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APRIL 2020

DE WERELD STAAT OP Z'N KOP!
We maken bizarre tijden mee. Met als eerste prioriteit overleven. Letterlijk overleven
als mens en pas ver daarachter op de tweede plaats overleven als organisatie. Dat
geldt voor u, uw organisatie en ook voor ons als Triodin medewerkers en als
bedrijf. De ernst van de situatie door het Coronavirus is in sneltreinvaart steeds
duidelijker geworden.

Na de eerste schrik gaan we natuurlijk door met het ondersteunen van organisaties om
nóg waardevoller te zijn voor klanten, medewerkers en… de wereld! Natuurlijk moeten we
in deze periode ”safety first” meer dan ooit uitbreiden met ”gezondheid eerst” en ”zorg
voor elkaar”, oog hebben voor alle persoonlijke drama’s die zich nu afspelen, en met
gezond verstand voldoen aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de experts. De wereld
staat op z’n kop.

Ook de zakelijke uitdagingen waar deze crisis ons voor stelt zijn groot. Om ondanks dat
in control te blijven of zelfs waar mogelijk sterker uit de crisis te komen, als mens en als
organisatie, kunnen we u nu ook remote ondersteunen bij:
het optimaal laten doorlopen van uw processen
het verder verbeteren van die processen
het sturen op het meest effectieve gedrag van uw mensen.
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Hieronder vind u specifieke voorbeelden daarvan.
We wensen u namens het Triodinteam heel veel sterkte in deze heftige periode.

REMOTE

FLOW LIJN IMPLEMENTATIE
Wil je met een gedreven team, met de hoogst mogelijke kwaliteit en productiviteit een mix
van producten maken? High mix low volume productie met een proces waar mensen in
samenspel met machines en middelen de toegevoegde waarde leveren, levert in de
praktijk nog wel eens wat hindernissen op. Hoe pas je Lean toe in een zo’n high mix low
volume omgeving?

Met een gestructureerd 12 stappenplan loodsen we jou met je team (remote) door de
implementatie heen van een verbeterde of nieuwe flexibele flow lijn die maximaal
waardevol is door:
hoge veiligheid en beste ergonomie voor de werknemers
hoge kwaliteit door in het proces ingebouwde slimheid (fail safe)
hoge leverbetrouwbaarheid door het afstemmen van volumeflexibiliteit op de
variatie van de klantvraag
hoge productiviteit door het voorkomen van verspillingen door toepassing van de
slimste Lean productiemethodes en ondersteunende technieken (picktolight,
robotica etc.)
een gemotiveerd team van mensen die eigenaarschap en trots voelen voor hún
productielijn
Ondersteun uw team met deze prima remote uit te voeren begeleiding.
MEER WETEN? KLIK HIER
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REMOTE

EFFECTIEF GEDRAG: INSIGHTS DISCOVERY
Effectiviteit van samenwerken en samen verbeteren hangt nauw samen met de mate
waarop mensen op elkaar afstemmen en met elkaar verbinden. Iedereen heeft een unieke
combinatie van voorkeuren die bepalen hoe hij of zij dingen ziet en daarop reageert. Het
Insights Discovery profiel geeft inzicht in die voorkeuren (ook wel ‘energieën’ genoemd).
Bewustzijn van de persoonlijke voorkeuren geeft de mogelijkheid om:
je persoonlijke effectiviteit en
de effectiviteit in teamverband sterk te vergroten.
Nu de coronacrisis zich manifesteert hebben we als Triodin versneld een remoteversie
ontwikkeld voor de begeleiding en coaching op beide hierboven genoemde terreinen.
Individuele coaching deden we al wel vaker remote, en nu hebben we ook voor de
begeleiding en coaching van teams dus een remote aanpak. Leuk en nuttig om te doen,
zeker nu er extra veel van ons gevraagd wordt bij het goed (remote) afgestemd blijven
met elkaar.
MEER WETEN? KLIK HIER
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REMOTE

5S WERKPLEKOPTIMALISATIE
5S werkplekoptimalisatie is een bij uitstek geschikte tool om aandacht aan te besteden
tijdens de Coronamaatregelen. 5S is een methode gericht op het verbeteren van de
organisatie met de werkplek als uitgangspunt. In vergelijking met andere verbetertools is
5S minder complex en met relatief weinig moeite kunnen er op de werkplek verbeteringen
worden doorgevoerd ten gunste van effectiviteit en efficiëntie.

In 5 heldere stappen begeleiden we een team remote in het opzetten en uitvoeren van de
5Ssystematiek:
Remote randvoorwaarden bepalen en organiseren
Remote 5S kickoff met focus op nut en noodzaak
Remote teamsessie met aandacht voor theorie en praktijkopdrachten
Remote begeleiding bij het doorvoeren van de 5Smethodiek
Remote coaching van 5Sleiders voor borging van 5S in de dagelijkse praktijk
Zoals u gewend bent van Triodin besteden we niet alleen aandacht aan de methode, maar
zeker ook aan het effectieve gedrag wat daarbij hoort. Op afstand ondersteunen wij
teamleiders, shift leaders en/of supervisors bij het ontwikkelen van effectief
verbetergedrag.
MEER WETEN? KLIK HIER

REMOTE

VERBINDING EN AFSTEMMING IN TEAMS
Het is normaal al een hele tour om binnen een team en als leider met je team in
verbinding te blijven en voortdurend goed af te stemmen over dagelijks in control zijn en
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met elkaar continu verbeteren. En nu speelt een heel groot deel van het werkzame leven
zich ook nog eens remote af. Dat maakt de uitdaging nóg groter, en de noodzaak ook!

Als Triodin bieden we POENK aan als de backbone van in control zijn en continu
verbeteren. De fysieke versie van het POENK visual management bord als centrale
ontmoetingsplek waar je met je team bij staat om zowel op proces als gedrag optimaal af
te stemmen, is tijdens de Coronacrisis vaak niet mogelijk. En juist nu is duidelijkheid en
het juiste leiderschap nóg belangrijker dan normaal.

Remote ondersteunen we u om te komen tot de overlegstructuur, performance
indicatoren, een digitaal POENKbord en een overlegverloop om optimaal verbonden en
afgestemd te blijven met uw team. Natuurlijk mét aandacht voor zowel proces, gedrag als
specifieke leiderschapsaandachtspunten.
MEER WETEN? KLIK HIER

...

ANDEREN ATTENDEREN, DAT KAN
Het is natuurlijk altijd fijn wanneer u dit wilt doorspelen aan een collega of relatie.
Gebruik hiervoor onderstaande link. Bedankt!
STUUR DOOR NAAR EEN COLLEGA

Wilt u verbeteren ook écht laten werken? Bel +31 (0)40 292 78 55
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