
QP & RP in de 
dagelijkse PRaktijk
trainingsdatum: 3 oktober 2019
eéndaagse training over het krijgen en behouden van de regie over te maken beslissingen als QP of RP.

PCs oRganiseeRt de tRaining

Met regelmaat maakt een QP/RP lange dagen. U draagt de verantwoordelijkheid voor het vrijgeven 

van een product en/of shipment en bij die verantwoordelijkheid hoort het afwegen van belangrijke 

informatie. 

Voor het maken van beslissingen ontvangt u, vanuit verschillende disciplines vanuit de organisatie, 

informatie en adviezen. Zowel deze informatie als adviezen kunnen tegenstrijdig zijn.

“Van u wordt een weloverwogen, 
voor alle partijen aanvaardbare, 
beslissing verwacht.”
In deze training focussen we op het duidelijk en 

daardoor aanvaardbaar maken van beslissingen 

voor uzelf en de verschillende disciplines.

inschrijven?
Dat kan via de website 
www.pcs-nl.com of 
stuur een e-mail naar  
trainingen@pcs-nl.com



doelgRoeP:

Deze training is bestemd voor ervaren én beginnende QP’s en RP’s om te leren hoe ze vanuit 

rust en stabiliteit de juiste beslissingen kunnen nemen. Ook op die momenten dat de omge-

ving alles behalve rustig en stabiel is.

leeRdoelen:

•  Een goede balans creëren tussen de hoeveelheid werkzaamheden en 

 de beschikbare werktijd

•  Grote hoeveelheden complexe informatie verwerken en komen tot een conclusie binnen 

een acceptabel tijdsbestek

• Anderen meenemen in beslissingen en de aanpassingen daarin

ResUltaten:

•  In staat zijn om uw beslissing onderbouwd bij te stellen, zonder verlies van geloofwaar-

digheid als nieuwe informatie zich aandient

• In staat zijn om in kritische situaties de eigen rust te bewaren

• Overzicht van gemaakte keuzes, verworven inzichten en genomen beslissingen

inHoUd:

3  Wie ben ik en op welke manier communiceer ik 

3  Valkuilen in het verwerven en beoordelen van informatie

3  Omgaan met druk

3  Op welke gronden neem ik een beslissing

3  Herzien van een beslissing zonder verlies van geloofwaardigheid

3  Anderen meenemen in beslissingen 

3  Eigen historie opbouwen: duidelijke en eenduidige vastlegging van beslissingen

Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail

naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

QP & RP in de dagelijkse PRaktijk

e845,-
excl. btwTraining:  QP & RP in de dagelijkse Praktijk

Datum:  3 oktober 2019

Tijd:  09.00 - 17.30 uur

Locatie:  Hotel Mitland, Utrecht

Kosten: e845,- excl. btw

Vroegboekkorting is van toepassing bij tijdig inschrijven. 

sCHRijFt U ZiCH nU in! Via trainingen@pcs-nl.com of www.pcs-nl.com 

Tot ziens op de training!
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