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Meer inzicht in bedrijfsactiviteiten, een
kwaliteitskeurmerk halen,
verantwoordelijkheden inzichtelijk
maken, kostenbesparingen realiseren,
nieuwe medewerkers snel kunnen
inwerken, meer taken automatiseren,
risico’s voorkomen…. 

Een organisatie kan veel redenen
hebben om de processen te willen
vastleggen. Maar wat houdt
procesmanagement nou eigenlijk
precies in en waar start je? De
implementatie van procesmanagement
betekent een omslag in denken én
werken. Tijdens de
procesinspiratietraining worden de
deelnemers vertrouwd gemaakt met de
basisprincipes van procesmanagement.

LEER DE BASISPRINCIPES
VAN PROCESMANAGEMENT

VOOR WIE IS DE
TRAINING BEDOELD?
De procesinspiratietraining richt zich
zowel op starters op het gebied van
procesgericht denken en werken als
betrokkenen bij (aanvang van) een
procesmanagement-implementatie.
Zowel medewerkers als
(project)management kunnen
deelnemen aan de training.

Te enthousiasmeren over nut en noodzaak van
procesgericht denken en werken; 
De basiskennis van procesmanagement aan te
leren: wat voor soort processen zijn er, hoe
ontwerp je een goed proces, welke
procesmanagementrollen zijn nodig binnen een
organisatie en hoe kom je tot adoptie hiervan; 
Te leren wat we verstaan onder continu
verbeteren en welke methodiek GO Company
daarvoor heeft ontwikkeld; 
Praktische handvatten te bieden voor directe
toepassing van procesmanagement in de
praktijk.

WAT LEER JE IN DE
PROCESINSPIRATIETRAINING?

WAT IS DE OPZET VAN DE
TRAINING?
De theorie wordt afgewisseld met diverse
spelelementen en praktijkopdrachten. Doel is om de
deelnemers aan het eind van de dag met een portfolio
vol praktische handvatten op weg te sturen zodat zij
direct met het geleerde aan de slag kunnen binnen de
eigen organisatie. Tijdens de training wordt
ingezoomd op de kenmerken van een goed
ontworpen proces en de rollen die noodzakelijk zijn
voor succesvol procesmanagement. Er wordt een
methodiek om tot continu verbeteren te komen
behandeld. Ook wordt er een hulpmiddel
geïntroduceerd ter bevordering van de adoptie van
procesmanagement binnen de organisatie.

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 procesinspiratie training duurt één
dag.

De procesinspiratie training 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


