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Instructies / handleidingen

Duidelijk hoe er gewerkt
moet worden

Houden aan
richtlijnen

!

Audit
(intern/extern)

Correcties in werk
aanpak

Correcties in 
instructies

Richtlijnen

Veel organisaties

Toenemend aantal
compliancies

ISO | NEN | KBTA | 
AVG | Rechtmatigheid | 

WPG etc. etc. 

Detail, 
uitzonderingen

?

Maar hoe past het 
bij hoe we werken

?

Hoe wordt het door het team gedragen?WERKVLOER

Nieuwe
situaties

?
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Hoe het vaak was

Management

Inkoop Productie Logistiek

Kwaliteit

Handboeken en instructies

Vanuit de Hierarchie

Wordt het gelezen?

Nooit echt up to date

Is het ons proces wel?

Voor iedere certificering een andere richtlijn
(ISO, FAA, AVG, Rechtmatigheid etc)

Waar past het in het werk?

Uitzonderingen wel erkend?



mensen · processen · resultaten

Wat we willen

EIGENAARSCHAP OP DE WERKVLOER

Samen processen doorlopen, bewustwording,

Waar gelden welke richtlijnen?

• Verschillende richtlijnen bij elkaar gebracht, 
• in perspectief/context van het werk
• In combinatie met verbeteren, digitaliseren, outsources etc.

Integrale & Centrale rol van procesmanagement
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Viewer Teamboard

Engage Process: Bottom Up Operational Control

Modeler

Brainstorm ReactiesPublisherTabellen Autorisatie UploadRapporten Goedkeuring

Samen in workshop
Meerdere aspecten

Direct naar werkvloer
Toetsen aan

werkelijkheid
Feedback geven

Verbeteren / aanpassen
Bewustzijn op juiste

moment is essentieel !
(onwetendheid is geen excuus)
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MODULAIR CONFIGUREREN

https://xd.adobe.com/view/5f4c5070-05dc-4347-
b99b-88f888e5af3e-0a1f/?fullscreen

processen & processtappen, incl relevante uitzonderingen – In Control

https://xd.adobe.com/view/5f4c5070-05dc-4347-b99b-88f888e5af3e-0a1f/?fullscreen
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Rapportages

Hoe is de compliancestructuur opgezet?
Over alle gepubliceerde processen heen
Meerdere compliancies en aspecten gecombineerd

Altijd up-to-date wanneer processen zijn aangepast!
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Teamboard

• Speciaal Audit template (makkelijk aan te passen)

• Bevindingen en acties

• Koppelen aan processen
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Basisprincipes van Process Management
(Lean, OpEx, WCM, TOC, 6Ʃ, Kaizen, etc.)

1. Team

2. De Klantreis
Het primaire werk

3. Feiten en Data

4. Verbeteringen 5. Continu
Verbeteren


