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ENGINEERINGSSCAN

Wilt u de efficiëntie en snelheid van uw engineeringsproces verhogen? De kwaliteit van uw engineering verbeteren 

en kosten verlagen? Wij helpen u graag! Met de AKOS Engineeringsscan analyseren wij uw engineeringsproces. 

Wij geven u inzicht in de sterke punten en bottlenecks van uw proces en brengen mogelijke oorzaken en 

verbeterpunten in kaart. Wij zorgen ervoor dat het advies aansluit bij uw strategische doelen. Wilt u de 

verbeterpunten doorvoeren? Ook daar kunnen wij u bij ondersteunen of zelfs volledig ontzorgen. 

Waarom kiezen voor de Engineeringsscan van AKOS?
Elk bedrijf heeft zijn eigen visie, doelen en focus. 
Bedrijfsprocessen zijn dan ook maatwerk voor elk bedrijf. 
Door de brede ervaring van AKOS kunnen we de 
voor- en nadelen van alternatieve bedrijfsprocessen laten 
zien. Als Industrial Development Partner met expertise en 
oplossingen op het gebied van mens, productie en 
technologie kunnen wij uw afdeling en proces integraal 
onder de loep nemen en een volledige analyse 
uitbrengen. Hierdoor kunt u werken aan structurele 
verbeteringen met impact op zowel de korte als lange 
termijn. 

Wat levert de Engineeringsscan op?
Met de AKOS Engineeringsscan krijgt u inzicht in de 
bottlenecks van uw engineeringsproces die leiden tot 
verminderde kwaliteit, efficiëntie, snelheid of verhoogde 
kosten. Er wordt onder andere gekeken naar de inrichting 
van processen, systeeminrichting, wijzigingsbeheer en 
methodes. De Engineeringsscan kan u inzicht geven in:

- Kwaliteitsverbetering;
- Kostenverlaging en -beheersing;
- Doorlooptijdverkorting;
- Outputverhoging;
- Data management;
- Product lifecycle management
- Systeeminrichting;
- Werkwijzen, capaciteit en kennisniveau.
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Over AKOS
AKOS is een ingenieurs- en adviesbureau 
gericht op het ontwikkelen van de industrie 
door het leveren van expertise en oplossingen 
op het gebied van mens, productie en 
technologie. Onze diensten zijn onder andere 
Conceptontwikkeling, Development & 
Engineering, Analyse & Simulatie, Productie 
Analyse, Organisatieadvies, Interim- en 
Projectmanagement, HR-strategie, Opleiding 
& Training en Werving & Selectie. Al sinds 
1969 zijn wij een betrouwbare en flexibel in te 
zetten partner voor de industrie. Middels 
langdurige samenwerkingsverbanden en een 
integrale aanpak bieden wij kwalitatieve en 
duurzame oplossingen om industriële 
bedrijven vooruit te helpen. Wij helpen u 
graag!

Voordelen
•  Concreet en financieel onderbouwd advies;
•  Integrale analyse uitgelijnd met strategische doelen;
•  Analyse door technisch onderlegde projectmanager;
•  Profiteer van meer dan 50 jaar ervaring binnen de industrie;
•  Mogelijkheid tot ondersteuning bij doorvoeren aanbevelingen.

Aanpak
Een van onze technisch onderlegde projectmanagers met 
ervaring binnen de industrie voert gesprekken met diverse 
stakeholders en analyseert uw engineeringsproces en 
andere aanverwante processen. Er wordt gebruik gemaakt 
van diverse modellen, zoals 6M, Value Stream Map, Work 
Breakdown Structure. 

Wilt u de aanbevelingen doorvoeren? Dan kunnen wij u 
daar ook bij ondersteunen of zelfs ontzorgen. Bijvoorbeeld 
met de flexibele inzet van AKOS projectmanagement en 
engineering.

Advies en uitvoering op maat
Voorafgaand aan de Engineeringsscan wordt er informatie 
ingewonnen over strategische doelen, product en markt 
waarin uw bedrijf zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat ons 
advies aansluit en kan bijdragen aan uw toekomstplannen. 
Het advies wordt, waar mogelijk, financieel onderbouwd.

AKOS  | INDUSTRIAL DEVELOPMENT PARTNER + 31 (0) 55-5 412 412 info@akos.nl www.akos.nl

AKOS
I N D U S T R I A L  D E V E L O P M E N T  P A R T N E R


