
 

 

Ondernemers en managers opgelet! 
 
De buik vol van hypes als scrums, agile, Lean, Six sigma en ISO9001? Of zijn de volgende 
situaties herkenbaar? 

- Werkt het kwaliteitsmanagementsysteem alleen voor het certificaat? 
- U wilt digitaliseren in uw organisatie maar wel zonder complexe ICT-systemen. 
- U wilt zelfstandig aan de slag zonder dure externe ondersteuning? 

 
Ongetwijfeld heeft u goede medewerkers die dit zelf kunnen, ze hebben alleen even een 
vliegende start nodig! 
 
Quick Start Praktisch Bedrijfsmanagement.   
 
In 5 dagen delen wij onze kennis op gebied van praktisch kwaliteitsmanagement middels een 
effectief betaalbaar digitaal systeem om bedrijfsprocessen uit te voeren, bij te sturen, of te 
controleren (www.leanbms.com). 
 
Door de korte doorlooptijd van de training (8 weken) en kleine groepen van maximaal 4 
deelnemers bent u verzekert van voortgang en zichtbaar resultaat. 
Bovendien kan uw organisatie gedurende 6 maanden zelf ervaren en oordelen over de kracht 
van onze tool LeanBMS. 
 
 
Extra informatie aanvragen en/of aanmelden kan via info@leanforms.com. 
Wij nemen binnen 1 werkdag persoonlijk contact met u op. 
 
Bijlage:   

- Programma van de training 
- Prijzen en voorwaarden 

  



 

 

Programma van de training: Quick Start Praktisch Bedrijfsmanagement. 
 
Dag 1 09:30- 16:00 

- Kennismaken deelnemers, introductie bedrijven + doelstellingen 
- IS09001 in vogelvlucht 
- SIPOC 
- Eerste Knoppentraining Digitaal Systeem 
- Vullen Bibliotheken (Functies-ISO9001) 
- Gezamenlijk bouwen QA Proces 

 
Huiswerk: Primaire proces modelleren 
 
Dag 2 09:30- 16:00 

- Modellen primaire proces bespreken 
- Tweede Knoppentraining Digitaal Systeem 
- Modellen primaire proces in digitaal systeem verwerken 
- Koppelen Bibliotheken met processen 
- Relatietabellen rapporteren 
- Introductie digitale formulieren met workflow 

 
Huiswerk: Ondersteunende processen zelf uitwerken en inventarisatie Excel lijsten en rapportages. 
 
Dag 3 09:30- 16:00 

- Modellen Ondersteunende Processen bespreken 
- Derde Knoppentraining Digitale formulieren 
- Bouwen formulieren vanuit bibliotheek 
- Bouwen eigen formulieren 
 

Huiswerk: Declaratieformulier op trainingsomgeving nabouwen 
 
Dag 4 09:30- 16:00 

- Vierde Knoppentraining Digitale formulieren 
- Workflow 
- Rechten 
- Rapportages 

 
HuisweOpzet maken in PowerPoint voor huisstijl startpagina 
 
Dag 5 09:30- 16:00 

- Specials 
- Huisstijl Startpagina   
- Extra mogelijkheden met formulieren 

 
 
 
 
 



 

 

Prijzen 
 
De gehele training, inclusief trainingsmaterialen, lunch en 6 maanden gebruik van je eigen digitale 
kwaliteitssysteem (cloud variant) met 10 gebruikerslicenties voor slechts € 2495,- 
 
Voorwaarden 
 

- Betaling vooraf 
- Wisselen van deelnemers tijdens training niet toegestaan. 

 
Optioneel    
 
Maak gebruik van de “Samen Werken” mogelijkheid om extra tijd te reserveren en extra 
ondersteuning bij huiswerk. 
 
 
 

 


