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VERKADE KLIMAAT

ONDERNEMEN DOE JE SAMEN, FEESTEN
DOE JE SAMEN
De titel hierboven prijkt op de uitnodiging van Verkade Klimaat voor een presentatie van
hun missie, visie en strategie voor de toekomst, in combinatie met een precorona
ouderwets gezellig feest. Tijdens dat feest vertelt Ronald Verkade (algemeen directeur)
me, terwijl hij me wijst op de feestende collega’s: “Hier draait het om!” En zo voelt het
ook. Een gevoel dat we met de Verkade Klimaat missievisiestrategie goed hebben
weten te vangen. Waarom en hoe lees je in dit artikel.
> LEES MEER
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VAN DOMME GROEI NAAR SLIMME GROEI

PERSONEELSTEKORT? WERK AAN
PRODUCTIVITEIT!
Econoom en journalist Mathijs Bouman slaat de spijker op z’n kop. “De voorraad mensen
is nu echt bijna op, dus de tijd van domme groei is voorbij.” De economie draait voor veel
sectoren als een dolle, dus zijn de oude problemen weer terug. Alleen nu nóg een beetje
rijper én vervelender. De schaarste op de arbeidsmarkt is één van die problemen. Het
tekort aan (technisch) personeel is blijkbaar schrijnend, want de bedrijven roepen hard en
de media staan er bol van. Personeelstekort is momenteel een rem op de groei. En nu?
> LEES MEER

WELKOM ROB TEUNISSEN

NIEUWE COLLEGA!
Mijn naam is Rob Teunissen, 41 jaar, en geboren en getogen in Weert. Als trotse vader
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van 2 jonge meiden (5 en 7 jaar) en man van een leuke ambitieuze vrouw, werkzaam in
het onderwijs, is de goede balans tussen werk en privé essentieel. Dat betekent dat je
graag werk doet waar je energie uit haalt, voldaan thuis komt na een dag werken en de
volgende ochtend weer graag begint. Om die reden ben ik met veel plezier en
enthousiasme op 1 september als verbetercoach aan de slag gegaan bij Triodin.
> LEES MEER

HIGH FIVE LEAN EXPERIENCE

ACTIEGERICHT LEREN
“Leerzaam”, “hoge funfactor”, “goede Lean introductie”, “nieuwe inzichten bij mezelf en
mijn collega’s”, “inzicht in verspillingen”. Een aantal van de vele reacties die we na onze
High Five Lean Experience (H5LE) van onze klanten ontvangen. Van hightech
productiebedrijf tot wooncorporatie, iedere klant heeft zijn eigen uitdagingen als het gaat
om het verbeteren van de eigen productie en/of ondersteunende processen. Met als doel
natuurlijk het verhogen van de klantwaarde en minstens zo belangrijk; de waarde voor de
medewerkers.
> LEES MEER

...

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

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