Verbeteringen:
hoe kan je ze
verankeren?
Om de organisatie naar een hoger plan te brengen, ontplooien bedrijven diverse verbeterinitiatieven.
Kleine verbeterteams binnen het bedrijf gaan vol enthousiasme aan de slag en meestal lukt het aardig om
de beoogde verbetering te realiseren. Als je echter na een aantal maanden kijkt wat er nog over is van de
eerder gerealiseerde verbetering, zie je helaas vaak dat resultaten, die in eerste instantie verbeterden,
terugvallen naar het oude niveau. Op het moment dat de aandacht dan weer gevestigd wordt op de
desbetreffende verbetering en er weer aan getrokken wordt, zie je weer een stijging in het resultaat. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat die verbeteringen ook op de lange duur beklijven?
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