
Hoe realiseren we betere 
prestaties door mensen in 
beweging te brengen en 
meer acties af te ronden?

Steeds meer aandacht is er voor het creëren van 

eigenaarschap en betrokkenheid op de werkvloer. 

Echter sluiten leiderschap, KPI’s en overleg-

structuren niet aan waardoor het gewenste gedrag 

niet geborgd is. Medewerkers vallen dan terug in 

oude patronen, acties worden niet afgerond en 

verbeteren komt tot stilstand. Dit frustreert! 

De juiste balans tussen passende methodieken en 

aandacht voor mensen is essentieel. Progress 

Management brengt deze twee componenten bij 

elkaar en laat zien hoe u methodieken inricht om 

mensen te activeren en vooruitgang te boeken. 

Herkenning of geïnspireerd? Kom dan naar onze 

workshop. Wij helpen u graag een stap verder!

Uitnodiging workshop Progress Management
14 februari 2020 - Venlo



Progress   
Management

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 14 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Canon Océ, Sint Urbanusweg 17, 5914 CB Venlo

Kosten: Deelname is kosteloos voor leden van kwaliteitskringen   

en voor (operations) managers en directieleden

Aanmelden 

Meld u aan via een kwaliteitskring of met een e-mail naar info@qcpp.nl. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Remko Tieman van Q-Consult via 06-29556276 

of stuur een e-mail naar remko.tieman@qcpp.nl.

Onderwerpen

Tijdens de workshop boeken we vooruitgang 

en gaan we in op de volgende vragen: 

• Hoe realiseer ik brede betrokkenheid en 

prestaties met situationeel leiderschap 

en persoonlijkheidskenmerken?

• Hoe vertaal ik concrete doelen en 

verwachtingen op het gebied van 

gedrag door met policy deployment? 

• Hoe maximaliseer ik de actiegerichtheid 

met een goede overlegstructuur en  

kwaliteit / sfeer in de overleggen?

Op een interactieve wijze gaan we samen 

met u en andere bedrijven ontdekken hoe 

deze invulling van Progress Management u 

kan helpen om uw doelen te realiseren.

U bent van harte uitgenodigd!
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Agenda vrijdag 14 februari

13.00 Ontvangst en registratie bezoekers

13.30 Opening door voorzitters SKL en KUBIZZ

13.45 Kennismaking deelnemers en horen verwachtingen

14.00 Canon Océ en de toepassing van Progress Management

14.45 Workshop deel 1 – door Remko Tieman

15.15 Pauze

15.30 Workshop deel 2 – door Remko Tieman

16.30 Round-up leerpunten, afsluiting waarna netwerken

Workshopleider

Remko Tieman is progress consultant in de vakgebieden kwaliteit (ISO), 

efficiency (Lean) & wendbaarheid (Agile). Hij treed in deze vakgebieden op 

als adviseur, coach, trainer en interim manager. In de sectoren bouw, infra, 

industrie & energie is Remko het meest actief. Remko is tevens mede-

eigenaar van Q-Consult Progress Partners.

Deze workshop wordt verzorgd door:

Q-Consult Progress Partners

Q-Consult is al ruim 30 jaar actief binnen de 

process industry, manufacturing en infra en 

werkt voor gerenommeerde bedrijven in de 

Benelux. Q-Consult Industries helpt bedrijven 

op het gebied van performance behaviour

en performance intelligence en richt zich op 

leren op de werkvloer. Met aandacht voor 

menselijk gedrag en samenwerking 

realiseren wij samen met onze klant een 

continu verbetercultuur met bevlogen 

medewerkers en betere prestaties.

Onze dataspecialisten helpen bedrijven bij 

het optimaal inzetten van data, door middel 

van analyse, training & advies en tooling. Wij 

maken van verborgen data, visuele en 

betekenisvolle (stuur)informatie voor jou en 

je medewerkers. In alle projecten die we 

doen streven we naar ontwikkeling van 

mensen, teams, organisaties en processen.


