Business Process Management in één
dag
Leer bedrijfsprocessen te optimaliseren met BPM

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 november 2021 - Utrecht
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
IT & Data
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants,
Overheidsaccountants, Overige financieel
professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced



Finance in business

Kies datum en locatie

Inschrijven

Vorige



19 november 2021 - Utrecht

Zoekresultaten

Volgende

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht
onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit
onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze
past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer
informatie over het verplicht onderwerp.
Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Inhoud
In plaats van een nadruk op hiërarchische en functionele organisatiestructuren, bewegen steeds
meer organisaties zich richting een focus op de volledige keten aan gerelateerde activiteiten die
wordt uitgevoerd. Door de focus op deze keten aan operaties - de bedrijfsprocessen - is het
mogelijk om de kosten omlaag te brengen en de efficiëntie te verhogen van de bedrijfsvoering. In
deze eendaagse cursus Business Process Management besteden we aandacht aan de
levenscyclus die bedrijfsprocessen ondergaan en de faciliterende en ondersteunende rol die IT
kan spelen in het verbeteren van deze processen. We leren u knelpunten in processen te
herkennen en bieden concrete handvatten om verbeteringen te realiseren.

Doelstelling
Na deze dag kijkt u anders naar uw organisatie. U denkt voortaan in processen, herkent patronen
in uw dagelijks werk en bent in staat om verbeteringen te signaleren en in gang te zetten.

Inhoud
U leert:
bedrijfsprocessen te herkennen;
wat het belang van procesmanagement is;
uit welke fasen de Business Process Management Lifecycle bestaat;
procesmodellen te begrijpen;
procesinformatie te vergaren met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methodes zoals
process mining;
afwijkingen van het afgesproken proces - workarounds - te analyseren en adresseren;

processen te optimaliseren.

Bestemd voor
Controllers, financieel managers en accountants in business die betrokken zijn bij vraagstukken
op het snijvlak van Finance en IT en behoefte hebben aan meer inzicht in de bedrijfsprocessen
om de effectiviteit van deze processen te helpen verbeteren.

Docenten

prof. dr. ir. Hajo Reijers
hoogleraar Business Process Management & Analytics Hajo Reijners
aan Utrecht University (UU), parttime hoogleraar bij AISgroep Mathematics & Computer Science aan Eindhoven
University of Technology (TU/e)

Iris Beerepoot MSc
PhD-onderzoeker en procesanalist

Iris Beerepoot

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
Utrecht
Telefoonnummer
(030) 800 08 00

E-mailadres
Sales@utrecht.valk.nl



Routebeschrijving

