 90% van de respondenten vindt het beschrijven van processen 
belangrijk of zeer belangrijk voor de organisatie. Waarom zijn er dan niet veel meer 
organisaties die hun processen vastleggen?

Procesbeschrijving scoort een 6,5. Vrij veel organisaties leggen dus hun
taken en verantwoordelijkheden vast in processen. 

8,510 8,0
6,3 6,9

7,1

In de praktijk ervaart 
men het belang van 
procesmanagement

Maar weinig begrip
van management en 
collega’s.
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RESULTATEN
BORGEN VAN PROCESKENNIS

RESULTATEN
OVERLEGSTRUCTUREN
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Kennen medewerkers het 
verloop van het proces
waarin zij betrokken zijn?

In welke mate worden 
processen meetbaar gede-
�niëerd? 

In welke mate worden 
processen getoetst aan hun
haalbaarheid? 

In welke mate zitten er 
consequenties aan het niet 
behalen van doelstellingen? 

In welke mate sturen 
managers op procesgericht
werken? 

Vanuit het management wordt weinig stimulans gegeven tot procesgericht werken. 
Dus waarom zouden medewerkers zich geroepen voelen?

Men vindt borgen van proceskennis zeer belangrijk (4,4 op schaal van 5), 80 % 
van de organisaties geeft aan proceskennis dan ook te hebben geborgd. 

Men vindt overleggen over processen erg belangrijk (4,2 op schaal van 5), maar 
binnen de organisatie blijkt er weinig ruimte voor.

6,4
5,5

4,7
5,5

6,4
10

5,7

5,5
5,4 5,9

4,6

Wordt er aan medewerkers
gevraagd hoe processen 
verbeterd kunnen worden?

In welke mate worden 
mislukte verbeterprojecten
besproken? 

In welke mate wordt de 
vooruitgang van verbeter-
projecten besproken? 

In welke mate is er sprake
van tweerichtingverkeer in 
de communicatie? 

In welke mate worden 
processen meegenomen in
funtioneringsgesprekken? 

Verbeterprojecten worden niet besproken door het management en processen 
worden niet meegenomen in functioneringsgesprekken. Het management 
verzaakt in haar leidinggevende taken.

2,4/5

2,4/5
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RESULTATEN
MIDDELEN

RESULTATEN
CONCLUSIE

BPM BELEVINGSFACTOR:
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De beleving van procesmanagement in 

Technologie, zoals computers en software, is beschikbaar.  
Echter zijn tijd en budget zeer schaars. 

In welke mate wordt proces-
management ondersteund
door technologie?

Is er voldoende personeel 
beschikbaar om aan de slag
te gaan met procesmanagement? 

Is er voldoende tijd om aan 
de slag te gaan met proces-
management? 

Is er voldoende budget om  
aan de slag te gaan met 
procesmanagement? 

organisaties wereldwijd is redelijk. 
Totaalscore 5,4 op schaal van 10. 

Draagvlak is het belangrijkst in het
beleven van procesmanagement. 

halen daarmee de beleving van 

Middelen, overlegstructuren en borging 
van proceskennis scoren het laagst en 

procesmanagement naar beneden. 

2,5/5
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Door onduidelijke communicatie staan werkvloer
en management niet op één lijn in proces-
management. Hierdoor wordt procesgericht 
werken bemoeilijkt.

Maak procesmanagement weer 
leuk en levendig met diverse 
BPM-werkvormen. Deze maken
uw communicatie eenduidig en
helder!

BPM werkvormen 

COMMUNICATIE!

Iconen en proceselementen
- In groepsverband processen

in kaart brengen.

- Maak abstracte processen
visueel. 

AANBEVELING
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- Uniforme taal is wereldwijd 
door iedereen te begrijpen.
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5,2%
2,5%

4,9%
2,5%

5,6%7,0%

2,5%

RESULTATEN

Bouw

Overig

Energiebedrijven

Financiële dienstverlening

Handel & Reperatie

Industrie

Onderwijs

Overheid

Transport & Logistiek

Zakelijke dienstverleningManagement

Zorg

Overig

Kwaliteit & Processen

Controller / Financiëel

Middelmanagement

RESPONDENTEN

Meer weten? 

Bijna 500 respondenten wereldwijd.
Nederland: 320  Internationaal: 165

7,5% 2,5%
0,7%

26,5%

21,3%
9,6%

35,1%

46 t/m 55 jaar

65 jaar >

36 t/m 45 jaar

25 t/m 35 jaar

< 25 jaar

56 t/m 65 jaar

20,3%

23,8%

15,7%

10,1%

15,0%

26,6%
38,5%

16,8%

LeeftijdFunctie Branche
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Download het rapport met uitgebreide onderzoeksresultaten op 
www.sensus-methode.nl/resultaten.


