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DECEMBER 2020

CONTINU OP ZOEK NAAR VERBETERPOTENTIEEL

HIGH FIVE QUICK SCAN BIJ MEGAGROUP
VEGHEL
MegaGroup heeft als missie om duurzame groei van klanten, medewerkers en
andere ‘stakeholders’ mogelijk te maken door op een slimme, gemakkelijke en
efficiënte manier wateroplossingen beschikbaar te maken. Daarmee draagt
MegaGroup actief bij aan uitdagingen op wereldschaal, zoals geothermie, irrigatie,
dierenwelzijn etc. Naast voortdurende productinnovatie is het continu verbeteren
van de eigen processen cruciaal. Bij het grote warehouse in Veghel leidde die
voortdurende zoektocht naar verbeterpotentieel tot een vraag van supply chain manager
Annette van der Hoek en warehouse coördinator Hassan Khalid aan Triodin. De wens was
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om de medewerkers van het warehouse mee te nemen in het Leangedachtegoed, en óp
de werkvloer door een Quick Scan met een externe blik actief mee te zoeken naar
verbeterpotentieel. Lees meer over de beweging die dat teweeg bracht.
> LEES MEER

ARTIKEL LINK MAGAZINE

KUBO EN VERKADE VERBETEREN SAMEN
DE 'KETENFLOW'
Triodin is de afgelopen zeven jaar regelmatig naar het Westland
gereden. Kassenbouwer KUBO in Monster en ketenpartner Verkade Klimaat in
Wateringen wilden hun organisaties drastisch verbeteren en Triodin heeft veel
ervaring met dat soort trajecten in de industrie. Soms zijn we lang aan het masseren
om veranderingen op gang te brengen. Hier moesten we af en toe juist wat afremmen.
Maak manager engineering & construction Eric Vrijenhoek van KUBO of hoofd
engineering Peet Vellekoop van Verkade Klimaat ’s nachts wakker en goede kans dat ze
de woorden ‘flow’ en ‘in control’ mompelen. Deze twee termen domineren in de omslag
naar efficiëntere organisaties met trotse medewerkers. Zit er een goede flow in de
bedrijfsprocessen? En weet iedereen wat er speelt en wat er beter kan? Lees meer over
verbeteren met groei(stuipen).
> LEES MEER
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EFFECTIEF VERANDEREN

BREIN; OPENUP IN PLAATS VAN LOCK
DOWN
Ons brein zit ons dwars, maar is ook de sleutel voor succes bij verandering. In dit
artikel lees je hoe ons brein werkt en wat effectieve oplossingsrichtingen zijn. Heb
je ook wel eens dat irritante gevoel van een sjaal die niet lekker om je nek zit? Heel
toepasselijk maken we gebruik van het SCARFmodel dat wordt toegepast op twee
praktijkcases. Wat te doen om effectiever te veranderen en er een lekker zittende,
aangenaam warme sjaal van te maken?
> LEES MEER

ROBOTS BIJ EEN WONINGCORPORATIE

DE MEERWAARDE VAN 'RPA' VOOR
WOONBRON
Het afgelopen jaar heeft Triodin binnen Woonbron onder andere ondersteuning
geboden bij een continu verbetertraject van het Crediteurenproces. Niet alleen heeft
Woonbron de primaire processen onder de loep genomen (zie ons nieuwsartikel
van juni 2020), maar ook een aantal ondersteunende processen zijn
multidisciplinair geanalyseerd en geoptimaliseerd. We willen jullie deze keer
meenemen in de bijdrage van 'RPA' in dit traject. RPA staat voor Robotic Process
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Automation en we staan stil bij de voordelen ervan voor de medewerkers, de kleinere
kans op fouten en meer klantwaarde bij woningcorporatie Woonbron.
> LEES MEER

LOADING 2021...

NU ALVAST DE BESTE WENSEN!
Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Zelfs de feestdagen en jaarwisseling
zullen wat anders lopen dan we gewend zijn. Het lampje van 2020 gaat langzaam
uit, maar hoe dan ook: het lampje van 2021 gaat AAN!

Om de drukte in de 2e helft van december voor te zijn, wensen wij je nu alvast zo
fijn mogelijke feestdagen toe. In het nieuwe jaar wensen we iedereen een goede
gezondheid en weer veel inspiratie, succes en fun toe! Laten we onze blik gericht
houden op de lange termijn doelen, met veel WAARDE voor de organisatie, haar
klanten en leveranciers, medewerkers én de wereld. Dáár gaan we voor!

ALVAST DE BESTE WENSEN VAN HET TRIODINTEAM

...

ANDEREN ATTENDEREN, DAT KAN
Het is natuurlijk altijd fijn als u dit wilt doorsturen naar een collega of relatie.
Gebruik hiervoor onderstaande link. Bedankt!

STUUR DOOR NAAR EEN COLLEGA
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Wilt u verbeteren ook écht laten werken? Bel +31 (0)40 292 78 55
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