U wil uw processen zo
klantvriendelijk en efficiënt
mogelijk organiseren?
BDO is uw partner.

PROCESANALYSE EN OPTIMALISATIE
Om de kwaliteit in de dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is het essentieel dat publieke organisaties hun processen
afstemmen op de te bereiken organisatiestrategie. Het koppelen van de primaire processen (de dienstverlening), aan de wijze
van besluitvorming (de sturende processen) en het professioneel beheer van de middelen (ondersteunende processen) is hierin
cruciaal, en kan daarenboven efficiëntie en effectiviteitenwinsten opleveren.

OMSCHRIJVING
BDO zal aan de hand van een documentenanalyse en door
middel van werkgroepen:

Procesanalyse en optimalisatie levert volgende output op:
►►

een bondige beschrijving en weergave van de
procesactiviteiten in de ‘TO BE’ versie, in een
overzichtelijke flowchart;

deze AS IS situatie analyseren, o.m. op het gebied van

►►

een weergave van de verschillende rollen (wie doet wat);

»» klantgerichtheid
»» gebruik van middelen
»» risicobeheersing
»» efficiëntie & effectiviteit
het resultaat van deze analyses wordt gedocumenteerd
in een ‘TO BE’ proces

►►

een beschrijving van geïdentificeerde risico’s en
voorgestelde beheersmaatregelen in een risico- en
controlematrix (RCM);

►►

een bondige beschrijving van de te ondernemen stappen
om vanuit de huidige situatie ‘AS IS’ het ‘TO BE’ proces
te implementeren

►►

de AS IS situatie van geselecteerde processen in kaart
brengen

►►

►►

RESULTAAT

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BDO...
Onze expertise, ervaring en doeltreffendheid maakt van BDO Public Sector de ideale partner in procesanalyse en optimalisatie.
We hanteren wetenschappelijke modellen (lean, Six Sigma,etc.) maar vertalen die steeds naar pragmatisch.
20 jaar ervaring in procesanalyse en optimalisatie binnen de publieke sector laat ons toe ‘best practices’ op maat te
implementeren. We focussen in deze opdrachten vooral op kennisoverdracht en verankeren procesanalyse en optimalisatie als een
cyclisch gegeven in de interne organisatie.
Interesse? Neem contact op met Koen Defauw via koen.defauw@bdo.be
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