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ONZE DIENS TEN:

Lean Management Systeem

VERBETERS CANS
CONSULTANCY

Waarom Resultaatgericht Management?

‐ Strategie & Implementa e
‐ Procesverbetering:
. Six Sigma
. Lean
. TPM
. Supply Chain
‐ Resultaatgericht
Management
‐ Volume Flexibiliteit
‐ Con nu Verbeter Cultuur
‐ Verander Management

TRAININGEN
‐ Strategie met Hoshin Kanri
‐ Lean Management Systeem
‐ Lean 6‐Sigma Belt
Trainingen
‐ 5S en Con nu Verbeteren
‐ TPM
‐ Leading Lean voor 1e Lijn
Teamleiders
‐ Leid je Team naar Succes

LEAN 6‐SIGMA
TRANSFORMATIE
TRAJECT

Voor meer informa ve over
onze diensten bezoek onze
website: www.eaglebc.nl

Hoe goed uw medewerkers ook zijn, zonder resultaatgericht management krijgen we niet alle
neuzen in de dezelfde rich ng en presteren we minder dan dat we zouden kunnen.
Bij onderzoeken naar karakterisƟeken van High Performance OrganisaƟes
(Dr. A. de Waal) komt naar voren dat het managementsysteem snel, open
en acƟegericht moet zijn.
In onze terminologie noemen we dat een Lean Management Systeem
(LMS).
Dit is een systeem van gestandaardiseerde horizontale en verƟcale communicaƟe dat erop gericht is snel en eﬀec ef bij te sturen. Een LMS zorgt voor ‘Grip’ op de organisa e.
Met systeem bedoelen we geen computer systeem (kan wel een onderdeel zijn), maar een management controle systeem, bestaande uit rapportages, data collec esystemen en overlegstructuren.
Vanaf de werkvloer, middenmanagement, staf tot en met de direc e worden de overleg- en
communica estructuren op Lean Management doelma gheid geanalyseerd en vervolgens getuned.
Kenmerken van Lean Management vergaderingen zijn: kort, hebben
vaste agendapunten, bondig, to the point, (bij)sturen op data, en bijvoorkeur staand. Ze verbinden direct medewerkers, processen en performance en signaleren afwijkingen van targets, bespreken en ini ëren
correc eve ac es.
Data die verzameld worden, zijn afgeleid van de Balanced Score Card van het management
Het is onze ervaring dat veel bedrijven een management systeem hebben dat niet eﬀec ef is,
niet snel bijstuurt en niet op data gebaseerd is. Dit leidt vaak tot conflicten en frustra es tussen
medewerkers, managementlagen en zeer langzame bijsturing en dito resultaten.
Vaak herken je dit aan een gigan sche vergadercultuur bij organisa es.
In de Lean Management Systeem workshop trainen we u in de ins en outs van een Lean Management Systeem, laten u voorbeelden zien en indien nodig nemen wij u mee naar organisa es die
dit al hebben ingevoerd.
In korte jd sporen we de knelpunten in uw huidige management systeem
op, passen deze aan de Lean Management eisen en te implementeren het
nieuwe systeem.
Het is belangrijk bij de implementa e medewerkers en met name leidinggevenden te trainen in het waarom van een LMS, ze te betrekken bij het ontwerp en de realisa e van het nieuwe systeem. Het systeem na implementae te evalueren en dan verder te verbeteren.
Resultaatgericht management is een pilaar van een ConƟnu Beter Presterende OrganisaƟe.
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LEAN MANAGEMENT EN BALANCED SCORE CARD
Experts in Continue Prestatieverbetering

‘’ De adelaar staat bekend

LEAN MANAGEMENT EN BALANCED SCORE CARD

om zijn doelgerichtheid, ho‐
lis sch zicht, en tegelijker jd
ook zijn scherp oog voor de‐

Input voor een Lean Management systeem zijn de Balanced Score Card met de strategische doelen
zoals gedefinieerd in de organisa estrategie.

tails, feilloos inscha ngsver‐

Hee u nog geen Balanced Score Card met strategische doelen, dan kunnen wij
u ook helpen om uw strategie met Balanced Score Card op te stellen en een
strategie implementaƟeplan te maken. Wij gebruiken hiervoor succesvolle methodieken en strategie elementen zoals o.a. Missie, Visie, SWOT, PEST, Balanced Score Card en Hoshin Kanri, strategische competen es, cultuur etc.

mogen, in complexe situa es
en vooral ook om zijn
zorgzaamheid voor zijn
omgeving. De adelaar staat
aan de top van zijn voedsel‐

Zoekt u een totaal concept waarmee u uw organisa e stap-voor-stap naar een totaal hoger niveau
kan llen dan hebben wij ook nog het EBC Lean 6-sigma transformaƟetraject . Dit is een integraal
modulair concept voor organisa e verbetering en is o.a. gebaseerd op de pilaren op karakteris eken van High Performance Organisa es zoals beschreven in het metaonderzoek van prof. De Waal.

keten.’’

ONZE METHODEN ZIJN :
Compleet
Modulair

In een andere folder kunt u hier meer over lezen of u neemt voor meer info vrijblijvend contact
met ons op.

Geïntegreerd
Pragmatisch
Bewezen
‘State Of The art’

Om een beter beeld te
vormen wat dit voor u
kan betekenen, bezoeken

Het Lean 6‐Sigma Transforma e Traject

Strategie

Strategie
Mapping

Verbeterpoten eelscan

wij graag met u andere

Strategisch
Master Plan

organisaties die met

Organisatie Assessment
CBPO Assessment
Management Assessment
Cultuur Assessment

Lean 6 Sigma transformatie succesvol zijn.

Competen e Ontwikkeling

Implementa e Strategische Verbeterprojecten

Medewerker Competen es

5S: Orde, netheid, discipline werkvloer

Management Competen es

Resultaatgericht Lean Management Systeem
Produc viteitsverbetering

Leading Lean
Con nu Verbeteren

Contact:
Dirk Pollartdreef 14
6132 TD SITTARD
Tel. +31 46 458 2425
info@eaglebc.nl

Con nu Verbeter Cultuur

Kwaliteitsverbetering
Doorloop jdverbetering
Klan evredenheid, etc.

Fundament
Excellence

