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Bedrijven die hun kwaliteits- en risicobeheer willen verbeteren én willen voldoen aan wet- en regelgeving 
krijgen met bManager een tool in handen waarmee dit dynamischer, eenvoudiger en goedkoper wordt: 
‘‘Zie het als een geavanceerde boordcomputer van je auto die - rekening houdend met de actuele verkeerssituatie, 
toegestane maximum snelheid en auto’s om je heen - je vertelt hoe je het snelst komt waar je zijn wilt maar er 
tevens voor zorgt dat je geen brokken maakt en checkt of de bandenspanning en de oliedruk nog oké zijn’’. 

bManager is een zgn. SAAS-applicatie die 
makkelijk te implementeren is en naadloos 
koppelt met gangbare business software 
waardoor de bestaande IT-infrastructuur intact 
blijft. Terwijl de meeste business software wel 
een dashboardfunctie heeft, gaat bManager een 
cruciale stap verder. Op basis van data uit de 
bedrijfsprocessen wordt vroegtijdig gesignaleerd 
als prestaties achterblijven of kwaliteitscriteria 
niet gehaald worden. Het systeem bewaakt met 
(geautomatiseerde) audits of voldaan wordt aan 
de normen vanuit wet- en regelgeving. 

Branchemodellen en wet- en regelgeving
Voor Ziekenhuizen/ Zorginstellingen; Olie- en 
Gasbedrijven en delen van de bedrijfstak Zakelijke 
Dienstverleners maakt bManager gebruik van 
al ingerichte branchemodellen waarmee de 
bedrijfsprocessen en de meest relevante KPI’s 
en KRI’s inzichtelijk worden gemaakt en tevens 
duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. 
De voor deze branches relevante normeringen 
(NEN, ISO, HKZ, NIAZ, JCI, AVG, etc.) zijn eveneens 
in bManager aanwezig en gekoppeld aan de 
processen. Het accreditatieproces wordt daardoor 
stukken eenvoudiger, sneller en goedkoper 
doordat alleen de afwijkingen op de standaard 
aandacht vereisen. 

Verbetercyclus
‘‘Organisaties realiseren zich terdege dat succes geen 
toevalstreffer is maar het resultaat van gestructureerd 
en methodisch werken aan verbetering’’ stelt 
managing partner Frans Damen. Binnen bManager 
worden hiervoor o.a. de PDCA- cyclus en risico 
analyses als instrumenten ingezet. Het effect van 
voorgestane acties is hierdoor meteen helder en 
de voortgang van de in het systeem vastgelegde 
acties is beter te bewaken.

Toepasbaarheid en toegevoegde waarde 
Als integrale management tool is bManager 
breed toepasbaar waarbij de toegevoegde waarde 
o.a. bestaat uit het onder één dak brengen van 
bestaande hulpmiddelen voor managers. ‘‘Voor 
organisaties die gebukt gaan onder wet- en regelgeving 
en te maken hebben met een kritisch bedrijfsproces 
heeft bManager nog extra toegevoegde waarde’’ vult 
Frans Damen hierop aan. De zorgsector is hier een 
voorbeeld van: ‘‘Onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld 
Ziekenhuizen aanzienlijke bedragen kwijt zijn aan 
allerlei accreditaties. Daar bovenop komt de - eveneens 
aanzienlijke - inspanning die medewerkers moeten 
leveren voor de voorbereiding, implementatie en het 
beheer ervan. Dat dit deels ten koste gaat van de te 
leveren zorg, is frustrerend’’. De inzet van bManager 
voor accreditatie bespaart een factor 3 tot 4 op 
snelheid en kosten en geeft nauwelijks extra 
belasting bij medewerkers.

Ook voor Olie- en Gasbedrijven geldt dat de zorg 
voor Veiligheid en Milieu vertaald is naar strakke 
wet- en regelgeving. Hieraan niet voldoen leidt tot 
maatschappelijke en financiële reputatieschade. 
De aanhoudend lage olieprijs vraagt bovendien om 
extra efficiency. bManager helpt bedrijven in deze 
branche met het managen van de risico’s en het 
verbeteren van de bedrijfsprocessen. 

Vinger aan de pols
Damen vergelijkt bManager met de boordcomputer 
van een moderne auto die je snel maar 
verantwoord naar je bestemming brengt, bewaakt 
of er niks mis gaat en daar waar nodig tijdig 
bijstuurt. Dit is wat bManager doet voor je bedrijf. 
‘‘Naast de bekende vinger aan de pols om potentiële 
bedreigingen af te wenden, helpt bManager je o.a. om 
processen te optimaliseren. Je ziet op basis van actuele 
data, waar de kansen liggen om de wijzer die in het rood 
staat weer in het groen te krijgen.’’
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