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STUDIENAMIDDAG 

Verbeter & innoveer
uw processen!
Beter, sneller én goedkoper

Kortrijk, donderdag 14 november 2013

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats

Donderdag 14 november 2013 van 13.00 tot 17.30 uur.
Ontvangst vanaf 12.00 uur met broodjes. 
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk.

Inschrijving 

Het inschrijvingsbedrag bedraagt 250 euro.  
Inschrijven gebeurt elektronisch voor 7 november 2013 
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Omwille van het interactieve karakter van deze opleiding 
is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen 
worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.
  
Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

Na afloop van de opleiding ontvangt u een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Action learning: de handen uit de mouwen!

In deze studienamiddag focussen we ons op diverse 
aandachtspunten die bijdragen tot een positief 
verloop van projecten die erop gericht zijn om de 
bedrijfsprocessen beter, sneller én goedkoper te laten 
werken. Op basis van een concrete case ervaart u zelf 
wat het stappenplan is voor een procesoptimalisatie en 
past u de methodieken en concepten meteen toe. Dit is 
het actiegericht leren: leren door het zelf te ervaren. 

Wat is het niet: 
• een traditionele opleiding
• een opleiding over een specifieke methodiek zoals 

lean, six sigma, BPM, project management, …
• rollenspelen
 
Wat is het wel: 
• actiegericht leren door het uitwerken van een case
• in groep werken aan de case en deze benaderen vanuit 

diverse invalshoeken
• aandachtspunten samenvatten op basis van de case

Programma

12.00 Onthaal + ontvangst met broodjes 

13.00 Welkomstwoord 
 Moderator Dominiek Callewier, lid van de 

stuurgroep Economie & Bedrijfswetenschappen 
van het Postuniversitair Centrum KU Leuven 
Kulak, Regiovoorzitter VOKA 

13.15 Intro: verbeter & innoveer uw processen 

14.15 Opdracht 1: analyse van het proces
 Gevolgd door een plenaire bespreking + feedback 

15.15  Koffiepauze 

15.30  Opdracht 2: analyse van het proces
 Gevolgd door een plenaire bespreking + feedback

16.30 Opdracht 3: formuleren concrete verbetervoorstellen

17.30 Afsluiting van de studienamiddag 

Verbeter & innoveer uw processen ! 

Doelstelling

Je hoeft geen Business Process Management-titel 
te hebben om deze folder verder te lezen. Iedere 
gedreven manager is impliciet of expliciet bezig met het 
implementeren van “efficiëntie”.
Kortom, op de meest kwalitatieve, snelste, goedkoopste 
manier duurzame resultaten bereiken!
Deze kwaliteitsgedachte veronderstelt enerzijds een 
continue analyse van de huidige processen in functie van 
‘verbetering’. Anderzijds mogen wij de toekomst niet 
uit het oog verliezen (morgen wordt immers vandaag 
geschreven) en dienen we in te zetten op ‘innovatie’.
Geen evidente opdracht, maar zeker een uitdaging!

Doelgroep

Deze studienamiddag richt zich tot kwaliteitsmanagers, 
managers, dienst- en afdelingshoofden die hun eigen 
afdeling of dienst willen optimaliseren, projectleiders 
van verbeterprojecten, Business Process Managers, 
Business Process Improvement coördinatoren en IT-
managers die de processen vanuit de ‘business’ (de 
gebruikers) willen optimaliseren. 
De case is geschikt voor dienstverlenende organisaties 
en voor de administratieve en ondersteunende diensten 
uit productiebedrijven, zowel uit profit, non-profit en 
overheid. 

Programmagroep

Gerd Bellemans, Dominiek Berten, Geert Brandt, 
Dominiek Callewier, Ann Peirs en Tim Vannieuwenhuyse 

Docenten

Ann Peirs en Geert Brandt, Covista


