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In een organisatie is het van wezenlijk
belang dat de processen duidelijk voor
iedereen zijn vastgelegd en de doelen
helder zijn verwoord. Daarbij dient het
proceseigenaarschap goed belegd te
zijn, de proceseigenaren zich van hun rol
en hun verantwoordelijkheden bewust te
zijn en is een proactieve en
daadkrachtige houding nodig. 
Het creëren van draagvlak is nodig om te
borgen dat de nieuwe manier van werken
verankerd wordt binnen de organisatie. 
 Om dit bewustzijn te bevorderen bij
proceseigenaren en leidinggevenden,
heeft GO Academy de proceseigenaar
training ontwikkeld.

ALLE NEUZEN DEZELFDE
KANT OP BIJ DE
IMPLEMENTATIE VAN
PROCESMANAGEMENT

VOOR WIE IS DE TRAINING
BEDOELD?
De proceseigenaartraining is bedoeld
voor proces- en/ of keteneigenaren,
voor leidinggevenden en voor hen die
hierin een dubbelrol vervullen. Rand
voorwaardelijk voor het volgen van deze
training is een afgeronde
procesinspiratie training.

De proceseigenaartraining wordt zowel als
open inschrijving aangeboden als in-
company. Heb je interesse in deze training? 
Kijk dan voor actuele trainingsdagen op:
www.gocompany.nl/trainingskalender

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500

INSCHRIJVEN EN MEER
INFORMATIE

de (matrix)organisatie 
het proces 
de keten 
het procesgericht leiding geven  

Gedurende één dag wordt intensief gewerkt aan de
hand van theorie en diverse praktijk opdrachten. Hierin
staan keten- en procesmatig denken en werken
centraal. Bij de deelnemers ontstaat geleidelijk aan in de
training het noodzakelijke besef over de diverse rollen
die zij hebben en over de daarbij horende
verantwoordelijkheden in: 

Door in groepsverband diverse praktische opdrachten
uit te voeren en deze daarna klassikaal te bespreken,
wordt de discussie – en daarmee het bewustzijn – onder
de deelnemers gestimuleerd.

WAT IS DE OPZET VAN DE
TRAINING?

WAT LEER JE IN DE
PROCESEIGENAARTRAINING?

Hoe een ontwerp van een keten- en
procesarchitectuur eruit ziet; 
Hoe de output van een proces duidelijk en meetbaar
kan worden gemaakt en wat het belang daarvan is
voor de adoptie;
Wat het betekent om voor het ontwerp van een
efficiënt bedrijfsproces de
eindverantwoordelijkheid te nemen; 
Hoe de verantwoordelijkheden van een
proceseigenaar binnen het risicoraamwerk van de
organisatie eruitziet; 
Hoe leidinggevenden en medewerkers betrokken en
aangestuurd moeten worden in de uitvoering van de
diverse processen; 
Hoe procesgericht denken en werken te borgen
doormiddel van gedragstransformatie.

Het doel van de training is om keten- en
proceseigenaren te leren: 

DUUR EN INVESTERING VAN DE
TRAINING
De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de
locatie, het aantal deelnemers en mogelijke extra
wensen van de opdrachtgever.  
De proceseigenaar training duurt één dag.


