Update sessie Hogeschool NOVI
BPM (Business Process Management)
In 4 uur licht, voor iedereen die‘door de bomen het bos niet meer ziet.
Hogeschool NOVI houdt regelmatig kennisbijeenkomsten in samenwerking met deskundigen. Met medewerking van BITTI, The Unit en
VIA Groep organiseert Hogeschool NOVI een kennisbijeenkomst over
Business Process Management in relatie met architectuurdenken.
Veel organisaties grijpen nog steeds terug op denkbeelden en
werkwijzen uit het vakgebied van Administratieve Organisatie (AO) en
missen de aansluiting op actuele inzichten. Ze zijn zich onvoldoende
bewust van het feit dat de denkbeelden en werkwijzen elkaar onderling
aanvullen. Er kan wellicht van een misfit gesproken worden tussen het
bedrijfsdenken en architectuurdenken. Daarom deze bijeenkomst !

-

Hogeschool NOVI zit als opleider dicht bij
de ontwikkelingen.
The Unit is expert op het gebeid van open
organisaties, systemen en architectuur.
BITTI verricht trends analyses, benchmarks
& assessments en is met het boek ‘Trends
in IT’ een fenomeen in de afgelopen
15 jaar. Recentelijk heeft zij een grootschalig BPM onderzoek gehouden.

Doel
-

NOVI wil “Duurzaam ontwikkelen” van
mensen en organisaties; die ontwikkeling
is dus langere termijn gericht. Het betekent volgens NOVI werken aan de ontwikkeling van inzicht met effect op het
handelen van mensen.

Inzicht te verschaffen in actuele trends op het gebied van Business Process Management;
Denkwijzen, perspectieven en praktische handvatten aan te leveren;
Inzicht te geven in en te leren werken met/”onder” architectuurdenken (Enterprise
Architecture development realisatie en beheer/gebruik);
Ingrediënten te geven voor een aanpak waar u de dag na de sessie al mee aan de slag kunt.

Het programma:
1. Opening.
2. Overzicht van trends op het gebied van BPM.
Barry Derksen, onderzoeker van BITTI, geeft een
overzicht en geeft aan wat de impact is of moet
en kan zijn van trends.
3. Hans Mulder,
Hoogleraar aan
de Universiteit van Antwerpen, geeft aan hoe deze ontwikkelingen te duiden zijn. Wat kan het effect zijn van de trends,
hoe neem je die waar, hoe verwerk je die in werkwijzen van
organisaties en in het onderwijs? Hij baseert zich op denkbeelden uit de Benelux.

Het Business & IT Trends
Institute kan zich beroepen op 15 jaar ervaring op
het gebied van onderzoek, benchmarking,
auditing, advisering, projecten, training en
publicatie van op het gebied van Business & IT.

4. Rienk de Kok, oprichter van The Unit, geeft in het bovengeschetste kader aan wat Enterprise
Architectuur is, kan zijn en moet zijn. Hij gaat uit van TOGAF als kader, context. Niet meer en,
niet minder.
5. In de discussie o.l.v. Jilt Sietsma wordt – ook door docenten/sprekers ingegaan op de
probleemstelling hoe de ontwikkelde inzichten kunnen leiden tot een aanpak die werkt.
Na deze bijeenkomst zijn begrippen als TOGAF, DEMO, SOA, architectuurdenken, EA, BPM, EE (Enterprise Engineering), Luftman, Cobit, 9-vlaksmodel in relatie gebracht met begrippen als AO, SDW.

Doelgroep
Iedereen die door de bomen het bos niet meer goed ziet en belang stelt in een overzichtskaart waaruit de structuur van de doolhof blijkt. Van bovenaf worden relaties tussen denkbeelden, methoden
etc. duidelijk.
Iedereen die in korte tijd bijgepraat wil worden over genoemde onderwerpen, met als resultaat de
ingrediënten voor een concrete verbeteraanpak “moet” deze bijeenkomst bijwonen.

Organisatie
De bijeenkomsten worden gehouden van 15.00 uur tot 19.00 uur:
Woensdag 13 oktober 2010
Dinsdag 19 oktober 2010
Woensdag 3 november 2010
Dinsdag 9 november 2010
Woensdag 10 november 2010

Utrecht
Rijswijk
Bloemendaal
Assen
Tilburg

The Unit is een professionele dienstverlener op het
gebied van ICT- en business oplossingen en levert ICT
architectuur, architectuur trainingen, en de
bijbehorende consultancy en implementaties. De
werkzaamheden vallen uiteen in twee takken:
Business Integration voor strategisch-tactische
vraagstukken en
Solution Integration voor het meer uitvoerende vlak.
The Unit vertaalt bedrijfsprocessen naar technologie.

De kosten voor deelname bedragen € 350,00
(inclusief maaltijd). U ontvangt een syllabus met
relevante achtergrondartikelen. Inschrijven kan bij
Hogeschool NOVI (via info@novi.nl onder vermelding
van Kennisbijeenkomst BPM). Na ontvangst van uw
aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Contact
U kunt contact opnemen met een van de partners voor nadere informatie;
BITTI
Barry Derksen E: barry.derksen@bitti.nl
The Unit
Rienk de Kok E: info@the-unit.eu
VIA Groep
Hans Mulder E: hans.mulder@viagroep.nl
NOVI
Jilt Sietsma
E: j.sietsma@novi.nl

CV prof.dr.ing. Hans Mulder, MScBA
Prof.dr.ing. J.B.F. (Hans)Mulder, MScBA is directeur van Venture
Informatisering Adviesgroep nv (VIA Groep).

In 1996 richtte Hans Essential Action Engineers B.V. op dat organisaties aan de hand van rapid
Enterprise Design adviseert bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen en informatiesys-temen.
Daarbij ondersteunt hij vanuit Meetingworks Europe bv organisaties in hun besluitvorming met
behulp van Group Support Systemen. Hans is verbonden aan de Universiteit Antwerpen
(FaculteitToegepaste Economische Wetenschappen, departement Beleidsinformatica), de Master of
Informatics van de Hogeschool Utrecht, de Politieacademie en de Technische Universiteit Delft.
Hij is lid van de ICT beroepen- en opleidingscommissies van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI).
Hans houdt zich als mediator, bindend adviseur, arbiter en deskundige frequent bezig met
geschillenbeslechting op het terrein van organisatie en ICT. Hans is deskundige en mediator voor de
Arrondissementsrechtbanken. Hij is gecertificeerd NMI-mediator, geregistreerd Gerechtelijk
Deskundige (LRGD) en bestuurder van het Nederlands Arbitrage instituut. Hans heeft sinds 1996
meer dan 80 arbitrages, mediations, bindend adviezen en deskundigenonderzoeken uitgevoerd.
Hans behaalde de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft (vakgroep Informatiesys
temen), zijn titel drs (MSc.BA) aan Nijenrode Business Universiteit in 1994 en zijn titel ing. aan de
Haagse Hogeschool (Sector Informatica) in 1993. Tot slot zijn meer dan 40 artikelen van Hans
gepubliceerd in vakbladen en internationale tijdschriften, daarnaast is hij (mede-)auteur van
de boeken Eenvoud in Complexiteit en Rapid Enterprise Design.

Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI
Barry is in het dagelijks leven management adviseur / IT auditor van het Business &
IT Trends Institute (www.bitti.nl). Daarvoor was hij onder meer senior manager bij
KPMG Information & Risk Management. Hij heeft vanaf 1996 ervaring bij diverse
overheids- en commerciële organisaties als adviseur, project & programmamanager, IT auditor en als ad interim manager.

Hij heeft zich gespecialiseerd op Business & IT alignment Sourcing, de inrichting van de informatievoorzieningfunctie, IT governance & strategie, (professionaliteit) benchmarking/assessment en IT
auditing. Daarnaast is hij docent bij de Vrije Universiteit te Amsterdam en diverse andere postdoc
opleidingen op eerder genoemde gebieden bij o.m. Erasmus, UvA, Haagse Hogeschool en andere.
Tevens is hij actief in meerdere onderzoek- & beroepscommissies op het snijvlak van business- en ITontwikkelingen.
Hij is auteur van onder meer. `Trends in IT´, dat al 16 jaar jaarlijks verschijnt, ´Modellen die werken´
en vele andere boeken en artikelen.

Rienk de Kok MSc
Rienk de Kok is een gepassioneerd consultant die zich gespecialiseerd heeft
in (enterprise) architectuur implementaties en projecten. Hij is medeoprichter van The Unit bv, de professionele dienstverlener op het gebied van
Business- en ICT oplossingen.
Vanuit die hoedanigheid is Rienk, binnen The Unit, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de tak
business integration. Dit betreft het richten en inrichten van het Business- en ICT domein van organisaties met behulp van architectuur afgeleidde methoden en technieken.
The Unit is aangesloten bij ‘The Open Group’, een leveranciers- en technologie onafhankelijk consortium van waaruit TOGAF (The Open Group Architecture Framework) is ontwikkeld. Dit architectuur
framework is wereldwijd erkend als een toonaangevende methode voor het ontwikkelen, realiseren
en onderhouden van enterprise architectuur in een organisatie.
Als lid van The Open Group verzorgt Rienk op periodieke basis TOGAF Certified trainingen.

Jilt Sietsma
Jilt Sietsma is directeur van NOVI Opleidingen / Hogeschool NOVI. In die hoedanigheid geeft hij les aan de laatste groepen van studenten (hbo – 4).

Kennisgebieden waarop hij ook actief is in adviestrajecten zijn:
Informatiemanagement, de demandkant van ICT;
Architectuurdenken;
Procesgericht werken en besturen.
Vanuit die positie dat hij op de hoogte is van trends op het gebied van Informatievoorziening en ICT
nam hij ook deel aan diverse activiteiten: het onderzoek dat leidde tot een advies voor overheidsorganisaties hoe te anticiperen op de zich ontwikkelende vraag naar IV competenties (Informatievoorziening is niet identiek aan ICT); het betreft de kennis mbt informatisering business en ICT, demand
en supply). Dat wil zeggen: de ontwikkeling van de vraag en het aanbod analyseren en prognosticeren op basis van literatuuronderzoek en wetenschappelijk onderzoek.
Het beoordelen van de Leergangen van het ICT Crownteam beoordeeld op HBO waardigheid en qua
niveau geborgd tijdens de ontwikkeling. Idem voor wat betreft Tracks met als doel de gebruikswaarde gerelateerd aan Hbo eisen te bepalen
Medeoprichter van XiiM, Het samenwerkingsverband “eXperts in Innovative Improvement” van bITa
Center, BITTI en NOVI. XiiM biedt unieke pakketten om organisaties hun business & IT voorzieningen
optimaal te benutten. Het samenwerkingsverband neemt eventueel ook onder regie diensten van
andere leveranciers af. Kenmerkend voor het pakket van XiiM is de focus op verbetering van zowel
de strategische, de tactische als de operationele laag van uw organisatie. De diensten richten zich
zowel op de menselijke kant van professionalisering zoals individuele competenties, teamontwikkeling en samenwerking tussen mensen en teams.
Tevens richten de diensten zich op de vraagstukken van IT governant zoals (IT) financiën, beveiliging,
best practice modellen en gebruik van IT middelen.
Hij publiceerde in het verleden artikelen over uiteenlopende onderwerpen op ICT-gebied en er verschenen boeken waarvan hij medeauteur was over diverse onderwerpen op het gebied van IV/IVT.

