Fly Like an Eagle to Business Excellence
Experts in Continue Prestatieverbetering
ONZE DIENS TEN:
VERBETERS CANS
CONSULTANCY
‐ 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

Lean 6‐Sigma Transforma e
Waarom Con nu Verbeteren met Lean 6‐Sigma?
Elke organisaƟe heeŌ tegenwoordig te maken met marktwerking en
toenemende concurrenƟe. Een aantal generieke concurrenƟefactoren zijn kwaliteit, prijs, innovaƟe, leverƟjden, service en klanƩevredenheid. De organisaƟes die overleven zijn degenen die zich het
snelst en beste aanpassen aan de steeds veranderende wensen van
hun klanten. Zij zijn zoals wij dat noemen een ConƟnu Beter Presterende OrganisaƟe (CBPO) t.a.v. hun concurrenten. Uit talloze onderzoeken naar de succeskenmerken van deze organisaƟes blijkt dat ze goed zijn in:






Strategie en strategie-implementaƟe
Resultaatgericht Management
Managementkwaliteit
Procesfocus van alle medewerkers
ConƟnu verbeteren en innovaƟe

Voor de organisaƟes die zich in deze kenmerken herkennen en zich afvragen hoe ze ook een ConƟnu Beter Presterende organisaƟe kunnen worden, hebben wij het EBC Lean 6-Sigma TransformaƟe Traject ontwikkeld. Dit traject bestaat uit een generiek stappenplan, dat voor elke organisaƟe anders ingekleurd wordt. Resultaat is een maatwerk stappenplan. Wij begeleiden u in dit
traject van concept tot en met implementaƟe op de werkvloer, al naar gelang uw eigen behoeŌe
en kennis.

‐ 5S en Con nu Verbeteren
‐ TPM

Het Lean 6‐Sigma Transforma e Traject

‐ Leading Lean voor 1e Lijn
Teamleiders
‐ Leid je Team naar Succes

LEAN 6‐SIGMA
TRANSFORMATIE
TRAJECT

Strategie
Verbeter‐
poten eelscan

 Opera onal Excellence
 Customer In macy
 Agile

Management Assessment

website: www.eaglebc.nl

Implementa e Strategische Verbeterprojecten
5S: Orde, netheid, discipline werkvloer

Management Kwaliteit

Resultaatgericht Lean Management Systeem
Produc viteitsverbetering

Leading Lean

Con nu Verbeter Cultuur

onze diensten bezoek onze

Cultuur Assessment

Medewerker Competen es

Procesverbetering

Voor meer informa e over

CBPO Assessment

Strategisch
Master Plan

Competen e Ontwikkeling

BUSINESS EXCELLENCE:

Organisatie Assessment

Strategie
Mapping

Kwaliteitsverbetering
Doorloop jdverbetering
Klan evredenheid, etc.

Fundament
Excellence
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“De adelaar staat bekend
om zijn doelgerichtheid,
holis sch zicht, en te‐
gelijker jd ook zijn scherp
oog voor details, feilloos
inscha ngsvermogen, in
complexe situa es en
vooral ook om zijn
zorgzaamheid voor zijn

Toelich ng Lean 6‐Sigma Transforma e stappen
Verbeterpoten eelscan
We hebben twee Value verbeterscans. AĬankelijk van uw behoeŌe.
 Organisa escan. Uw organisaƟe wordt globaal op een aantal aspecten
doorgelicht. Het resultaat is uw belangrijkste verbeterpotenƟeel in € en
een plan van aanpak hoe dit te realiseren.
 Value Improvement Analyse (VIA). Een afdeling wordt zeer gedetailleerd geanalyseerd.
Focus proces, organisaƟe en technologie. Resultaat is uw belangrijkste verbeterpotenƟeel in
€ en een plan van aanpak hoe dit te realiseren.

omgeving. De adelaar
staat aan de top van zijn
voedselketen.”

ONZE METHODEN ZIJN :
Compleet
Modulair
Geïntegreerd
Pragma sch
Bewezen
‘State of the art’

Organisa e Assessment
Om een onderscheidend strategisch plan te maken, is het vaak ook van belang om te weten hoe
de organisaƟe ervoor staat op een aantal ‘soŌe’ dimensies. Wij hebben hiervoor 3 assessments
ontwikkeld.
 CBPO‐Scan. Dit is een gestandaardiseerde online scan waar kadermedewerkers en management aangeven hoe de organisaƟe presteert op de CBPO– dimensies. Hieruit komen de belangrijkste sterktes en zwaktes van de organisaƟe naar voren, de fase waar u zich in bevindt
en een advies voor de volgende ontwikkelstap van de organisaƟe
 Management Competen e Assessment. GeeŌ antwoord op de vraag in hoeverre we de
juiste managementcompetenƟes (kwaliteit en sƟjl) in huis hebben en hoe deze verder te
ontwikkelen.
 Cultuur Assessment. Indien medewerkerbetrokkenheid een belangrijke input is voor de
strategie, dan kunnen we online de medewerkerbetrokkenheid meten en organisaƟe verbeterpunten aangeven.

Strategie en Masterplanning.

Om een beter beeld te
vormen wat dit voor u kan

Een goede strategie met bijbehorende implementaƟeplannen zijn een noodzaak
om een organisaƟe doelgericht te laten verbeteren. Wij gebruiken hiervoor o.a.
de krachƟge Hoshin Kanri methodiek. Aspecten die o.a. aan bod komen zijn:
missie, visie, SWOT, BSC, cultuur, structuur en strategische competenƟes en
strategie implementaƟe.

betekenen, bezoeken wij
graag met u andere
organisa es die met Lean
6‐Sigma transforma e
succesvol zijn.

Strategische competen e ontwikkeling.
Dit omvat alle competenƟes die uw organisaƟe nodig heeŌ voor de toekomst.
Het ontwikkelen van specifieke medewerker-, afdelings- en managementcompetenƟes. Daarnaast zijn er een aantal generieke competenƟes: leiden van succesvolle teams, resultaatgericht Lean management, Lean 6-Sigma procesverbetering, conƟnu verbeteren toepassen en managen van een conƟnu verbetercultuur.

Implementa e verbeterprojecten.

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

Het masterplan geeŌ de verbeterprojecten aan die een organisaƟe wil uitvoeren
om zijn doelen te halen. Kenmerkend voor Lean 6-Sigma verbetertrajecten is dat
ze veelal ten doel hebben om producƟviteit, kwaliteit, doorloopƟjd, kosten, klantentevredenheid te verbeteren. De Lean 6-Sigma verbetermethodieken zijn uitermate krachƟg om dit te bereiken. Er zijn twee basis voorwaarden om processen te kunnen
verbeteren: netheid, standaard werk en discipline op de werkvloer en een integraal resultaatgericht Lean Management Systeem.

Traject Begeleiding.
Wij ondersteunen u met het opstellen en het
implementeren van dit verandertraject.

