
 

 
Verbeteren, besparen en versnellen 
met de CYIM Vitaliteit Methode 

 

Wilt u ook de kwaliteit van uw bedrijfsvoering verbeteren en tegelijkertijd aanzienlijke kosten besparen? 

Zoekt u ook manieren om uw processen te vereenvoudigen en te versnellen? Dan is CYIM uw partner. 

 

Uniek en bewezen 

CYIM heeft een unieke en bewezen methode om de waarde die vast zit in processen (structuur en 

bedrijfsvoering), systemen (ICT), cultuur (mensen) en innovatie (commerciële slagkracht) inzichtelijk en 

beschikbaar te maken. 

 

Direct en blijvend resultaat 

De CYIM Vitaliteit Methode laat zien dat het doelgericht en gestructureerd verbeteren, besparen en versnellen 

van bedrijfsprocessen hand in hand gaan en leiden tot lucratieve en blijvende rendementsvoordelen. Financieel 

en niet-financieel. Op korte en langere termijn. 

 

Eenvoudig en pragmatisch 

De CYIM Vitaliteit Methode is eenvoudig en pragmatisch van aard. Met het CYIM Vitaliteit Team doorloopt u de 

volgende drie stappen: 

 

Stap 1 – CYIM Vitaliteit Analyse 

Wij inventariseren uw organisatie (processen, systemen, mensen, innovatievermogen, beschikbare 

bronnen en capaciteit), hierbij vindt een 0-meting plaats. 

 

Stap 2 – Presentatie optimalisatiekansen en -plan 

Na een grondige analyse presenteren wij u de aard en omvang van de optimalisatiekansen, inclusief 

een plan hoe u die kunt benutten. 

 

Stap 3 – Benutten optimalisatiekansen 

CYIM ondersteunt u bij het implementeren, uitvoeren en bewaken van projecten gericht op het 

realiseren van de geïnventariseerde optimalisatiekansen. Geregelde terugkoppeling t.o.v 0-meting. 

 

Verbonden met uw resultaat 

De investering in de CYIM Vitaliteit  Methode wordt ruimschoots gedekt door de opbrengsten ervan. CYIM 

koppelt haar vergoeding direct aan geleverde, toegevoegde financiële waarde voor de klant. 

 

 

 



 

Meer weten? 

Bent u ook benieuwd naar de kansen die u met de CYIM Vitaliteit Methode kunt benutten? Neem dan gerust 

contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 
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