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Weet u dat er verborgen capaciteit in uw organisatie zit? 

Doe meer zonder personeelsuitbreiding en zonder dure 
automatiseringsoplossingen!

In het kort 
U heeft te maken met veel doelstellingen tegelijk; 
het realiseren van een hoger bedrijfsresultaat, 
meer transparantie, een betere bedrijfsvoering, op 
maat gesneden dienstverlening en dat alles onder 
hoge werkdruk met (steeds) minder personeel. 

De route 
U kunt niet alles tegelijk. Wij bieden u een 
workshop van één avond die duidelijk maakt waar 
de mogelijkheden van uw organisatie liggen en 
welke route u moet bewandelen. 
 

 
In deze workshop zullen wij met u kijken hoe u 
met een combinatie van tijd- en procesgericht 
handelen uw bedrijfsresultaten zult verbeteren. Of 
uw primaire insteek daarbij tijds- of procesgericht 
is, hangt af van de uitdagingen waar uw 
organisatie momenteel voor staat. 
 
Procesgerichte verbeteringen verhogen de 
transparantie van uw organisatie. Zij geven u grip 
op uw bedrijfsvoering en dragen daardoor bij aan 
productiviteitsverhoging.  
 
Tijdgerichte verbeteringen richten zich op 
leverbetrouwbaarheid van uw organisatie. Zij 
maken inzichtelijk wat wanneer gedaan moet 
worden om het commitment aan de klant waar te 
maken, ongeacht of dit interne of externe klanten 
betreft.  
 
 

ProcesGericht Werken 
De organisatie die procesgericht werkt is in staat 
processen op eenduidige wijze uit te voeren zodat 
prijs, kwaliteit en capaciteit voorspelbaar en 
constant zijn. Doordat er grip is op de processen is 
het resultaat meetbaar en is duidelijk waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 

Dynamische Prioriteit Planning  
De organisatie die DPP toepast, ondersteunt haar 
medewerkers in het prioriteren van hun 
werkzaamheden. Voor elke medewerker in de 
organisatie is steeds duidelijk in welke volgorde 
zijn/haar werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd om optimaal bij te dragen aan de 
leverbetrouwbaarheid van de organisatie als 
geheel. 

Programma workshop 
17.15 – 19.00 

In de workshop maakt u, door middel van 
simulaties, kennis met de gevolgen van diverse 
soorten aansturing op werkdruk, efficiency, 
procescontrole en leverbetrouwbaarheid.  
 

19.00 – 19.30 Lichte maaltijd  
 

19.30 – 21.00 

Na de simulaties nemen onze trainers u mee door 
de theorie achter ProcesGericht Werken en 
Dynamische Prioriteit Planning. U krijgt zicht op de 
praktische aspecten van beiden en er wordt 
ingegaan op de stappen die genomen moeten 
worden bij invoering. 
 

21.00 Gelegenheid tot napraten onder het genot 
van een drankje 
 

Het op een interactieve en dynamische manier 
ontdekken van verborgen mogelijkheden zal 
gegarandeerd leiden tot nieuwe inzichten. 

Doelgroep 
De workshop is bedoeld voor hoger management. 
Kosten EUR 150,- per persoon (ex. BTW) 
 
Voor meer informatie: 
 
Telefoon: 030-240 47 80  
E-mail :    info@aquirius.nl 
Website:   www.aquirius.nl  
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