
Een tenderproces is een langdurig proces en bestaat uit complexe vraagstukken. In dit proces zitten 

daarom ook genoeg valkuilen voor miscommunicatie en vertraging. Met als gevolg dat het team in 

tijdnood komt voor de naderende strakke deadline. KYP Flow helpt bij het vormgeven aan het proces 

en zorgt voor focus en inzicht op de taken die uitgevoerd moeten worden. Door middel van feedback 

op de taken en de uitvoering ervan krijgt men inzicht de potentiele verbeterpunten van het proces. 
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KRIJG MEER GRIP OP HET TENDERPROCES!

Altijd de juiste documentatie

Grip op het proces

Continu verbeteren

Bij een tenderproces hoort veel verschillende documentatie. Het is zonde als men 
tijd verliest wanneer er wordt gewerkt in een verouderde versie van een document. 
KYP Flow synchroniseert documenten met online omgevingen zoals SharePoint. 
Hierdoor is altijd de laatste versie beschikbaar en staat alles centraal op één 
digitaal platform. 

Elk proces in KYP Flow wordt opgedeeld in fases, mijlpalen en stappen met ieder 
hun specifieke kenmerken en rol in het proces. De fases structureren het 

proces, de mijlpalen markeren belangrijke besluiten en/of informatiemomenten 
en de stappen zijn de concrete invulling om voortgang in het proces te krijgen. 

Met deze structuur krijg je meer grip op het proces met als gevolg minder tijdnood 
richting de strakke deadline. Je werkt interactief samen met het team waar ieder 

persoon verantwoordelijk is voor de eigen taken. 

Feedback is de basis voor verbetering. Binnen KYP Flow geef je feedback op het 
proces en de uitvoering daarvan. Hierdoor kunnen de standaardstappen van het 
tenderproces geoptimaliseerd worden en blijft er ruimte over om te focussen op 
de 20% die uniek is. Zo ontstaat tijd voor creativiteit door de input van je eigen 
mensen. 

Binnen KYP FLOW is het gehele proces gedigitaliseerd en komt er zo ook informatie 
beschikbaar over werkdruk, aantal stappen welke te laat gereed zijn en feedback 
cijfers over hoe de processen verlopen en kunnen worden verbeterd. 

Psst! Ook zo benieuwd naar FLOW? Bel dan 020-449 11 17
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