
Quick Scan op je processen

Procesoptimalisatie in één week met 
de Quick Scan:
• Dag 1: Vaststellen van klantwaarde & 

afhankelijkheden

• Dag 2: Bepalen van de scope met betrokkenen

• Dag 3: In kaart brengen van de waardenstroom, 
doorlooptijden en de procesknelpunten

• Dag 4: Identificeren van grondoorzaken 

• Dag 5: Formuleren van een advies en actieplan om 
procesoptimalisatie te realiseren

Wij werken met Lean Six Sigma en gebruiken technieken 
als de SIPOC, VSM & Ishikawa. 

Wat levert de Quick Scan op: 
• Inzicht in het praktische probleem en de 

grondoorzaken van de afdeling

• Meer focus op waarde toevoegende activiteiten 

• Inzicht in het verbeterpotentieel van het proces

• Overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen en 
automatiseringsoplossingen, waaronder Robotic 
Process Automation (RPA)

• Advies over het vervolgtraject gebaseerd op een 
voorkeurscenario

Last van inefficiënte processen? 
Binnen de financiële sector ligt de focus op fundamentele zaken als risicobeheersing, borging van compliance en 
klanttevredenheid. Veranderingen worden vaak onder tijdsdruk doorgevoerd. Daarbij gaat de aandacht meer uit 
naar het ‘wat’ dan naar het ‘hoe’ en ontstaan onbedoeld inefficiënte processen. In de dagelijkse gang van zaken leidt 
dit tot extra handelingen en noodzaak voor meer onderlinge afstemming. Het leveren van een goed eindresultaat 
vergt meer inspanning en langere doorlooptijden dan nodig. 

Herkenbaar binnen jouw afdeling? 

Pak de structurele problemen nu aan, elimineer inefficiënties en breng de focus terug naar de waarde toevoegende 
activiteiten binnen je afdeling. Ga er nu samen met Solid Professionals mee aan de slag in de vorm van de Quick 
Scan.

Meer informatie?
 
Meer weten over de Quick Scan? Wij vertellen je er graag meer over.
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Onze expertise binnen procesoptimalisatie
Wij hebben voor verschillende klanten in de financiële sector verbeterprojecten op het gebied van 
procesoptimalisatie uitgevoerd. Wij kennen de bedrijfsprocessen van deze sector en optimaliseren processen op 
het gebied van Know Your Customer, data kwaliteit, offshore & shared services centers, regulatory reporting en 
maandafsluitingen. Onze gecertificeerde Lean consultants staan klaar om u te helpen. 


