Denken in kansen – Accent blijft in beweging
De zomervakanties zijn zo goed als voor iedereen achter de rug. Wij zijn weer opgeladen
voor een nieuwe periode waarin we onze bestaande en hopelijk ook nieuwe klanten
mogen helpen om hun doelstellingen te realiseren, om hun strategie te vertalen naar de
uitvoering. Want hoe mooi zou het zijn als alle mensen in uw organisatie dezelfde doelen
nastreven én realiseren door middel van hun dagelijks handelen?
In deze nieuwsbrief:
• Train uw organisatie voor de toekomst – Lean training
• Lean & Risk Spel voor Woningcorporaties
• Management Drives Team Accelerator
• Hoeveel tijd kost ons werk eigenlijk?
Train uw organisatie voor de toekomst – Lean training 24/25 september
Lean is een bewezen methode om uw organisatie sterk en veerkrachtig te maken.
Equipeer uw medewerkers met de nodige kennis en vaardigheden om zelf aan de slag te
gaan met de implementatie van Lean om uw processen zo optimaal mogelijk in te
richten.
24 en 25 september a.s. verzorgen wij weer een tweedaagse Lean Management
Basis Training. Er is nog plek! De daarop volgende trainingen staan gepland voor:
• Lean Management Basis Training: 5/6 november
• Lean Management Expert Training: 8/9 oktober, 19/20 november
Interesse? Stuur een e-mail, bel ons (035 – 6920108) of meld je meteen aan via de
button hieronder. Elke derde inschrijving per bedrijf gratis.
AANMELDEN | OVERIGE TRAININGSDATA | BROCHURE

Spelenderwijs Lean & Risk Management voor woningcorporaties ontdekken
Om op een snelle - en vooral ook leuke - manier te ontdekken wat Lean en Risk kan
betekenen voor een woningcorporatie, ontwikkelen wij een spel specifiek voor
woningcorporaties. Het gezamenlijk spelen van dit Spel laat medewerkers in alle lagen
van de organisatie de impact ervaren van keuzes op het vlak van procesinrichting en
risicomanagement.
Het is onze overtuiging dat corporaties die deze uitdaging samen met hun mensen
aangaan, goed uit de strijd komen. Alleen als iedereen in beweging komt, worden snel
resultaten geboekt. Een zorgvuldige implementatie van Lean & Risk Management kan u
hierbij helpen. Ontdek wat Lean & Risk kan betekenen voor uw woningcorporatie: Stuur
een e-mail of bel Frank van Egeraat (06-23162382).
Management Drives Team Accelerator
Zoals iedereen weet wordt het succes van veranderingstrajecten en het realiseren van
doelstellingen voor het grootste deel bepaald door mensenwerk. Hoe mensen werken en
wat mensen daadwerkelijk doen wordt sterk beïnvloed door hun drijfveren. Accent
gebruikt Management Drives om drijfveren meetbaar te maken en hier op in te kunnen
spelen.
Naast de reguliere Management Drives toepassingen zoals de individuele & teamprofielen
en de cultuurdiagnose zet Accent ook de zelf ontwikkelde Management Drives Team
Accelerator in bij klanten. De Accelerator geeft een impuls aan effectieve en efficiënte
samenwerking binnen een team dat start of bezig is met een Lean of Risk traject.
In een dagdeel wordt, naast de Management Drives theorie, expliciet ingegaan op de
benodigde competenties voor Lean en Risk en de eventuele aandachtspunten binnen het
team of de organisatie vanuit de aanwezige drijfveren. Meer weten hierover? Stuur een
e-mail of bel Marjan Houweling (06-19182658).

“Hoeveel tijd kost ons werk eigenlijk?”
Met deze vraag benaderde een grote ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) ons een tijd
geleden. Men wilde inzicht in de benodigde tijd voor het afhandelen van uiteenlopende
complexe processen. Deze complexiteit was het gevolg van een samenspel tussen
administratieve, arbeidskundige en juridische processen én van de variëteit in dossiers:
alle klanten zijn immers verschillend en hebben recht op een goede, op maat gesneden
behandeling.
Samen met een groot aantal ZBO medewerkers hebben we een gedegen onderzoek
opgezet. Samen, omdat de medewerkers nu eenmaal het beste weten welk werk ze
verzetten! En dit vergroot de acceptatie van het onderzoek én de uitkomsten enorm.
Onze eigen AccentPro Tijdstudie Software maakte dat de medewerkers de complexe
metingen op een eenvoudige wijze konden uitvoeren en de analyse real time door Accent
kon worden uitgevoerd. De ZBO was hierdoor in staat goede capaciteitsberekeningen en
budgetaanvragen te maken. Meer weten over tijdstudies of onze AccentPro Software?
Stuur een e-mail of bel Robert van der Weerdt (06-22499963).
Met vriendelijke groet,
Carla van der Weerdt
Managing Director
T 035 - 6920108
E c.vdweerdt@accentadvies.nl

