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Partner in continu verbeteren 

Lean, Six Sigma, TPM, Agile Scrum 
 

Concurreren vereist het continu verbeteren van processen, organisatie en technologie.  

Winnen is zelden het gevolg van één geniale zet. Een winnaar focust zich op het continu  

verbeteren op meerdere fronten o.a., productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, kosten, 

doorlooptijden en medewerker betrokkenheid.  

De hele organisatie blijvend verbeteren vraagt de inzet van beproefde complementaire me-

thoden. EagleBC BV kent ze en implementeert ze, compleet met trainingen voor alle lagen 

binnen de organisatie. Wij hebben ervaring in bijna alle type organisaties o.a. in de indu-

strie, zorg, assemblage, logistiek, distributie en customer care center. 

U kunt sinds 2006 bij ons zowel terecht voor specifieke opdrachten, echter ook voor het 

veranderen van organisaties als geheel. Wij motiveren personeel oog te hebben voor een 

tevreden klant. Realiseren resultaatgerichte (verbeter)teams, die hun organisatie klaarsto-

men voor de toekomst. Dat mag  een Continu Verbeter Organisatie heten (CVO). 

Een CVO-afdeling/organisatie onderscheidt zich door slimme processen, slimme technolo-

gie, competent en resultaatgericht samenwerken, medewerker betrokkenheid en zijn conti-

nu op zoek zoeken naar verbeteringen.  

 EagleBC BV werkt met de volgende beproefde methoden:  

 Strategievorming en Implementatie met Hoshin Kanri en Balanced Score Card 

 Lean Management Development 

 Lean Procesverbetering en Organisatie    

 Six Sigma  

 Total Productive Maintenance (TPM)  

 Agile (Scrum)  

 Team Ontwikkeling  

   

U kunt bij ons terecht voor 

 Verbeterscans 

 Strategievorming en Implementatie 

 Advies en implementatie ondersteuning 

 Lean en Six Sigma Transformatie Trajecten 

 Compleet pakket van Trainingen bij u op locatie of klassikaal    

 

Een slimme combinatie van deze verbetermethoden tilt ook uw organisatie naar een hoger 

niveau. Blijvend. Zodat het zich met de besten kan meten. Of beter: zodat de besten zich 

meten met u. We zijn er trots op daaraan te mogen bijdragen.  

Wilt u weten wat uw organisatie kan verbeteren?  

Contacteer info@eaglebc.nl  voor  een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze consul-

tants denken graag concreet en pragmatisch mee over het succesvol(ler) maken van uw 

organisatie 

De directie:  

 

Drs. Erwin Busch, EMLog MBA  

Master Black Belt  
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