
GEZOCHT:
AMBITIEUZE ORGANISATIE DIE  

GRAAG WIL OPTIMALISEREN

Presteert uw organisatie wel optimaal? Of strompelt 

het al een tijdje met een zere enkel die maar niet over 

lijkt te gaan?  

 

Niet meteen reden om naar de Eerste Hulp te gaan, 

maar het zou fijn zijn als uw klacht wordt verholpen!

Siderian gelooft niet in paracetamolletjes; wel in het 

onderzoeken van achterliggende oorzaken en het 

oplossen ervan. Met een fitte organisatie als resultaat, 

die klaar is voor de toekomst. 

Wilt u op korte termijn:
•  Knelpunten in de organisatie oplossen?

•   Meer omzet genereren?

•  Kosten verlagen?

•  De klanttevredenheid verhogen?

Lees op de volgende pagina meer over Siderian 

Performance Management en meld u aan voor  

Siderian Quickstart.

 

Analyseren en optimaliseren
Wij nemen uw organisatie mee in een 

optimalisatietraject van maximaal twee maanden. 

Het doel is uw organisatie weer ‘fit’ te krijgen. 

Afhankelijk van de ‘gezondheidsklachten’ bepalen we 

samen haalbare doelen voor deze twee maanden.

Maken we samen uw bedrijf fit en gezond?



Specificaties

Wat doen wij? Meer informatie  

Siderian Quickstart

Looptijd Siderian Quickstart:

9 weken

Gratis Siderian Cloud licenties

t.w.v. € 3.500,-

Begeleiding door 3 senior/medior consultants

(2-4 dagen per week)

Eenmalige investering voor het complete project:

€ 20.000,- excl. btw

Dit doen wij met Siderian Performance 

Management; een integrale aanpak 

voor het optimaliseren van processen, 

informatievoorziening en datamanagement. 

Met de Lean Six Sigma-methode als leidraad, 

nemen wij u mee in de kunst van het analyseren 

en optimaliseren. Met behulp van inzichtelijke 

dashboards documenteren en visualiseren wij 

de voortgang van dit optimalisatietraject. Naast 

advies, coaching en inzicht leveren wij u ook 

daadwerkelijk oplossingen voor uw knelpunten.

Siderian levert specialisten met kennis op het 

gebied van:  

• Processen

• Business Intelligence 

• Data Management

Wij bieden kennis, handvatten en tools aan 

(hoger) management, zodat zij zich losmaken 

van de ‘waan van alledag’ en zich bezighouden 

met het verbeteren van de bedrijfsvoering – 

met de doelstellingen en bedrijfsambities  

voor ogen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 

organisatie? Wilt u zich aanmelden voor Siderian 

Quickstart? Of heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op,  

Uw contactpersoon is:

Nash Hoogwater 

n.hoogwater@siderian.com

06 36 30 75 44

 Spacelab 43

 3824 MR Amersfoort

 info@siderian.com

 www.siderian.com


