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Ankerpunten voor Procesregie 

Quick scan en trainingsprogramma 

Bent u manager of teamlid in een veranderopgave, een netwerk voor 

organisatie-overstijgend samenwerken of een multidisciplinair 

casus? Dan kan kennis over procesregie u helpen met samenwerken 

en om versnelling te brengen.  

Procesregie 

Procesregie is een kunst en een kunde. Het vraagt vakmanschap om 

zaken in beweging te brengen en de regie om zo te organiseren dat 

de aanpak onder kritische ogen stand houdt. Procesregie is spelen 

met leiderschap in gelijkwaardigheid, het ontwikkelen van 

slagkracht in een speelveld waar deskundigheden en bevoegdheden 

 

zijn verdeeld, op zoek naar doorzettingsmacht en autoriteit. Daarbij 

vraagt het vakmanschap om het proces in logische stappen te 

doorlopen en om waarborgen in te bouwen voor legitieme 

informatie-uitwisseling. Dossiers moeten deugen. Procesregie gedijt 

bij zichtbaar resultaat. Als je kunt tonen en aantonen wat je doet en 

welke resultaten en effecten daardoor optreden, ontstaat een 

beweging die zichzelf versterkt. 

Ankerpunten 

Vijf elementen zijn van belang om te komen tot goede procesregie. 

De elementen zijn ontwikkeld op basis van eigen wetenschappelijk 

onderzoek, actieonderzoek en meer dat tien jaar trainings- en 

adviespraktijk op procesregie.  

 

Probleem en context 

Wat is het probleem waar je van wakker ligt en waarvan je weet dat 

het ook door anderen wordt gezien? En wat in de context maakt dat 

het probleem kan blijven voortbestaan of misschien zelfs groeien?   

Coalitie 

Wie zijn de belangrijke spelers en vanuit welke rol ga je de 

verbinding aan? Wanneer betrek je elkaar en wanneer laat je 

gescheiden initiatieven onafhankelijk parallel lopen? Welke 

organisatorische structuren zijn behulpzaam? 

 

Aanpak 

Hoe formuleer je een integraal doel en wat zijn de werkzame 

principes onder de aanpak? Wat is het interventieplan en hoe bouw 

je het dossier? 

Beweging 

Hoe breng je mensen in beweging? Hoe stimuleer je het leerproces 

en welke rol spelen kleine successen? Hoe groeien betrokkenheid en 

vertrouwen? 

Zichtbaar effect 

Op welke manier kan je de aanpak, haar resultaten en effecten 

zichtbaar maken. Aan wie? Waarom? 

Ankerpunten voor procesregie 

Ankerpunten is een quick scan en een trainingsprogramma.  

Via de quick scan brengen we in beeld waar u staat met procesregie. 

Vanuit vijf invalshoeken onderzoeken we wat leven geeft aan de 

samenwerking en welke mogelijke leemtes of blokkades de 

samenwerking remmen. 

In het trainingsprogramma gaan we met uw praktijk aan de slag. 

We helpen u gericht op weg om naar meer zichtbaar resultaat. 

Doelgroep 

Teams die samenwerken aan een opgave, programma of multi-

disciplinaire casus en hun opgavemanagers, programmaleiders, 

projectleiders of regisseurs. 

Werkwijze 

De quick-scan bestaat uit een intake, een serie interviews, een 

groepsbespreking van bevindingen en een rapportage. The profit is in 

the proces. De vragen prikkelen om in beweging te komen en de 

groepsbespreking maakt ruimte om het over de dingen te hebben die 

er het meest toe doen. 

De training bestaat uit twee dagen met een terugkomdag. We gaan in 

op de vijf ankerpunten en helpen u verder met onze tools, 

praktijkvoorbeelden en verdiepende vragen.   

Resultaat 

Aan het einde van het traject hebt u: 

• Zicht op kracht, blokkades en kansen voor verbetering 

• Een helder beeld van partijen, met hun rollen en belangen 

• Meer focus door een betere integrale doelstelling gericht op 

probleem en context 

• Een heldere aanpak, met scherp geformuleerde werkzame 

principes 

• Handvatten voor de beweging: mobiliseren, leren en 

realiseren van de opgave 

• Aanwijzers voor zichtbaar effect: cijfers, gebeurtenissen en 

gedragspatronen 

• Een visuele beeld dat de samenhang in het geheel toont 

Informatie 

Ga voor meer informatie naar de website 

www.platformprocesregie.nl of neem contact met ons op. 

http://www.platformprocesregie.nl/

