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"Waarom lezen? Den Breejen betrekt een aantal gezaghebbende
theorieën uit p&o en opleidingsland op elkaar, met als resultaat een
overtuigend nieuw model waarin opleiden nauw verweven is met het
bedrijfssucces. Waarom zouden we het nog anders doen?"
Beoordeling: 5 sterren.
Pauline Bakker in: PW Vakblad, 12 maart 2005.

Cursus levert V&D geld op
Dinanda Douma onderzocht tijdens de ISBW-cursus Magazijn
Management hoe er bespaard kon worden op de voorraadkosten
bij V&D. De aanbevelingen werden nog tijdens het onderzoek
ingevoerd. | Cees van Heijkoop
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Cees van Heijkoop is freelance journalist

Lerende organisatie
Aan het interview met Dinanda Douma
gingen drie interviews met deelnemers aan
de ISBW-cursus Magazijn Management
vooraf. Het interview met Douma is de laatste in deze reeks. Ralf Heckmann van Gelpa
vertelde hoe hij moest knokken om zich de
aanpak van een veranderings- en leerproces eigen te maken. Bij de Kijkshop werd
de cursus door een groep van vier mensen
gevolgd, die gezamenlijk het project aanpakten. Daar vertelden Bianca van Oss en
Anneke Kokkelink onbewust hoe zo’n aanpak veel slimmer is en harmonischer verloopt doordat het gezamenlijk oplossen
van een probleem tot een voortdurende
kennis- en informatie-uitwisseling leidt.
Machinevoerder Jos van de Laar van
Smurfit pakte na 17 jaar zeer gemotiveerd
de boeken weer op. Het kostte hem heel
veel inspanning. Niettemin deed hij zelfs
twee projecten. De uitvoering stagneerde
wat door een wisseling van de wacht in de
leiding. Douma van V&D ten slotte speelde
serieus met de opdracht en klaarde de klus
lichtvoetig. De noodzakelijke veranderingen
waren al in gang voordat het onderzoekrapport op tafel lag.
De vier cases laten zien hoe geheel verschillende maar zeer positieve mensen met verder elk een totaal andere inhoud in staat
zijn verbeteringsprojecten op te zetten en
uit te voeren. Elk voor zich zijn het voorbeelden van hoe bijgedragen kan worden aan
de voortdurend lerende en veranderende
organisatie. Het beeld van deze laatste analyse is gelijk aan die in de drie voorgaande
situaties. Mits goed gestructureerd, kunnen
gebruikers op de werkvloer uitstekend analyses maken van hun eigen processen en
beoordelen hoe deze processen zijn te verbeteren. Voor het verbeteren moet doorgekoppeld worden naar voorgaande of volgende processen. Dat verbeteren door
doorkoppelen is, mits er duidelijke resultaten uit voortvloeien, dankbaar werk. De
reactie van het management op de gevolgde werkwijze was in alle gevallen zeer positief. Dat management zag het als het vrijmaken van de weg voor verbetering, er voor te
zorgen dat er doorgekoppeld kon worden.
Het veranderingsproces werd in belangrijke
mate aan de betrokkenen overgelaten.

