PROCESOPTIMALISATIE BINNEN UW BEDRIJF

Welkom bij
Bunt Groep!

“U bent als ondernemer trots op de
successen van uw onderneming.
Wél wilt u graag meer grip op de
processen in uw bedrijf verkrijgen,
omdat u merkt dat u vaak ‘brandjes
blust’, er onnodig veel stress is bij u
en uw medewerkers en er diverse
interne verbeteringen gewenst zijn.”

U herkent zich in een van de onderstaande situaties:
▪ U wilt dat er kwaliteit geleverd wordt aan klanten en
afspraken nagekomen worden, ook als u er zelf niet direct
bij betrokken bent.
▪ U wilt de levertijd verkorten van uw producten of diensten.
▪ U wilt een betere samenwerking met uw leveranciers.
▪ U wilt minder stress bij uw medewerkers en bij uzelf.
▪ U wilt zich minder bezig houden met dagelijkse problemen
of ‘brandjes blussen’ en meer vooruit kijken.
▪ U wilt een nieuw proces toevoegen aan uw bedrijf.

Wat wij u bieden:
✓ Het opsporen van kernproblemen en
implementeren van passende oplossingen.
“Bunt Groep begeleidt u en uw
organisatie in procesoptimalisatie. We
ontdekken samen met u waar u de grip
bent kwijtgeraakt, door processen in
kaart te brengen, uit te zoeken waar de
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden liggen en door
problemen inzichtelijk te maken.
Vervolgens kijken we samen hoe u weer
grip kunt krijgen. Met als resultaat: betere
kwaliteit, kortere doorlooptijden en meer

✓ Het betrekken en trainen van mensen in het
verbeteren van processen.
✓ Prioriteiten stellen op basis van uitgezette
strategie.
✓ Begeleiding van directeuren, leidinggevenden
en individuele medewerkers.
✓ Begeleiding bij toepassen 5S, QRM.
✓ Trainingen op gebied van Praktisch
management, Time management,
Communicatie en verkoop en Basis en
voortgezet Lean werken.

tevreden klanten.”
Wilt u meer weten of een
kennismakingsgesprek?
Neem contact met ons op!
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