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Agenda 
 

• Opening / welkom (9:30)  

• Kennismaking (9:45) 

• Proces - Werkgroep Procesarchitectuur (10:15) 
 

Pauze 

 

• Inhoud - Stand van zaken Procesarchitectuur 
(11:00) 

• Agenda volgende bijeenkomst (11:30)  

• Rondvraag en afsluiten (11:45) 
 
 



Kennismaking 
 
Stel jezelf voor aan de hand van de volgende 
vragen: 

 

• Wie ben je en wat doe je binnen je organisatie 
met (de GEMMA) Procesarchitectuur? 

• Wat is je verwachting van deze werkgroep? 

• Wat kom je brengen? 

• Wat kom je halen? 



Proces – Werkgroep Procesarchitectuur 
 
• Doel werkgroep – aansluiten bij waar 

gemeenten mee bezig zijn 

• Verwachting inzet werkgroepleden 

• Voorzitter vanuit de werkgroep? 

• Rol KING - faciliterend 

 

Afspraken maken over: 

• Doel bijeenkomsten 

• Frequentie bijeenkomsten 

• Data / locaties 



Inhoud - Stand van zaken Procesarchitectuur 

 

• GEMMA 2 Procesarchitectuur 

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMM
A_Procesarchitectuur  

 

• Referentieprocessen 

• Referentiezaaktypen 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Procesarchitectuur
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Procesarchitectuur
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Procesarchitectuur
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GEMMA Procesarchitectuur 
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GEMMA Referentieprocessen 

11 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Referentieprocessen  

http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Referentieprocessen
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Referentieprocessen


Maar ook nog… 
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GEMMA Referentiezaaktypen 

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/Refere
ntiezaaktypen  
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Uitsmijter: GEMMA Bedrijfsfunctiemodel 

• ander perspectief op het zelfde 

• http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMM
A_Bedrijfsfuncties  
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Agenda volgende bijeenkomst 
 
 

• Inventarisatie welke onderwerpen de 
werkgroep de komende tijd wil oppakken 

– Waar mogelijk resultaten formuleren – wat willen we 
over een jaar af hebben? 

 

• Voorstel vast agendaonderdeel: 

– ‘Kijkje in de keuken van …’: één van de 
werkgroepleden presenteert eigen situatie m.b.t. 
procesarchitectuur en kan werkgroep input over 
bepaalde kwestie vragen (van elkaar leren) 



Afsluiten en rondvraag 
 
• Overlegdocumenten worden geplaatst op 

GEMMA Online: 

 

– http://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_
Procesarchitectuur 

 

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_Procesarchitectuur
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_Procesarchitectuur
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