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ALTIJD ZOEKEN IN HET MAGAZIJN? INSTABIELE PLANNING?

SUPPLY CHAIN
PROJECT

Wij zorgen ervoor dat dit niet meer gebeurt.

KPI nulmeting

Onze Lean coaches begeleiden je richting Operational
Excellence in de logistiek, administratie en productieof bouwprocessen van je bedrijf.

Analyse AS IS
Uitwerken TO BE: Plan-Do-Check-Act
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www.logflow.be

ONZE AANPAK
Aan de slag op de werkvloer

Change management

Deliverables

• Snelle, kleine acties versnellen het 		
proces, tonen meteen resultaat en
steken zo het vuur aan de lont.

• Het is onze sterkte om mensen 		
mee te krijgen in verandering.

• We boeken spectaculaire resultaten met
onze mix van academische kennis en
praktijkgerichte expertise.

• Dat doen we niet vanachter ons
bureau, maar vanop de werkvloer.
• Onze Lean coaches begeleiden je
werknemers tot vurige verbeteraars
zodat je medewerkers vooral ook 		
zelf aan de slag kunnen gaan.

• De nieuwe mentaliteit krijgt voet aan de
grond dankzij onze praktijkgerichte aanpak.
• We informeren eerst iedereen wat we
gaan doen en tackelen zo een deel van
de weerstand.
• Per afdeling duiken we in deze 3 stappen:
leren – oefenen – toepassen.
• Tenslotte verschuift de focus naar de
borging van de nieuwe aanpak.

• Een geslaagd project is voor ons vooral ook
een gelukkiger team op de werkvloer.
• Logflow is een lange termijnpartner voor
een blijvend resultaat.
• Flexibiliteit is daarbij ons handelsmerk, op
maat van uw bedrijf.
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te laten bijstaan in ons verbeteringstraject.
Sindsdien is hun inbreng zichtbaar in ons atelier.
Ze brachten tevens beter inzicht in onze productie,
verbeterden de flow en leerden ons om zelf het
productieproces te sturen in de juiste richting.
Delegeren is nu eenvoudiger en de stressgraad
die gepaard gaat met onze planning is behoorlijk
geminderd.
We hebben nog een weg af te leggen maar met
de persoonlijke aanpak van Logflow én hun aanpak
die past binnen onze bedrijfscultuur, bereiken
we zeker het beoogde resultaat. “

Gedelegeerd bestuurder
Verona.pro

ONZE KLANTEN
GETUIGEN
kle u r e n :
C M YK

Tom Paesmans,

Gedelegeerd bestuurder
Elnor Motors

“Onze samenwerking met Logflow werd 1,5 jaar
terug opgestart. Ons bedrijf is de afgelopen jaren
sterk gegroeid en de interne structuren waren
onvoldoende meegeëvolueerd. Er werd besloten
om hiervoor ondersteuning te zoeken bij een externe
partner. Het was voor mij essentieel dat deze
partner ook hands-on op de vloer de implementatie
begeleidde. Met Logflow hebben we de juiste partner aan boord: zij ondersteunden ons van het bepalen van de strategie tot en met de implementatie
op de vloer. De samenwerking met de medewerkers
verliep daarbij erg vlot. Op die manier hebben we
op één jaar al erg mooie resultaten bereikt en
werd reeds een vervolgtraject opgestart.”

LOGFLOW nv

info@logflow.be I www.logflow.be
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Filiaal Antwerpen
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Logflow is terug te vinden op O’Forty site in Oostkamp langs de E40

