Workshop Procesmanagement

▪

Welkom bij KAM Consultants B.V.

▪

Waar kun je onze trainingen volgen?

▪

Waarom KAM Consultants B.V.

▪

Training op maat

▪

Workshop Procesmanagement

▪

Training on the job

▪

Adviesdiensten

▪

Contact

Welkom bij KAM Consultants B.V.
KAM Consultants is specialist in trainingen en certificatiebegeleiding op gebied van Kwaliteit, Arbo
en Milieumanagement. Bij ons krijg je altijd begeleiding op maat; van praktische trainingen, zodat
je zelf aan de slag kunt, tot intensievenbegeleiding waarbij wij normeisen implementeren en
documentatie schrijven. Als je een van onze trainingen volgt zit je niet stil. Je wordt door ons
namelijk constant uitgedaagd om kennis direct in de praktijk te brengen aan de hand van casussen

en opdrachten.

Garanties KAM Consultants B.V.
Praktische ondersteuning op maat
Effectieve en onderhoudsvriendelijke systemen
Brede kennis over normen en branches
100% succesgarantie tegen vaste prijzen

Waarom een training bij KAM Consultants B.V.?
Dat onze trainingen anders zijn merk je meteen door de speciale setting die wij kiezen. Bij ons zit je

namelijk niet in de schoolbanken naast je mede cursisten maar zit je samen met hen én met de docent
aan één grote tafel. Daarnaast word je tijdens onze trainingen constant uitgedaagd interactieve
opdrachten te maken en mee te doen aan discussies. Wij zijn ervan overtuigd dat je op deze manier de
lesstof snel oppakt en je meteen de praktische waarde hiervan gaat inzien.
De waardevolle tijd die je in onze training investeert verdien je op die manier dus snel terug!
De docenten van KAM Consultants B.V. zijn allemaal gediplomeerd als Lead Auditor voor de norm in
kwestie. Ze weten hierdoor als geen ander hoe ze de kennis vanuit de praktijk in een duidelijk en vooral

praktisch verhaal moeten overbrengen, zodat deze kennis meteen in de praktijk toepasbaar is.

Workshop Procesmanagement
Een halve dag hands-on aan de slag met procesmanagement? Lees dan snel meer over deze praktische workshop!

Ieder bedrijf heeft processen. De mate van grip op de processen is alleen bij ieder bedrijf anders. Bij het ene bedrijf is er compleet
inzicht in alle processen en haar inputs en outputs terwijl het andere bedrijf “gewoon werkt” en niet zo goed weet hoe de
processen in kaart kunnen worden gebracht. Val jij onder die laatste categorie? Of liggen de processen bij jouw bedrijf al redelijk
vast maar wil je meer leren over hoe je de processen kunt optimaliseren? Dan zit je goed bij deze workshop procesmanagement! In
de workshop procesmanagement gaan we aan de slag om jou op een hele praktische wijze kennis te laten maken met processen
en het optimaliseren hiervan. Geheel in de stijl van een workshop ga je vooral veel zelf aan het werk. Op deze manier gaat de
kennis snel leven en wordt je ook uitgedaagd om echt na te denken over wat je hebt geleerd. De kennis en de tools verzorgen wij,
het in praktijk brengen dat doe jij! Het bedrag voor deze workshop bedraagt: €250,-.

Workshop Procesmanagement
Wat kun je van deze workshop verwachten?

▪ Innovatieve inzichten in procesmanagement
▪ Herkenbare praktijkvoorbeelden en uitdagende casussen
▪ Hulp bij het in kaart brengen van eigen processen
▪ Tips en Tricks over hoe je procesmanagement conform ISO-standaarden kunt opzetten, onderhouden en
optimaliseren
Voor wie is deze workshop?
Wij hebben deze workshop speciaal ingericht voor mensen die graag praktisch aan de slag gaan met

procesmanagement. Het maakt daarbij niet uit of het woord procesmanagement nog relatief nieuw is voor jou
of dat je juist jouw processen wilt herstructureren en met proces optimalisatie aan de slag wilt.

Waar kun je onze trainingen volgen
Je kunt bij ons op twee manieren een training of workshop volgen.
1: Trainingen op onze trainingslocatie in Roermond (samen met andere cursisten).
2: Incompany trainingen: we trainen je werknemers bij jouw op kantoor of desgewenst elders in Nederland.
Wil je 3 of meer medewerkers een van onze trainingen laten volgen? Dan is het financieel interessant om de
training op een eigen locatie te laten plaatsvinden. Je betaalt dan een vast dagtarief, waardoor het niet
uitmaakt of je 3 of maximaal 10 medewerkers de training wil laten volgen. Heb je minder dan 3 cursisten,
maar wil je de training toch liever op eigen locatie laten plaatsvinden? Ook dat kan!

Training op maat
Op zoek naar een training die aansluit bij jouw organisatie? KAM Consultants B.V. biedt ook trainingen op
maat door advies en training samen te smelten. Een van onze docenten komt eerst bij jou op locatie, of
heeft telefonisch contact met je, om samen door te spreken wat jouw specifieke behoeften zijn. Daarna gaat

hij of zij voor jou aan de slag om een training te ontwikkelen die speciaal op jouw wensen is afgestemd.
Vervolgens kies je of je de training bij jou op locatie wil laten geven of dat hij op onze trainingslocatie wordt
gevolgd.
Stap 1: Kennismaking en bepalen van behoefte
Stap 2: Opstellen training op maat
Stap 3: Uitvoering
Stap 4: Nazorg en evaluatie

Training on the job
Training on the job is een training in de vorm van een coaching traject. Wil jouw organisatie bijvoorbeeld
het ISO 9001 certificaat behalen en wil je dat een of meerdere personen worden opgeleid tot interne
auditor? Dan kunnen wij bijvoorbeeld de eerste interne audits gezamenlijk met de kandidaten uitvoeren.

Vervolgens voeren de kandidaten zelf een interne audit uit en worden hierbij beoordeeld. Ook het opzetten
van het managementsysteem kan in een vergelijkbare vorm worden begeleid. De deelnemers ontvangen na
afronding van het traject een certificaat.

Advies diensten-

Naast opleidingen bieden wij ook certificatiebegeleiding!

Er kunnen verschillende behoeften van begeleiding bestaan om een ISO systeem op te zetten. Je kunt naast zélf met het systeem

aan de slag te gaan, ondersteuning vragen of het hele traject uit handen geven. Naast trainingen op gebied van ISO bieden wij ook
begeleiden in: quickscans, coachingstrajecten, intensieve begeleiding en onderhoudstrajecten.

Wij begeleiden bedrijven in 6 stappen richting een certificaat. Wil je meer informatie per stap? Bekijk dan de over ons pagina op
onze website: www.kam-consultants.nl.

Quick Scan

Intensieve begeleiding

Uitermate geschikt naar aanleiding van norm-updates. Het is

In deze vorm ontzorgen wij de organisatie van begin tot eind.

een snelle analyse waarin we het verbeterpotentieel van jouw

Wij schrijven de documentatie en implementeren de normeisen op

managementsysteem beoordelen en dit uitwerken naar een

een praktische en efficiënte wijze en passend bij jouw organisatie.

projectplan.

Coaching

Onderhoudstrajecten

Raak je de weg kwijt in alle richtlijnen van de norm? Wij vertalen de

Samen met onze consultants houd je het systeem levend en

ISO op een praktische manier zodat jij exact weet waar je invulling

zorg je voor continue verbetering. Op operationeel, tactisch en

aan moet geven. Deze vorm van begeleiding wordt gekenmerkt

strategisch niveau zijn wij jouw

door een sturende en adviserende consultant en een actieve rol van
de organisatie. Samen werk je naar een praktisch systeem dat aan
alle normeisen voldoet.

Lees er meer over onze diensten op
onze website: www.kam-consultants.nl

Interesse?

Of een vraag?
Neem contact met ons op:

Telefoon: 0475-215416
e-mail: info@kam-consultants.nl
Website: www.kam-consultants.nl
Adres: Westhoven 10
6042 NV Roermond

