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Het probleem is in dergelijke situaties vaak wel bekend, maar een oplossing blijkt toch moeilijk te vinden. Tijdens 
de Quick Scan zoomen we sterk in op het probleem om de achterliggende verliezen en de bronoorzaken daarvan 
op te sporen. Een te krappe capaciteit kan bijvoorbeeld door een te lage benuttinggraad van machines veroorzaakt 
worden. Te veel klantklachten door een gebrekkige kwaliteit van de grondstoffen, en dalende marges door een te 
lage productiviteit en te lange omsteltijden. Het is van groot belang de verliezen en de oorzaak daarvan te achterha-
len. Die moet immers verholpen worden om tot een daadwerkelijke, geborgde oplossing te komen.

workshop verliezen zien
Gedurende de eendaagse workshop Verliezen zien leert uw MT of uw operationele team welke 20 verliessoorten er 
zijn. Tijdens een concrete scan op de werkvloer leren ze vervolgens welke verliezen specifiek voor uw probleem van 
belang zijn. Na 1 dag heeft u dus al een idee hoe groot de verliezen zijn en wat de bottle neck in dit specifieke geval is.

gestructureerde oorzaakanalyse
Op de tweede dag gaan we aan de hand van een gestructureerde oorzaakanalyse, de oorzaken van de grootste ver-
liezen vaststellen. Oorzaken die niet perse direct bij de bottle neck liggen, maar ervoor of erna in het proces. Ze kunnen 
machine-, mens- of materiaal gerelateerd zijn.

Verbetertechnieken leren kennen
Op dag drie leert uw team de relevante verbetertechnieken kennen, waarmee de oorzaken geanalyseerd, gekwantifi-
ceerd en geelimineerd kunnen worden. Ze kan nu een inschatting maken van het verbeterpotentieel en dus een gewo-
gen kosten/batenanalyse maken. En het team kan een concreet plan van aanpak opzetten om het probleem op te lossen.

De Quick Scan wordt vaak ingezet bij organisaties die een acuut probleem hebben. Dat 
kan een ‘luxe’ probleem zijn, bijvoorbeeld als er onverwachts een grote order binnenkomt 
die om extra capaciteit vraagt. Maar het kan ook gaan om scherp dalende marges, plots 
stijgende inkoopprijzen, een verontrustende toename in klantklachten, een scherp dal-
ende productiviteit, een hevig flucturende klantvraag en/of een nieuwe snellere concur-
rent. De Quick Scan biedt snel inzicht in welke achterliggende verspilling aangepakt moet 
worden om het probleem op te lossen. Afhankelijk van de uitkomst kunt u de verspilling 
vervolgens met de kant en klare Quick Win oplossingen van You Improve gaan elimineren.

Snel zicht op een oplossing
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wat leveren quick scan u concreet op?
De Quick Scan lost het acute probleem zelf niet op. Maar ze verschaft u wel inzicht in de achterliggende oorzaak en 
daardoor in de oplossing ervan. Dit voorkomt dat u onnodig tijd en middelen steekt in de verkeerde (f)oplossing.

inzicht in wat verliezen zijn 
Uw team leert in een dag wat verliezen zijn, welke soorten verliezen er zijn en welke verliezen het acute probleem vero-
orzaken. Dat is kennis die ook op andere momenten en plekken van nut kan zijn.

Concrete oorzaken van de verliezen achter het acute probleem
De gestructureerde manier van zoeken naar oorzaken die uw team zich eigen maakt, brengt u naar de daadwerkelijke 
bron (en dus de oplossing) van het acute probleem. U weet nu zeker welk verlies u moet aanpakken. De verbetering 
wordt bovendien goed geborgd; het probleem komt dus niet meer terug.

Een concrete inschatting van het verbeterpotentieel
Door verder te focussen op het specifieke verlies dat u moet aanpakken, leert uw team een goede inschatting te maken 
van de effecten die het wegnemen ervan met zich meebrengen. U krijgt met andere woorden concreet zicht op het ver-
beterpotentieel en kunt op basis daarvan een goede kosten/baten analyse maken bij het oplossen van het probleem.

Een concreet plan van aanpak om het probleem op te lossen
We brengen uw team kennis bij over de verbetertechnieken die specifiek gericht zijn op het elimineren van het grootste 
verlies dat achter het acute probleem schuilt. Ze weten dus ook hoe het probleem opgelost kan worden en maken een 
concreet plan van aanpak om de oplossing in te voeren.

Wat kost de Quick Scan?
De precieze kosten van de Quick Scan zijn afhankelijk van de omvang van het te onderzoeken proces en het aantal per-
sonen dat tijdens de Scan wordt getraind. Als we onze inzet kunnen beperken tot 1 progammaleider en 1 adviseur, dan 
bedragen de kosten € 8.250,- (excl. BTW, reis-, en verblijfkosten).

Voorbeelden
We laten u graag de ervaringen van anderen zien, die deze Quick Scan hebben gebruikt. We geven u tevens graag meer 
informatie over de kant en klare Quick Win oplossingen van You Improve. Wilt u niet wachten, en wilt u zo snel mogelijk 
aan de slag met de Quick Scan, neem dan direct contact met ons op.
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