
BASISKENNIS PROCESMANAGEMENT 
VOOR NIET-PROCESEXPERTS



Inzicht in het verloop van processen is nuttig, want ze verlopen niet 
altijd even vlot, vertragen soms onnodig en leveren ook niet altijd de  
gewenste resultaten op. In deze turbotraining maak je op een praktische 
manier kennis met processen en het optimaliseren ervan.

In deze 2-daagse opleiding krijg je inzicht in de bestaande processen 
en hoe ze in kaart te brengen. Van een inefficiënte ‘AS IS’ naar een  
verbeterde ‘TO BE’ via een logisch stappenplan.

Na deze opleiding kan je zelf met kleine ingrepen bestaande processen 
verbeteren, wat een positief effect heeft op kwaliteit, doorlooptijd en 
kosten.

Bestemd voor 

• professionals die de eerste stappen willen zetten in het verbeteren 
van processen.

• professionals die niet in de lead zitten om zelf de processen te  
verbeteren, maar wel op zoek zijn naar inzichten in een praktijk- 
gerichte manier van procesverbetering.

Programma

SESSIE 1 | 20.04.23 | 9.00 u. - 17.00 u.
SESSIE 2 | 27.04.23 | 9.00 u. - 17.00 u.



is van opleiding een doctor in de  
kernfysica. Op het eerste zicht geen 

evidente stap naar proces- 
verbeteringen, maar de analytische 

geest en het vermogen om iets 
helder en gestructureerd voor te 
stellen, hebben al meermaals het 

tegendeel bewezen.

PIETER HIMPE

DOCENT



PRIJS 
De kostprijs bedraagt € 1.599,00 (excl. btw) per persoon. Onder  
bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via  
KMO-portefeuille mogelijk (KMO-Portefeuille erkenningsnummer 
DV.O107340). Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met  
donderdag 23 maart 2023.

LOCATIE
VKW Limburg, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

TIMING 
Elke sessie gaat door van 9.00 tot 17.00 uur. Welkomstkoffie en  
koffiekoeken staan klaar, ‘s middags voorzien we een lichte lunch.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN 
Wil je meer informatie over deze opleiding?  
Mail of bel naar Simon Cox (simon.cox@vkwlimburg.be - 
M. 0494 36 85 52)

Inschrijven kan via de website www.vkwlimburg.be of met een  
mailtje naar academy@vkwlimburg.be (T. 011 24 95 22 - Nele  
Vandael)

PRAKTISCH


