
 

 

 

Private Kwaliteitsborging als kans voor uw bedrijf 

Project systeem check-up  
 

 

 

 

 

 

 

Private Kwaliteitsborging betekent een flinke verandering voor de meeste bouw-, installatie- en 

vastgoedonderhoudsbedrijven. Wat is de impact op de huidige werkwijze en gebruikte ICT-systemen in 

uw projecten? Hoe blijven onze processen en IT-systemen effectief en efficiënt? Balance & Result biedt u 

hiervoor een visuele, praktische, en interactieve werkvorm. U werkt in een paar uur, met elkaar, aan een 

gedragen en concreet plan voor uw project. Snel, compact en actiegericht. U krijgt antwoorden op vragen 

als: 

 Wat betekent de wet voor onze bestaande processen?  

 Welke elementen moeten er aan ons proces worden toegevoegd? 

 Wat betekent dat voor de vast te leggen informatie in onze ICT-toepassingen? 

 Hoe krijg ik mijn projectleden mee en hoe maak ik ze betrokken?  

 In welke concrete acties resulteert dat? 
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Het proces is onze toegepaste kennis en ervaring! 

 

De wet kwaliteitsborging betekent veel voor bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven en hun 

ketenpartners. Het betekent een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de aantoonbaarheid van 

de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Hoe borgen we dat slim in onze processen zonder 

een nieuw bureaucratisch systeem in het leven te roepen.    

PAS2 Makigami: Interactieve werkvorm versterkt het draagvlak voor verandering 

in uw project 

De PAS2 Makigami is een gezamenlijke interactieve werkvorm. “Goed gereedschap is slechts het halve 

werk!” PAS2 refereert naar het snel en goed kunnen toepassen. Uw projectteamleden krijgen deze 

werkvorm aangereikt waarmee zij zelf, de impact van de wet verbeterde kwaliteitsborging op proces en IT 

kunnen analyseren en direct vertalen in concrete oplossingen. Door denken en doen te verbinden, 

stimuleert dat een brede betrokkenheid bij de acties bij de invoering van private kwaliteitsborging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep:   Projectteam en bedrijfsbureau 

Bouw-, installatie- en 

vastgoedonderhoudsbedrijven 

Tijdsduur: 3,5 uur 

Kosten: € 700,- excl. btw 

Contact: Willem Pel 

w.pel@balance-result.nl 

0570 – 628474 

www.balance-result.nl 

http://www.balance-result.nl/

