Geachte relatie van Accent,
Denken in kansen – Accent blijft in beweging
De economie heeft een triple dip, evenals het weer, maar gelukkig zien
wij bij Accent dat onze klanten nog steeds kansen en
verbetermogelijkheden zien en in beweging blijven. Klanten in de
industrie, de zorg, de financiële sector en bij de overheid zijn zich in
steeds sterkere mate bewust van de noodzaak om procesmatig hun
bedrijfsvoering te verbeteren met daarbij een scherp oog voor de
mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen en de impact van menselijk
gedrag op het succes van de gewenste verbeteringen.
Het blijft voor ons inspirerend om hieraan te kunnen bijdragen en daarom
in deze nieuwsbrief meer over:
•
•
•
•

Een aantal recente/lopende opdrachten
Gratis gebruik van onze nieuwe tijdstudie en Gemba app
Onze nieuwe ‘Spaghetti’ app
Lean Training en Simulaties - special offers

Aantal recente /lopende opdrachten
• Realiseren van een Lean implementatie met cultuuromslag in een
eerstelijns diagnostisch laboratorium
• Ontwerpen van een nieuwe layout voor een klinisch laboratorium in
Duitsland, vooruitlopend op een verbouwing en procesoptimalisatie
• Ontwikkelen van een calculatie model en normen voor een innovatief
product assortiment in de installatiebranche, inclusief procesaanpassingen
• Normeren van administratieve, juridische en arbeidskundige afdelingen
voor een grote overheidsorganisatie
• Onderzoeken Backoffice productiviteit in alle poliklinieken van een
ziekenhuis
• Realiseren Risico management en proces optimalisatie voor de woning
corporatie sector
Gratis aan de wandel met de vernieuwde AccentPro productiviteit
en verbeter (“Gemba”) app op Android
Accent is al jarenlang ervaren in het uitvoeren van productiviteit- en
normeringonderzoeken. Nieuw is onze Verbeter of ‘Gemba’ app waarbij
het mogelijk is om tijdens een Gemba Walk kansen voor verbetering en/of
best practices gelijk vast te leggen op de plaat en kenmerken hieraan te
koppelen voor diepere inzichten en beeldende illustraties. Onze nieuwe

app werkt real time, is bijzonder krachtig en flexibel. Belangstelling om
een maand lang onze app uit te proberen? Gratis! stuur een e-mail
of bel Robert van der Weerdt (06-22499963).
Spaghetti of ‘flow’? Accent ontwikkelt een Spaghetti app
In Lean is het inzichtelijk maken van wat er echt gebeurt op de werkvloer
essentieel. Daarom hebben wij hard- en software in ontwikkeling, gericht
op het nauwkeurig vastleggen van loopbewegingen en patronen binnen
uw organisatie – door middel van de bekende spaghetti diagram, maar
dan wel op een geautomatiseerde wijze. Dit kan dan ingezet worden om
inrichtingen aan te passen of processtappen te veranderen en daardoor
meer tijd voor de klant te winnen. Meer weten hierover? stuur een email of bel Pieter van Hengel (06-522667762).
Train uw organisatie voor de toekomst – SPECIAL OFFER!
Lean is een bewezen methode om uw organisatie sterk en veerkrachtig te
maken. Equipeer uw medewerkers met de nodige kennis en skills om zelf
aan de slag te gaan met de implementatie van Lean om uw processen zo
optimaal mogelijk in te richten.
18-19 juni a.s. verzorgen wij weer een twee daagse Lean Basis Training.
Voor meer info check onze website Interesse? stuur een e-mail of bel
ons (035 – 6920108).
SPECIAL OFFER : Elke derde inschrijving per bedrijf gratis.
AANMELDEN | OVERIGE TRAININGSDATA | BROCHURE
Zet je Lean bril op – leren zien samen met je MT
Al jaren geven wij Team workshops voor senior managers om de
achtergrond en basis principes van Lean management te laten ‘zien en
voelen’. Met een minimum aan PowerPoint en een maximum aan ‘fun’ en
participatie geven wij teams inzicht en een gevoel voor de principes van
Lean. Iets voor uw MT? Bel – Pieter van Hengel op 06-52667762 of
stuur een e-mail
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