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STUDIENAMIDDAG 

Verbeter & innoveer
uw processen!
Beter, sneller én goedkoper

Kortrijk, donderdag 25 september 2014

Praktisch

Datum en plaats

Donderdag 25 september 2014 van 13 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 12.30 uur met broodjes

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 

Inschrijven

Schrijf in vóór 17 september 2014 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.
 
De deelnameprijs is 250 euro.

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.
 
Het aantal deelnemers is beperkt om de interactie 
tijdens de opleiding te garanderen. 

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname. 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be
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Verbeter & innoveer uw processen ! 

De snelste, goedkoopste en meest kwalitatieve 
manier 

Om verder te lezen, hoeft u geen Business Process 
Manager te zijn. 

Iedere gedreven manager wil duurzame resultaten 
bereiken. Dit niet enkel door het implementeren van 
effeciëntie, maar ook door in te zetten op innovatie. 

Morgen wordt vandaag geschreven. Ga deze uitdaging 
dus zeker niet uit de weg. 

Leren door zelf te ervaren 

U gaat in kleine groepen zelf aan de slag met een 
stappenplan voor een procesoptimalisatie. De 
verschillende methodieken en concepten past u meteen 
toe op een concrete case. 

De geformuleerde aandachtspunten kan u onmiddellijk 
in de praktijk brengen binnen uw eigen organisatie.

Na de opleiding kan u: 
• Het belang van het definiëren van procesoptimalisatie 

en het verzamelen van meetresultaten duiden
• Een stappenplan voor procesoptimalisatie gebruiken
• De aangereikte methodieken en concepten toepassen 

op uw concrete case

Ook uw processen beter, sneller én goedkoper? 

Bent u een (kwaliteits-)manager, dienst- of 
afdelingshoofd, projectleider van verbeterprojecten, 
business process manager, business process 
improvement coördinator of IT-manager? 

De voorgestelde case en bijhorende voorbeelden zijn 
illustratief voor dienstverlenende organisaties (zowel 
profit, non-profit als overheid) en voor administratieve en 
ondersteunende diensten uit productiebedrijven. 

Programmagroep 

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

Programma

13 uur Voorstellen verloop van de workshop

13.30 uur Definiëren van het project op basis van de 
aangereikte documentatie

 Gevolgd door een plenaire bespreking en 
feedback

14.15 uur  Documenteren van proces en analyse van 
procesdocumentatie

 Gevolgd door een plenaire bespreking en 
feedback

15 uur Koffiepauze 

15.15 uur Analyseren van het proces op basis van de 
aangereikte cijfers (in groepjes)

16.00 uur Plenaire bespreking van de verbeter- en 
innovatievoorstellen

16.15 uur Theoretisch kader

16.45 uur  Uitwisselen leerpunten en goede praktijken 

17 uur  En (n)U?  

Docenten

Ann Peirs en Geert Brandt, Covista

Enkele reacties van deelnemers uit vorige edities: 

Sterke punten: 
• De interactie tussen deelnemers en docenten 
• De brainstormsessies
• Het “zelf in handen” nemen 
• Het game-aspect 
 
«Vanuit een concrete case leerden we bedrijfsprocessen 
identificeren, analyseren en verbeteren. Aan de hand 
van de resultaten van deze praktische oefening werd 
een ruimer kader aangereikt rond het verbeteren en 
innoveren van processen. Deze hands-on aanpak stelde 
mij in staat om op een snelle manier meer inzicht te 
krijgen in onze eigen bedrijfsprocessen.»

Marie Van Looveren, OC West, deelneemster 2013 


