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Beheers- en Beleidscyclus  
 
De Beheers- en Beleidscyclus (BBC) is vanaf januari 2014 een verplicht instrument 

voor de Vlaamse overheden.  Achterliggende gedachte hiervan is dat overheden uit 
diverse hoeken de kritiek kregen dat hun huidige verslaggeving onverstaanbaar, 
niet bruikbaar, te volumineus, soms tegenstrijdig en te complex is. Daarmee is de 
behoefte gecreëerd voor een  degelijke beleidsrapportering.  
 
Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de beheers- en 

beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn’ bevat een reeks regels voor het meerjarenplan,  
het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en 
provincies. 
 

Transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering laat toe om zowel 
tegenover de burgers als tegenover interne en externe controle-instanties 
verantwoording af te leggen. Degelijke beleidsrapporten moeten de vertaling 
bevatten van de beleidskeuzes, de basis vormen van het beleid, en toelaten het 
beleid te sturen en op te volgen. Naast een ondersteuning van het beleid vormen 
beleidsrapporten ook een fundament voor een goed beheer en helpen het interne 

controlesysteem. Dit ter opvolging van toegekende delegaties aan de 
budgethouders en als hulpmiddel bij de controle van onder meer het beheer van 
het budget. Om deze instrumenten goed in te kunnen richten, is het goed 
vastleggen van de achterliggende processen onontbeerlijk.  
 

Degelijke beleids- en beheersrapporten moeten meer en meer een belangrijke rol 
spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen 
de besturen. Het beleids- en beheerssysteem dient aangepast te worden aan de 
eigen organisatie, structuur, processen, behoeften en mogelijkheden van het 
bestuur via onder andere: 
 

• Beleidsdoelstellingen: die bestaan uit een specifieke omschrijving van het 
vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de 
raad wil bereiken met het extern of intern te voeren beleid. Dit resultaat of 
effect wordt meetbaar gemaakt. Eén of meer actieplannen die ondernomen 
zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling worden 

toegelicht. Deze actieplannen zijn niets meer of minder dan het inzichtelijk 
maken van het proces.  
 

• De keuze van de prioritaire beleidsdoelstellingen: de beleidsrapporten 
stellen de prioritaire beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal. Het 
gaat om beleidsdoelstellingen die voor het bestuur zo belangrijk zijn dat ze 
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een uitgebreide inhoudelijke en financiële rapportering bevatten en ook 
expliciet ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd. 
 

• De indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems: de 
indeling in beleidsdomeinen is belangrijk. Een beleidsdomein is een 
verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend 
geheel vormen. Beleidsdomeinen zijn vrij te bepalen door het bestuur en 
komen uitdrukkelijk terug in de beleidsrapporten voor de raad. Een 
beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die 

zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en 
samenhangend geheel vormen. Deze meetbare beleidsdomeinen worden 
vanuit het oogpunt van procesmanagement gezien als hoofdprocessen, die 
kunnen worden onderverdeeld in een aantal onderliggende processen. De 
beleidsdomeinen worden hiermee opgevat als een bundeling processen.  

 

 
 

De aanpasbaarheid van het beleids- en beheerssysteem aan de eigen organisatie 
en behoeften heeft vele voordelen. Wie dat goed wil doen, zal – om de 
beleidsdoelstellingen te bereiken - creatief moeten nadenken over de eigen 
organisatie en over de onderliggende processen. 
 

Men moet eerst goed nadenken over de doelstellingen van het beleids- en 
beheerssysteem:  waar liggen de behoeften van de gebruikers  en voor welke 
omgeving is het systeem bestemd? Het nieuwe systeem moet informatie  
opleveren waarmee de hoofdgebruikers beleidsbeslissingen zouden kunnen 
nemen.  
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Het belang van processen bij organisatiebeheersing 
Het zijn de processen die dus de brug slaan tussen de beleidsdoelstellingen van de 
organisatie en de realisatie van deze doelstellingen middels concrete producten en 

diensten.  Wanneer een organisatie wil gaan sturen op beleidsdoelstellingen, is het 
van belang om inzichtelijk te hebben hóe men tot deze beleidsdoelstellingen komt. 
Hiermee komt men op het terrein van processen. Wie voert wanneer welke 
stappen uit om te komen tot de gewenste resultaten?  
 
Organisatiebeheersing heeft tot doel beheersmaatregelen in te bouwen in alle 

activiteiten en processen binnen de Vlaamse overheid, om de taken en 
doelstellingen van de Vlaamse overheid op een goede manier uit te voeren en te 
realiseren. Organisatiebeheersing of interne controle betekent geen extra werk 
“bovenop” de normale werking. Binnen iedere organisatie bestaan al heel wat 
maatregelen al is men zich daar niet altijd even bewust van. De 

verantwoordelijkheid om een degelijke organisatiebeheersing uit te bouwen ligt 
over het algemeen bij het management. Zij kunnen dit echter niet alleen. Interne 
controle is, net als kwaliteit, een zaak waar iedereen in de organisatie elke dag 
opnieuw mee bezig hoort te zijn. Een organisatie kan instrumenten gebruiken om 
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, alle medewerkers nog bewuster te 
maken van het belang van interne controle en hen te betrekken bij een 

stelselmatige verbetering van de organisatie(beheersing). 
 
In een top-down benadering van organisatiebeheersing is het raadzaam dat eerst 
de algemene voorwaarden omtrent aansturing en beheersing van een organisatie 
vervuld zijn voordat men focust op de proces- en taakgebonden controles. Op deze 

wijze kan er invulling gegeven worden aan de welbekende PDCA-cyclus van 
Deming. 
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Om maximaal resultaat te behalen bij het bereiken van de 
organisatiedoelstellingen en ervoor zorgen dat de organisatie over de nodige 
informatie beschikt om de doelstellingen op te volgen en bij te sturen, moeten de 

richting en de inhoud van de thema’s op voorhand helder zijn.  De 
‘doelstellingenhiërarchie’ binnen de Vlaamse administratie moet ertoe leiden dat 
het regeerakkoord en de beleids- of strategische doelstellingen van de ministers 
worden vertaald in strategische en operationele doelstellingen voor de organisaties 
van de Vlaamse administratie. 
 

Vanuit bovenstaande ‘doelstellingenhiërarchie’ worden uiteindelijk processen 
gedefinieerd.  Een proces is een geheel van opeenvolgende activiteiten die 
middelen (input) omzetten in resultaten (output) waardoor een meerwaarde wordt 
gecreëerd. Die processen kunnen van allerlei aard zijn. Kernprocessen zijn 
essentieel om de producten of diensten te leveren, beheersprocessen sturen de 

organisatie en ondersteuningsprocessen voorzien in de nodige middelen. 
 
Aantal randvoorwaarden van processen 
De organisatie zorgt ervoor dat alle processen die voor een goede werking 
noodzakelijk zijn, voldoende zijn uitgewerkt. Die processen zijn afgestemd op de 
strategie en de planning. Zij zijn ook in overeenstemming met de bestaande 

regelgeving en procedures. Per proces wordt een proceseigenaar aangesteld. De 
proceseigenaar is verantwoordelijk voor het uittekenen en actueel houden van het 
proces. De sleutelprocessen zijn in kaart gebracht en gedocumenteerd. De 
processen zijn efficiënt uitgetekend. Bij de toewijzing van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden wordt het principe van functiescheiding gewaarborgd.  De 

organisatie heeft middelen toegewezen aan de processen in verhouding tot hun 
bijdrage aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen. De 
proceseigenaar evalueert op regelmatige tijdstippen de werking van de processen 
(PDCA). De processen vervolgens worden verbeterd op basis van de gemeten 
efficiëntie, doeltreffendheid en resultaten. 
 
Business Process Managament 
Business Process Management (BPM) wordt over het algemeen niet op een 
centrale manier benaderd vanuit de organisatie, maar vanuit de verschillende 
afdelingsbehoeften. Dit leidt tot verschillende varianten in procesbeschrijvingen, 
schema's en modellen, waardoor het lastig wordt om organisatiebreed op een 

eenduidige en eenvoudige manier kennis te kunnen delen.  Geen eenduidige visie 
op het gebruik van procesmanagement en processen brengt het risico met zich 
mee dat het resulteert in een wildgroei van procesnotaties binnen de organisatie. 
Dit zal voor een lagere acceptatie van de beschreven processen zorgen; 
medewerkers herkennen hun werkzaamheden niet of interpreteren (wegens 
gebrek aan kennis) de beschreven processen onjuist. Een oplossing kan hierbij 
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gevonden worden in een specifieke methode voor het gebruik van 
bedrijfsprocessen, zodat het eenvoudiger is om draagvlak te creëren en daarmee 
de kwaliteit van dienstverlening en de interne bedrijfsvoering te verbeteren. 

 
Methodiek 
De keuze voor het implementeren van procesmanagement en het gebruikmaken 
van methodieken wordt vaak ingegeven vanuit een behoefte om alles eenduidig 
vast te leggen. Echter, het aanbod van diverse methoden is groot en maakt de 
keuze voor een juiste methodiek tot een lastige zaak. De praktijk wijst uit dat de 

wijze waarop processen worden beschreven binnen een organisatie vaak 
samengaat met de inzet van een expert van een bepaalde methode. Deze persoon 
kiest mede op basis van zijn of haar ervaring een methode, waarmee - naar zijn of 
haar mening - in het belang van de organisatie, de beste resultaten behaald 
kunnen worden. Maar aan het borgen van de resultaten en het maken van goede 

afspraken over continuïteit van toepassing van de methode wordt vaak minder 
aandacht besteed. Terwijl het succes van procesmanagement hiermee valt of staat, 
in combinatie met goede training en opleiding. Het inbedden van een methode in 
de organisatie is van groot belang om de processen binnen de organisatie op een 
juiste en eenduidige manier te kunnen interpreteren.  
 

Is software de oplossing? 
De oplossing om uniformiteit te creëren in de procesbeschrijvingen wordt vaak 
gezocht in het aanschaffen van een procesbeschrijvingstool. Er wordt door de IT 
afdeling en het Management aangenomen dat met de aanschaf van een IT-
oplossing (de softwaretool), een situatie optreedt waarmee de organisatie tot 

verbetering van de processen komt.  
 
De diverse functionaliteiten van deze software scheppen de verwachting dat door 
implementatie en ingebruikneming ervan men eenvoudig tot een verbetering van 
processen komt.  
 

Echter, beleving van processen wordt hierdoor vaak uit het oog verloren. Ondanks 
het correct vastleggen en beschrijven van processen, herkent men op de werkvloer 
weinig van de procesbeschrijvingen. Uitvoerende medewerkers hebben veelal 
problemen met het begrijpen van de achterliggende gedachtegang van en visie op 
de beschreven processen.  

 
Dit ligt voor een groot deel gelegen in het feit dat er niet gekozen is voor een 
uniforme  onderliggende methodiek. De combinatie tussen het gebruik maken van 
een methodiek en het aanschaffen van een softwaretool creëert een goede basis 
voor uniformiteit binnen een procesgerichte organisatie.  
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Doelstellingen en communicatie 
Processen beschrijven vanuit het idee dat het een verplichting betreft, is niet een 
ideaal uitgangspunt om procesbeschrijvingsmethodieken te introduceren in een 

organisatie. Doelstellingen formuleren is vanzelfsprekend een minimale eis om tot 
een goed resultaat van uniforme processen te komen. Maar deze doelstellingen 
moeten wel als zodanig gecommuniceerd worden binnen de organisatie.  
 
In de praktijk worden doelstellingen vaak vanuit een normering of kwaliteitseis 
opgelegd. Het doel van procesbeschrijvingen is dan vaak om te komen tot een set 

processen die voldoet aan de opgelegde norm. De processen zijn dan niet 
beschreven vanuit de organisatie zelf, maar er is slechts gekeken naar de norm 
waaraan voldaan moet worden.  
 
Het gevolg kan in een ‘worst case scenario’ zijn dat de processen beleefd worden 

als vreemd en onherkenbaar. Soms zal dit zelfs tegengesteld kunnen werken, als de 
uitvoerende werknemers besluiten dat ze hun eigen werkwijze prefereren boven 
de beschreven werkprocessen.  
 
Doelstelling als succesfactor 
Doelstelling en inrichting van processen is voor het management niet altijd 

duidelijk. Een uniforme procestaal helpt daar vanzelfsprekend bij. Desondanks is 
de uitkomst van de beschreven processen bij veel managers niet direct als 
doelstelling in te passen in een organisatie of afdeling. Het is duidelijk wat er moet 
gebeuren en hoe, maar waar de behaalde resultaten uit afgeleid worden en hoe 
deze te verbeteren, blijft een lastig vraagstuk. 
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Over Sensus-methode® 
Sensus-methode biedt een uniek totaalconcept om BPM te integreren binnen uw 
organisatie. Wij maken gebruik van diverse methoden en technieken om de 

processen van onze klanten efficiënter, sneller en beter in te richten. Wij helpen 
organisaties niet alleen met bepalen wát er moet veranderen, we leren ze vooral 
hóe ze moeten veranderen.  Door medewerkers te betrekken bij het nadenken 
over en doorvoeren van verbeteringen, zorgen wij ervoor dat procesmanagement 
en het fundament van continu verbeteren in het hart van uw organisatie wordt 
verankerd. 

  
De consultants van Sensus-methode zijn stuk voor stuk BPM-specialisten, die hun 
kennis van verschillende branches en actualiteiten in de markt weten te vertalen 
naar processen die van toepassing zijn op uw organisatie. 
 

Processen definiëren en modelleren 
Voordat een organisatie processen gaat beschrijven, is het belangrijk dat er wordt 
nagedacht over welke informatie nodig is om een proces binnen het juiste kader te 
kunnen beschrijven. Sensus-methode heeft een vast format ontwikkeld voor het 
definiëren en afbakenen van processen. Door middel van een procescanvas en 
acht proceselementen op memoblaadjes wordt in groepsverband met betrokkenen 

en belanghebbenden het proces afgekaderd. Afhankelijk van het doel en risico kan 
beoordeeld worden of dit proces verder dient te worden uitgewerkt in flowcharts. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Na het definiëren van processen volgt de uitwerking. Door middel van acht 
magnetische iconen kunnen betrokkenen van het proces actief meedenken over de 
juiste invulling en werkwijze. Helder en overzichtelijk voor iedereen. 

 
Het resultaat:  Helder afgebakende processen, met doelen, risico's en maatregelen, 
die herkend en gedragen worden door proceseigenaren en betrokkenen. De basis 
voor procesmodellering. Bovendien is op deze manier draagvlak ontstaan voor 
processen en werkwijzen en inzicht verkregen in de taken en 
verantwoordelijkheden. 
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BPM-software 
Om de processen te borgen en delen met iedereen in de organisatie biedt Sensus-
methode de ondersteunende Sensus-software. We hebben de procesmanagement 

software zo gebouwd dat iedereen er snel mee kan en graag mee wil werken. De 
methode en software sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor de software werkt 
zoals u verwacht, en meer. Alle mogelijkheden en tarieven van de Sensus-software 
vindt u op sensus-software.nl. 
 
Wilt u een maand lang gratis gebruik maken van de mogelijkheden van Sensus-

software? Download een gratis trial versie van Sensus BPM Modeler en ontdek hoe 
u laagdrempelig uw processen kunt vastleggen! Ga naar www.sensus-software.nl.  
 
Proceskennis Vlaamse gemeenten 
Bij vele Vlaamse gemeenten heerst een sterke beleving dat de investering in tijd, 

geld en de opgedane kennis van processen toebehoort aan de gemeenschap en 
optimaal ter beschikking gesteld moet worden aan andere gemeenten. Daarom 
delen een aantal gemeenten die met Sensus-methode werken de uitgewerkte 
processen op www.gemeente-processen.be, ter inspiratie voor andere gemeenten. 
Klanten van Sensus-methode krijgen gratis toegang tot de processen van 
bijvoorbeeld Gemeente Bornem, Stad Turnhout en Gemeente Evere. 
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Meer weten? 
De consultants van de Sensus-methode zijn gespecialiseerd in het begeleiden van 
organisaties bij het efficiënter maken van hun processen en gehele organisatie. 

Onze aanpak is in principe geschikt voor alle typen organisaties. Of de Sensus-
methode ook voor uw specifieke situatie de juiste is, kunnen we pas beoordelen 
nadat we kennis hebben gemaakt. Daarom nodigen we u van harte uit om contact 
met ons op te nemen voor een verkennend gesprek. 
 
Wilt een op maat gemaakt advies, een training volgen of afspraak maken? Neem 

contact met ons op via 03 – 605 2950 of info@sensus-methode.be. 
 
Voor uitgebreidere informatie over de mogelijkheden die de Sensus-methode u 
biedt, kunt u kijken op één van onze websites: 
 

• Sensus-methode.be - Algemene website Sensus-methode 
• Sensus-software.nl – Procesmanagement software van Sensus-methode 
• Procesmanagement-training.nl – Volledig trainingsaanbod  
• Sensus-consulting.nl -   BPM-consultants van Sensus-methode 
• Gemeente-processen.be - Procesmanagementinformatie voor gemeenten 

 

Bronvermelding:  
 

• www.gemeente.nu 
• www.vvsg.be 
• www.bestuurszaken.be 

• www.sensus-methode.be 
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