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Concurrentievoordeel dankzij operational excellence
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Als de markt niet meer groeit en de concurrentie toeneemt, staan sales
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niet meer om u te
onderscheiden met innovatie, customer relations of lage kosten.
Uw bedrijf moet uitblinken op alle fronten tegelijk. Kortom, u kunt
niet zonder operational excellence: uitstekende prestaties van uw
operationele processen.
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De klant centraal

EXCELLENCE

Management in Motion bewerkstelligt
binnen uw organisatie een blijvende
verandering naar operational excellence. Dit betekent excellente bedrijfsprocessen met zo min mogelijk
verspilling en zo laag mogelijke kosten.
Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
ADVIES • MANAGEMENT • COACHING
leidt tot kwaliteitsverbetering,
tevreden klanten, kostenbeheersing
en betrokken medewerkers. Zo legt u
met operational excellence een
onwrikbare basis om uw concurrentiepositie te versterken. Om dit te
bereiken, biedt Management in
Motion een uitgekiend en compleet
palet managementdiensten.

Management
Motion

Management in Motion begint met
een gedegen analyse van uw processen. Een combinatie van op de praktijk
gebaseerde processimulaties en onze
eigen waarneming leidt tot nieuwe
inzichten. Met onze integrale aanpak
zorgen we voor een afgewogen balans
tussen de klant, processen, organisatie,
ICT, financiën en uw management en
medewerkers. We introduceren
ketengerichte procesteams die zich
alleen focussen op die activiteiten die
bijdragen aan de klantwens. Een
simpeler proces met kortere doorlooptijden, het principe ‘first time right’ en
samenwerking binnen de keten staan
hierbij centraal. Door processtappen
beter op elkaar af te stemmen, gaan

In vogelvlucht
• Excellente operationele processen
• Blijvend resultaat
• Duidelijke doelstellingen en
meetbare resultaten
• Transparante besturing
• Operationeel én ICT-management
• Programma-, project- en interimmanagement
• Ervaring in telecom, utiliteit,
zakelijke dienstverlening, overheid
en zorg
• Van helikopterview tot oog voor
detail
• Van boardroom tot werkvloer
• Zakelijk en betrokken

de kosten omlaag en neemt de
kwaliteit toe. Bovendien wordt een
betere verdeling van de werkdruk en
meer aandacht voor de klant mogelijk.
>>

Verbetering die blijft
Door al binnen enkele maanden verbeteringen te realiseren, leggen we een
stevige basis voor structurele oplossingen. De professionals van Management
in Motion werken volgens het principe: ‘voordoen, meedoen, laten doen’. Met
deze ervaringsgerichte aanpak creëren we betrokkenheid en draagvlak. Zodat
operational excellence gedragen wordt door de hele organisatie, van boardroom
tot werkvloer. Omdat we ervaren en leren centraal stellen, wordt continu
verbeteren een leuk en soepel proces, dat doorgaat als het traject is afgerond.

Transparante besturing
We maken operational excellence
zichtbaar met duidelijke doelstellingen
en meetbare resultaten. Met de
introductie van dagsturing en
weeksturing leggen we de focus op

kwaliteit en kostenverlaging. Deze
manier van werken verankeren we in
de cultuur in uw organisatie door
opleiding, coaching en continue
aandacht.

Operationeel én
ICT management
Met onze ervaring in ICT-management én operational excellence
zijn we als geen ander in staat de

Onze diensten

procesverbeteringen te vertalen

Programmamanagement
Een ervaren programmamanager zet samen met u een totaalprogramma op
en verzorgt - waar nodig met een team van experts - de uitvoering.

naar een optimalisatie van uw
ICT-systemen. Zodat deze

Programma- en projectmanagers
Of het nu gaat om een nieuw project of een al uitgestippelde strategie; onze
managers opereren op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zowel
resultaat- als mensgericht.

systemen de vereiste operational

Interim-management
Krachtige denkers en doeners sturen een specifiek onderdeel van uw
organisatie aan, met de focus op het realiseren van veranderingen.

kunt u onze ICT-managers ook

Proces-management
Samen met uw medewerkers stellen we vast welke procesaanpassingen
significante verbeteringen voor uw klant opleveren.

excellence mogelijk maken en
100% ondersteunen. Uiteraard

inzetten voor grotere ICT projecten,
waarbij hun scherpe focus op
operational excellence een
belangrijke meerwaarde vormt.

Coaching
Gecertificeerde coaches ondersteunen uw groeiproces naar een excellente
organisatie; zij ontdekken, ontwikkelen en bestendigen het managementpotentieel in uw organisatie.
Training
Performanceverbetering of uitgekiend procesmanagement? Onze maatwerktrainingen creëren een solide basis voor de continue ontwikkeling van
operational excellence.
Processimulatie
Met processimulaties op basis van procesgegevens brengen we knelpunten
in beeld, inclusief het sociale netwerk.

Praktijkprojecten
Dit bedrijf realiseerde binnen
negen maanden een besparing
op de operationele kosten dankzij
operational excellence. Na een
quickscan en trainingen voerde
Management in Motion diverse
procesverbeteringen door. Zo
konden we al binnen een paar
maanden de eerste besparingen
boeken. Vervolgens hebben we
procesketenteams gevormd
en een transparante sturingsmethodiek met korte beslislijnen.
Doordat we voordoen, meedoen
en laten doen, kan de organisatie
zelf het roer overnemen.

Managed Services
Een ambitieuze telecomleverancier
wilde professionele ‘managed
services’ aanbieden. Management
in Motion gaf leiding aan het
ontwerp, de uitwerking en het in
de markt zetten van deze nieuwe
dienstverlening. Toen de eerste
opdracht van 100 miljoen euro
binnen was, hebben we de
implementatie van deze managed
services begeleid. De afnemer
heeft hiermee de kwaliteit van de
dienstverlening aanzienlijk zien
stijgen en de kosten met tientallen
procenten zien dalen.

Persoonlijk contact
Benieuwd hoe het traject naar
operational excellence er uitziet
voor uw organisatie? Neem contact
op met Herman Waijers of Ries Bode,
Motion
Management
voor
een afspraak.
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Algengroen 12-14 • 2718 GN Zoetermeer
T +31 (0)79 361 4299 • F +31 (0)79 361 6992
info@management-in-motion.nl
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www.management-in-motion.nl
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