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APRIL 2021

EEN TRANSITIETRAJECT BIJ GEMEENTE EINDHOVEN

VERBOUWEN MET DE WINKEL OPEN/DICHT
Begin 2020 werd Triodin door de Gemeente Eindhoven gevraagd om een
doorontwikkeling van de interne organisatie binnen het Sociaal Domein mee vorm
te geven. Een grotere uitdaging dan aanvankelijk gedacht, want na nog maar circa
een maand onderweg werd thuiswerken de norm. Kenmerkend voor gemeenten in
Nederland is dat zij altijd in een ‘squeeze’ zitten tussen opgaven die ‘van bovenaf’ via
wetgeving en bestuur op het lokale bordje terecht komen en de bewoners die een
dringend beroep doen op daad en uitvoeringskracht. Tijdig en naar ieders wens acteren
binnen dit krachtenveld is vaak een complexe uitdaging. Vanuit een betrouwbare, stevige
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basis efficiënt hierop kunnen acteren (niet alleen reactief maar ook proactief) en daarbij
aandacht houden voor de ontwikkeling van eigen medewerkers, is cruciaal om de kwaliteit
te blijven bieden die van een overheidsinstantie verwacht wordt door de eindklant: de
inwoner. En dan ook nog eens een interne organisatieverandering ondergaan in een
uitdagende coronacrisis… Pittige kluif!
> LEES MEER

LEAN GREEN BELT EN (VEEL) MEER

LEREN ÉN VERBETERMOMENTUM
CREËREN
Denk jij voor jouw organisatie ook wel eens aan ontwikkelthema’s zoals
bijvoorbeeld teammeetings meer doel en meer actiegericht maken in een kortere
vergadertijd, een aantal concrete procesverbeteringen laten uitvoeren door je
mensen zodat ze dat daarna (evt. officieel gecertificeerd) zelfstandig kunnen,
medewerkers de werkplekorganisatie nu een keer zodanig aan laten pakken dat
deze geborgd bijdraagt aan meer productiviteit, meer werkplezier én meer
uitstraling? Zo maar wat voorbeelden van behoeftes die kunnen spelen in je organisatie.
Trainingen die direct in de praktijk worden gebracht, kunnen voorzien in deze behoefte en
daar bovenop voor verbetermomentum in je organisatie zorgen. Triodin verzorgt daarom
trainingen en workshops voor groepen en teams van organisaties, zowel inhouse bij de
klant als op onze eigen locatie in Best. Laat je inspireren door ons trainingsaanbod.
> TRAININGSOVERZICHT
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FIELDLAB FLEXIBLE MANUFACTURING TO THE NEXT LEVEL

FLEXMAN EN TRIODIN ZIJN EEN MATCH
Vanaf het begin van dit jaar is Triodin nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling
van het Fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus (BIC) in
Eindhoven. Het Fieldlab is een experimenteer en ontwikkelruimte voor nieuwe
technologie op het vlak van flexibele productieautomatisering (robots, cobots, agv’s etc.),
maar ondersteunt productiebedrijven ook actief bij trajecten waarbij deze technologie in
productie en assemblagelijnen wordt geïmplementeerd. Kennisontwikkeling én 
toepassing dus! Partners en betrokkenen bij het Fieldlab zijn technologieleveranciers,
kennisinstellingen, TU/e en Hogescholen, maar ook de eindgebruikers van de
technologie; de producerende bedrijven zelf. De uitdaging? Het Fieldlab naar een
volgende fase brengen met intern een goede organisatie en afstemming, maar vooral
meer reuring, ondernemerschap en verbinding met de praktijk.
> LEES MEER

ENQUÊTE VAN TRIODINAFSTUDEERDER

WAARDE TOEVOEGEN; FINANCIEEL,
SOCIAAL OF ECOLOGISCH?
Bij Triodin zijn we ervan overtuigd dat de komende jaren de balans tussen
financiële waarde (voor de organisatie), sociale waarde (voor de medewerkers) en
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ecologische waarde (voor de wereld) bij bedrijven en organisaties flink ter
discussie zal staan. Onze afstudeerder Corné van Driel voert hier een onderzoek naar uit
wat zal bijdragen aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Dit
om optimaal van waarde te kunnen zijn in het bijdragen aan het realiseren van de
verbetervisie van organisaties. Door middel van een enquête (duurt ca. 10 min) willen we
u vragen om aan dit onderzoek van Corné bij te dragen. Dat zou geweldig zijn, hartelijk
dank bij voorbaat!
> GA DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

TRIODIN GROEIT EN ZOEKT EEN:

MENSGERICHTE VERBETERCOACH
We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste en bevlogen collega! Een
mensgerichte verbeterprocesbegeleid(st)er die waarde toevoegt voor onze klanten, zin
heeft in een uitdagende en afwisselende job, en bij wil dragen aan de verdere ontwikkeling
van Triodin. Wil je meer info? Klik dan op de knop hieronder.
> GA NAAR VACATURE

...

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

Triodin | Europaplein 1 | 5684 ZC Best
www.triodin.nl
De artikelen worden met grote zorg samengesteld. Alle rechten voorbehouden.
Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten! Stuur een mail naar info@triodin.nl
Copyright © 2021 Triodin
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit >
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