3- daagse Masterclass
Procesmanagement

15 PApunten

✓ Procesdenken ✓ Procesinrichting ✓ Procesbesturing ✓ KPI’s
✓ Trends ✓ Visie ✓ Process Mining ✓ Procesarchitectuur

In drie intensieve dagen komen alle
elementen die nodig zijn voor succesvolle
procesverbetering & wendbare organisaties
aan de orde. Mensen die onze driedaagse
opleiding hebben afgerond, zijn uitstekend
in staat om in hun procestraject de juiste
stappen te zetten.

Fl. 3.095 p.p.

✓ HBO+ ✓
✓ interactief

excl. 6% ob

De vraagstukken voor
procesmanagement
U bent betrokken bij het continu verbeteren en herinrichten van
processen, organisaties en afdelingen. Maar u merkt dat nieuwe
ontwikkelingen en bijbehorende eisen het niet gemakkelijk maken
om hierin snel resultaten te boeken. Want:
Hoe vertaalt u nieuwe ontwikkelingen naar flexibele processen
en een wendbare organisatie?
Wat maakt dat u succesvol bent in het communiceren van uw
strategie en de juiste doelen en prestatieniveaus naar uw
medewerkers?
Hoe vertaalt u een gewijzigde of nieuwe strategie naar een
andere bedrijfsvoering?
Hoe zorgt u voor samenhang tussen de strategie, processen,
inrichting van de arbeidsorganisatie en de competenties van
uw medewerkers?
Welke rol kan process mining spelen in het verbeteren van uw
procesinrichting? Hoe pakt u dit aan?
Hoe adviseert u interne en externe klanten over de hierboven
genoemde uitdagingen en veranderingen?
Als u zich tegenover een of meer van deze vragen geplaatst ziet,
dan is onze 3-daagse opleiding Procesmanagement & Process
Mining zeker een aanrader.

Over Passionned Academy
Officieel geregistreerd bij het CRKBO

{ } Een essentieel onderdeel bij de creatie en
implementatie van een intelligente organisatie
is de kennis binnen uw organisatie. De
Passionned Academy biedt al ruim 10 jaar op
tal van management- & verbeterthema’s een
professioneel trainingsprogramma om het
kennisniveau binnen uw organisatie op een
hoger niveau te tillen.

De docenten van Passionned Group hebben een
schat aan ervaring en delen dat met veel
enthousiasme met de deelnemers.
André Drenth
manager BI & Analytics, gemeente Almere
















Onze
partners

Dag 1

Elementair organisatiemodel
Strategie & kwaliteiten
De waardestroom (praktijkopdracht 1)
Beheersing van processen
Procesbesturing (praktijkopdracht 2)

De docent verbindt complexe vraagstukken van bedrijfsvoering en concretisering daarvan in procesimplementaties
op een zo eenvoudige en doorzichtige wijze dat je denkt, had
ik daar niet zelf op kunnen komen?
Belastingdienst











Dag 2

Inrichting van de arbeidsorganisatie
Beheersing, organisatie & zelfsturing
Ontwerpen van controle (praktijkopdracht 3)
IT-systemen als belangrijke hulpbronnen

Ik zou Business Consultants in alle bedrijfstakken zeker
aanraden deze opleiding te volgen bij Passionned Group. Ik
vond het bijzonder geslaagd.



Nico de Jonge
ABN AMRO Lease









Dag 3

Procesmaturitymodel
Kwalitatieve & kwantitatieve analysetechieken
Process mining & Procesanalytics
Succesfactoren
Evaluatie van de masterclass

NAAR HET VOLLEDIGE
PROGRAMMA

Voor wie is deze opleiding
bedoeld?
Voor iedereen die betrokken is bij het
ontwikkelen, implementeren en verbeteren van
de inrichting van bedrijfsprocessen vormt
deze training een onmisbare schakel.
Onze opleiding wordt veel gevolgd door:
procesmanagers, (verander)managers,
controllers, teamleiders, kwaliteitsmanagers,
proceseigenaren, Lean consultants, business
analisten, informatiemanagers, procesconsultants, business consultants en
informatiearchitecten.
Zeer leerzaam! Veel praktijkvoorbeelden en door de
kleine groep veel aandacht.
Hellen van Gerven
Gemeente Arnhem







Over de docent prof. dr.
Ko Achterberg
Ko Achterberg is expert op het gebied van
risicomanagement, Administratieve
Organisatie (AO) en procesmanagement. Hij
heeft achtereenvolgens studies voltooid in
de bedrijfseconomie, belastingrecht en
accountancy. Daarna promoveerde hij op
informatiemanagement. Ko is auteur van
verschillende boeken waaronder het boek
‘Grip op processen en organisaties’.
Deze 3-daagse training Procesmanagement
is door hem vijf jaar geleden ontworpen en
steeds verder vervolmaakt.

Data van de masterclass
Procesmanagement
DATA

17 t/m 19 september 2018

Locatie: Renaissance Resort & Casino – Curacao
Plaats: Curacao
Om 9 uur start de training en om 12.30 is er een lunch.
Om 17 uur sluit de docent de dag af.

Kiezen voor Passionned is
kiezen voor kwaliteit
Onze beproefde opleidingen worden ieder
jaar geactualiseerd met de nieuwste
ontwikkelingen binnen het vakgebied. De
gemiddelde waardering van onze
opleidingen ligt op een 8,5 of hoger.
Inmiddels hebben wij al meer dan 1.000
managers, bestuurders, (ZZP) consultants
en adviseurs opgeleid.
Deelnemers die bij ons een opleiding of
workshop volgen ervaren dat als
inspirerend, direct praktisch toepasbaar en
zeer verhelderend en leerzaam.
✓ Hoog praktijkgehalte met gedegen theoretisch BI-kader
✓ Business Intelligence opleidingen ook als incompany beschikbaar
✓ Praktijkgerichte docenten met oog voor veranderkundige kant
✓ Gemiddelde waardering van 8,5 of hoger | 100% vrij van BTW
✓ Aangesloten bij Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

De docenten van de
Passionned Academy
dr. BART EIKELENBOOM
Associate Partner
Strategy Alignment

mr. LEO KERKLAAN
Associate Partner Strategy
Auteur van De wendbare organisatie

dr. KO ACHTERBERG
Hoogleraar Erasmus Universiteit
Auteur van Grip op processen (2e druk)

drs. BERT VAN DER ZEE
Associate Partner Data Science
Auteur van Succes met Big Data

DAAN VAN BEEK MSc
Managing Director
Auteur van De intelligente organisatie (5e druk)

De docenten van de
Passionned Academy
drs. MARTIJN STUIVER
Associate Partner
Continuous Improvement

drs. ISAAC SHAWKY
Associate Partner
Business Intelligence

drs. WOUTER HUISMAN
Managing Consultant
Performance Management

drs. LOUIS BRACKEL RC
Associate Partner
Certified Professional Co-Active Coach (CPCC)

Master of Organizational
Intelligence
Elke opleiding binnen de Passionned
Academy geeft u recht op PA-punten. Bij
een totaal van 150 punten ontvangt u een
officieel certificaat van bekwaamheid uit
handen van de auteur van ‘De intelligente
organisatie’, Daan van Beek.
U mag zich 'Master of Organizational
Intelligence' noemen.

Passionned Academy
factsheet
Passionned Nederland BV
Bezoekadres en trainingslocatie:
Stichtse Rotonde 11
Amersfoort
Postadres:
Schaapsdrift 2
3832 KH LEUSDEN
Kamer van Koophandel: 302.211.49
BTW-nummer:
NL817410429B01
IBAN:
NL19ABNA0528930257
Website:
LinkedIn:
Twittter:

www.passionned.nl
Bedrijfsprofiel
@Passionned

E-mail voor inkooporders:

info@passionned.nl

Adres:
Plaats:
Tel:
Email:
Web:

Building World Trade Center Curacao
Curacao
59995156181 / 599795156181
info@nataxe-logistics.com
www.nataxe-logistics.com

