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De nieuwe schaarse grondstoffen: tijd & kennis
De werkdruk is hoog. Onderbezetting plus te weinig ‘grondstoffen’ zorgen dat de continuiteit van de operatie veel extra aandacht
vraagt. En dan ook nog eens de toegenomen energiekosten en de vraag wat de nabije toekomst brengt.

Ga er maar aanstaan als management team (MT).

In een eerdere crisis was focus op de kosten zeer bepalend. Nu gaat het om iets anders: de beschikbare tijd is beperkt dus tijd voor
grootschalige acties is er niet. Het benutten en behouden van de aanwezige kennis is nu doorslaggevend.

Het MT is sterk bepalend voor het succes van een organisatie. Zij heeft een visie, bepaalt de koers, stelt prioriteiten en neemt besluiten.

Maar toch slaat menig MT één belangrijk onderdeel over. Dat is niet het zicht op de dagelijkse operatie, want zodra die indicatoren
aangeven dat er een verschil is tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie zal het MT in actie komen om deze‘ gap’ op te
lossen door het bedenken en realiseren van verbeteringen.

Vergeet het MT dit?
Wat menig MT echter te weinig doet is hierbij gebruik maken van de kennis en kunde van alle medewerkers om verbeteracties te bedenken en
te realiseren.

Strategisch of collectief verbeteren noemen we dat. Deze verbeteracties duren zo kort mogelijk en nemen maximaal 10 weken in beslag.

Cruciaal is dat er gewerkt wordt aan het vermogen om te veranderen. Dit is niet alleen bereid zijn om te veranderen maar ook de kwaliteiten
om te veranderen en natuurlijk het daadwerkelijk uitvoeren van veranderingen.
Zo ontstaat de gewenste verbetercultuur.

 

Succesvol verbeteren is succesvol samenwerken
Strategisch verbeteren (benutten van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers) is een initiatief wat alleen succesvol kan
zijn als een MT dit initieert en blijft steunen. 

Samenwerking tussen teams is noodzakelijk om verbeter-acties te laten slagen.
Het MT heeft ook een belangrijke rol in het kiezen van de juiste verbeter-acties en het overzicht houden op de voortgang en
eventuele issues.

Het MT ondersteunt het midden-management om strategisch verbeteren succesvol te realiseren.

Verder is het belangrijk dat managers en medewerkers willen en kunnen verbeteren. Concreet moeten zij de kennis en
vaardigheden hebben. Maar ook tijd en ruimte hiervoor maken. En vooral het nut zien van verbeteren en weten wat het voor hen
betekent (‘persoonlijk belang’). Samenwerken in het team maar vooral tussen teams is nodig om echte resultaten te boeken en
een blijvende cultuur van verbeteren te creeren.

Onderstaande afbeelding geeft een korte indruk van de rol van het MT
 

https://www.coimbee.com/nl/samenwerken/


Checklist met drie kritische succesfactoren. 
De kracht van 1 totaal-overzicht van de status per team ("team performance review")
Hoe belangrijk teamvolwassenheid is. 
Een case uit de praktijk

In onze Ronde Tafel bijeenkomst van 21-10-2022 met klanten en relaties kwamen verrassende antwoorden op de vraag in welke
van de 6 punten in bovenstaande afbeelding de meeste problemen zaten. 

In ons webinar van 23-11-2022 gaan we hier verder op in. Met name op de rol van het MT om strategisch verbeteren succesvol
te maken. En we bespreken hoe strategisch verbeteren zorgt voor continuïteit van de operatie en zorgt voor operational
excellence.

Het blijkt dat het benutten van de kennis en kunde van medewerkers vaak niet als optie door het MT gezien wordt. 

Waarom dit juist wel belangrijk is en hoe je dit dan goed inzet bespreken we in het webinar van 23 november. Samen met de
volgende punten: 

1.
2.
3.
4.

En natuurlijk jouw vragen! 
 
 
 
 
 

Dit ebook ronden wij af na het genoemde webinar. 
 

Een update hiervan ontvangt u automatisch
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