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KAIZEN DOGODEK
OSNOVNA PREDSTAVITEV

改善

Uvod
Spoštovani,
Verjetno se tudi vi, kot večina nas, srečujete z vrsto izzivov, ki bi jih želeli rešiti hitreje ali na drugačen način. Še zlasti, če se soočate s
težavami, kot so: reklamacije, interni izmet ali popravila izdelkov, nezanesljivi ali neizkoriščeni stroji, nezgode pri delu, nemotivirani
zaposleni, nedoseženi ključni kazalniki uspešnosti (KPI) ali neuresničena pričakovanja kupcev in podobno.

Naj vam na kratko predstavimo našo rešitev. V skladu s svetovnimi trendi smo razvili program, ki ga imenujemo KAIZEN DOGODEK (ang.
Kaizen Event). Način dela, ki obsega pospešeno izvedbo metode Kaizen v kombinaciji s svetovno najbolj uveljavljenimi metodami in orodji
stalnega izboljševanja, kot so: 5S, TPM, VIZUALNI MENEDŽMENT, 6SIGMA, Standardizacija, SMED, PDCA, GEMBA WALK, sistem
vsakodnevnega vodenja (Daily Management System)… Naša posebnost je, da lahko po vaši želji v ta projekt vključimo tudi digitalna orodja

PERFORMANCE STORYBOARD®, ki lahko še dodatno izboljšajo rezultate.

Da bi bolje razumeli, kako vam lahko pomagamo, vas vabimo, da si ogledate osnovno predstavitev.

Bojan Šinkovec, DEMETRA Lean Way d.o.o.
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VSEBINA PREDSTAVITVE
•
•
•
•
•
•

KDO SMO?
KAJ DELAMO?
RAZLOGI ZA UKREPANJE
PREDSTAVITEV PROJEKTA KAIZEN DOGODEK
ZAKAJ SE ODLOČITI ZA KAIZEN DOGODEK?
IZVEDBA PROJEKTA KAIZEN DOGODEK
✓ PREDSTAVITEV KONCEPTA & PREDLOG PROJEKTA
✓ POSNETEK STANJA & PRIPRAVA
✓ POSNETEK STANJA & PRIPRAVA / Opredelitev orodij
✓ IZOBRAŽEVANJE & IMPLEMENTACIJA / 5 dnevni dogodek
✓ POTRDITEV UČINKOV & VZDRŽEVANJE NIVOJA
✓ SINTEZA PROJEKTA
• DODATNE INFORMACIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA KAIZEN DOGODKA
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KDO SMO?
Podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o. je podjetje s celovito ponudbo na področju organizacije in optimizacije dela. Več kot 20 let praktičnih
izkušenj z metodami in orodji stalnega napredovanja (TPM - Total Productive Maintenance, 5S, KAIZEN, vizualni menedžment, DMAIC,
PDCA, QC story, A3 …), je bila dovolj močna osnova, da smo začeli leta 2012 graditi našo zgodbo o uspehu.

Predstavitev vodilne ekipe:

Aleš Hočevar
informatika, podpora …

Bojan Šinkovec
vodja, odgovoren
za metode in
širitev …

Polona Pavlin Šinkovec
administracija, marketing,
komerciala …

Matic Redek
IT razvijalec in
oblikovanje …
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KAJ DELAMO?

SESA SYSTEMS - LEAN MANUFACTURING
Kot distributer SESA SYSTEMS, vodilnega podjetja
v vizualnem menedžmentu na svetu, vam lahko na
področju Slovenije, Hrvaške in Srbije, ponudimo
preko 2500 standardnih rešitev vrhunske
kakovosti za oblikovanje VIZUALNE TOVARNE.
Podjetja jih najpogosteje uporabijo takrat, ko
razvijajo metode ali orodja vitke proizvodnje, na
primer: 5S, TPM, PDCA, HOSHIN, SMED, KAIZEN,
KANBAN, VIZUALNE KOMUNIKACIJA oz., ko želijo
urediti delovna mesta po najvišjih standardih, ki
jih je možno v skladu s sodobnimi trendi nenehno
in enostavno spreminjati.

SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Izvajamo izobraževalne in svetovalne projekte v
povezavi optimizacije poslovnih procesov, še zlasti
proizvodnje. Posamične delavnice ali izobraževalni
programi o metodah TPM - Total Productive
Maintenance, 5S, KAIZEN, vitka proizvodnja, se
izvajajo na sedežu podjetja ali v podjetjih po željah
naročnika. Prevzemamo svetovalne projekte, od
postavitve ali implementacije temeljev LEAN
organizacije, do nadgradnje že dolgoročno
vzpostavljenih sistemov. Vrh tega področja
predstavlja pogodbeno sodelovanje z ameriškim
svetovalnim podjetjem Performance Solutions by
Milliken, s katerim smo sodelovali pri izvajanju
globalnega
projekta
na
področju
vitke
organizacije. Pri globalnih svetovalnih projektih
smo povezani s priznanimi svetovalnimi podjetji iz
Slovaške, Poljske, Srbije, Madžarske… Svojo mrežo
širimo v skladu z razvojnimi priložnostmi.

PERFORMANCE STORYBOARD DIGITAL LEAN
Za bolj zahtevne stranke, ki prisegate na nove
tehnologije v procesih stalnega izboljševanja, smo
razvili računalniško aplikacijo PERFORMANCE
STORYBOARD®, ki vsebuje vrsto rešitev na
področju stalnega izboljševanja, kot so orodja za
učinkovito reševanje problemov (ang. problem
solving), analizo daljših odpovedi na strojih,
obravnavanje nevarnih oz. skoraj dogodkov (ang.
near miss), vodenje aktivnosti in enostavno analizo
osnovnega vzroka, sistem vsakodnevnega vodenja,
sistematično izvajanje auditov, splošno in lokalno
elektronsko komunikacijo, planiranje sistematičnih
dogodkov, prikazovanje dokumentov na delovnih
mestih …
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RAZLOGI ZA UKREPANJE
Trenutno stanje

Prihodnje stanje

• Rezultati se ne vzdržujejo (nihanje kazalnikov uspešnosti).

• Rezultati se vzdržujejo po 30, 60 in tudi 90 dneh.

• Kampanjsko ali nestrukturirano izvajanje metod 5S, TPM,
Kaizen, 6SIGMA.

• Izvajanje metod: 5S, TPM, Kaizen in 6 SIGMA na
strukturiran način.

• Iskanje in izvajanje hitrih rešitev, namesto reševanja
problemov in dela v skupinah.

• Reševanje problemov v skupini in pristopanje glede
na težavnostno stopnjo.

• Neopredeljen ali težko obvladovan sistem vsakdanjega
vodenja.

• Opredeljen in digitaliziran sistem vsakdanjega
vodenja.

• Pomanjkanje kompetenc ali ljudi za delo na stalnih
izboljšavah.

• Usposabljanje vseh zaposlenih za učinkovito
uporabo digitalne tehnologije.

• Nedoločeni procesi in obhodi, da bi rešili težave.

• Strukturirano vodenje, izvajanje Gemba obhodov ...

• Težavno nadzorovanje delovnih procesov.

• Učinkovito nadzorovanje delovnih procesov.

• Gašenje problemov, namesto iskanja in odpravljanja virov
težav.

• Eliminiranje težav na izvoru.
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KAJ JE TO KAIZEN DOGODEK?
•

KAIZEN DOGODEK je nekajdnevni projekt s posebnim namenom izboljšanja na delovnem mestu. Proces usmerjenega izboljševanja,
ko se izbrana ekipa na določenem področju (delovišču) s pomočjo animatorja, spremljevalnih služb in vodij, osredotoči v
izboljšanje določenega delovnega mesta in zmanjšanje potrat.

•

Čeprav se običajno KAIZEN DOGODEK predstavi kot enkratni dogodek, je tak pristop dejansko proces stalnega izboljševanja, ki
prinaša trajne koristi.

•

KAIZEN DOGODKI, ki se izvajajo v okolju brez primerne podpore in razumevanja vodilnih, na splošno prinesejo koristi, ki pa kmalu
izginejo, saj se zopet uveljavijo stari načini dela.

•

KAIZEN DOGODKE prepoznamo v mnogih oblikah, kot so: Kaizen Blitz ali Hitri Kaizen, Dvourni Kaizen, Dvodnevni Kaizen, Kobetsu
Kaizen, Usmerjeno izboljševanje, Optimizacija procesa …

•

V osnovi gre za intenzivno izboljšanje področja, v katero se usmerimo. Ob tem se ne opiramo zgolj na KAIZEN, temveč na vse
svetovno uveljavljene pristope, kot so: 5S, TPM, hitre menjave ali SMED, izboljšanje tokov ali Value Stream Mapping …

•

Značilnost KAIZEN DOGODKA so skupni cilji, delo v skupini (ekipi), strukturirano delo, iskanje in uresničevanje maksimalnega števila
majhnih, toda hitro uresničljivih izboljšav, na izbranem določenem področju vašega dela.

•

Če želite biti uspešni, zahteva KAIZEN DOGODEK dobro vodenje in skrbno načrtovanje, sicer se lahko zgodi, da se znajdete v
situaciji, ko ne veste kako postopati.
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ZASNOVA KAIZEN DOGODKA
KAIZEN DOGODEK poteka v 4 fazah.

1

2
PREDSTAVITEV ZASNOVE
&
PREDLOG PROJEKTA

1 x predstavitev
• Predstavitev koncepta,
• Izbira področja in
• Odločitev o izvedbi

KONEC

5 MESECEV

ZAČETEK
3
POSNETEK STANJA
&
NAČRTOVANJE

2 X 1 dan (60 in 30 dni pred
začetkom)
• Pregled situacije,
• Pridobivanje podatkov,
• Pregled ciljev,
• Opredelitev pilotnega
območja,
• Opredelitev metod in orodij,
• Organizacija ekip in
• Določitev načrta dela.

4
IZOBRAŽEVANJE &
IMPLEMENTACIJA

5 dni
1D - Usposabljanje,
2D - Preučevanje trenutne
situacije,
3D - Oblikovanje nove zasnove,
4D - Izvedba izboljšav in
5D - Poročanje in priznavanje.

SPREMLJANJE UČINKOV &
VZDRŽEVANJE NIVOJA

3 x 1 dan (po 30., 60. in 90. dneh)
• Določitev novih standardov,
• Merjenje učinkov in
robustnosti,
• Pregled vodstva,
• Sistem dnevnega vodenja za
vzdrževanje nivoja,
• Izbor digitalnih orodij za redno
uvedbo v prakso in
• Zaključek projekta.
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ZAKAJ SE ODLOČITI ZA KAIZEN DOGODEK?
Projekt je namenjen vsem, ki želite:
• Skozi konkreten in intenziven programu doseči hitro izboljšanje na določenem področju.

• Pridobiti znanje in izkušnje za vzdrževanje ter izboljševanje doseženega nivoja.
• Izogniti se predolgim in preobsežnim projektom izboljšanja, ki trajajo mesece ali leta.
• Spoznati nove pristope in načine dela na konkretnem primeru.

• Zagotoviti višjo učinkovitost, za 20% in tudi več kot 100%.
• V primeru uporabe digitalnih orodij pospešiti prehod v dobo digitalizacije in razširiti nabor orodij za
uresničevanje strategije - Industrija 4.0.
• Premagovati ovire s pomočjo usposobljenih in izkušenih animatorjev (fasilitatorjev).

9

D

KAIZEN DOGODEK
OPIS FAZ PROJEKTA
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PREDSTAVITEV ZASNOVE & PREDLOG PROJEKTA
Kakšen bo namen KAIZEN DOGODKA? Ali je to ureditev
območja, morda pridobitev prostora, da bi ustvarili mesto za
nov izdelek, želite delati bolj učinkovito ali skrajšati čas ...

Pred predstavitvijo projekta KAIZEN DOGODEK v vašem podjetju in
morebitno izvedbo projekta, se pripravite na sledeča vprašanja:

Najprej je potrebno imeti jasno predstavo o tem, kaj je tisto,
kar želite doseči, potem je potrebno ta pričakovanja razviti v
jasne cilje in ukrepe.

2) Kakšno je trenutno stanje?

1) S kakšni izzivi se srečujete?

3) Katere cilje želite uresničiti?
4) Kakšna vrzel je med trenutno situacijo in ciljem?

P – Productivity, Q – Quality, C – Cost, D – Delivery, S – Safty, M – Moral

5M − Machine, Man, Method, Material, Money
5S
Sistem
vsakodnevnega
vodenja

= Performances

TPM

Vizualni
menedžment

Kaizen

Standardizacija.

Metode in orodja

+

Digitalna tehnologija

=

Učinkovito delo 11

POSNETEK STANJA & NAČRTOVANJE
Posnetek stanja in priprava na projekt se izvedeta v dveh ločenih, predhodno planiranih srečanjih.
• Podrobnejša diagnostika nam omogoča, da ugotovimo razkorak med dejanskim in pričakovanim
stanjem.
• Poznavanje dejanske situacije nam pomaga, da lahko oblikujemo optimalen načrt in organizacijo
za uresničitev ciljev.
• Priprava na projekt (opredelitev pilotnega območja, organizacija ekipe, določitev načrta dela).

2 MESECA
PRED
PRIČETKOM

1 MESEC
PRED
PRIČETKOM

Metoda
Najboljša praksa
Cilji
Realna situacija
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NAČRTOVANJE KAIZEN DOGODKA 1/3
Nekaj ključnih točk pri načrtovanju:

• Opredelitev ciljev
Na uvodu projekta KAIZEN DOGODEK je potrebno jasno opredeliti, katere cilje želimo uresničiti, kaj smo sposobni doseči in kako. Temu
sledi določen načrt z nalogami, ki jih je treba opraviti, da bi bili uspešni. Mnoge naloge se časovno prekrivajo, kar je potrebno upoštevati že
pri določanju uvodnega načrta.
• Izbira animatorja (fasilitatorja)
Za uspešen KAIZEN DOGODEK je potreben nekdo, ki vodi in olajša dogodek, medtem ko vodja območja vodi delovno ekipo. Animator ali
fasilitator je lahko nekdo, ki ima izkušnje z metodami dela in tovrstnimi dogodki. Dober fasilitator lahko pomaga ekipi, da sledi ciljem in jih
vleče v smeri najboljših možnih rezultatov.
Izbira neustreznega fasilitatorja, lahko privede do dogodkov brez rezultatov, saj se udeleženci zmedejo in razočarajo s procesom in
prenehajo sodelovati.
• Vključevanje in zaveza vodilnih
Pomembno je vključevanje vseh zaposlenih, še zlasti spremljanje in sodelovanje TOP vodilnih. Premalo vključevanja običajno vodi do
povprečnih rezultatov ali celo nazadovanja.

13

NAČRTOVANJE KAIZEN DOGODKA 2/3
• Izbira ekipe
Odvisno od vaše organizacijske strukture v podjetju, izberete najbolj primernega vodjo ekipe na območju KAIZEN DOGODKA. Zagotoviti
morate, da ima vaš vodja pozitiven odnos do sprememb in se v celoti zaveda pomena stalnega izboljševanja. Vodja skupine, ki ni
prepričan vase ali se počuti ob spremembah ogroženega, lahko zelo omeji izboljšave.
Zasedba ekip naj bi bila multidisciplinarna, sestavljena iz članov, ki sicer delajo na območju KAIZEN DOGODKA in podpornih služb, kot so
vzdrževanje, tehnologija, kakovost, upravljanje, prodaja itd. Prav tako je vredno v ekipo vključiti osebe iz področja, kjer se bo odvijal
naslednji KAIZEN DOGODEK, da pridobijo nekaj potrebnih izkušenj.
• Določitev obsega (meja) dogodka
Kje želite izvajati svoj KAIZEN DOGODEK? Natančna določitev meja je potrebna, da vsi natančno vedo, katera področja in oddelki so
vključeni. Če je proizvodno območje vizualno prikazano, bodo vsi jasno razumeli, kdo je vpleten in kje je delovno območje dogodka –
delovišče.
• Komunikacija
Naj vsi v podjetju vedo, kaj SE DOGAJA in ne dovolite presenečenj. Povejte vsem kaj in zakaj to počnete, da ne boste sprožili
nerazumevanja in neutemeljenih govoric.
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NAČRTOVANJE KAIZEN DOGODKA 3/3
• Določitev izkušenih animatorjev
Za uspešno planiranje KAIZEN DOGODKA so potrebni izkušeni animatorji, ki vedo, kako stvari običajno potekajo in kaj vse je potrebno za
organizacijo dogodka.
V primeru, da je med dogodkom potrebno izvesti prestavitve opreme, je potrebno predvideti in organizirati delo mojstrov (električarji,
monterji ...), da se stvari uredijo pravočasno. V primeru, da je potrebno označiti območja, je potrebno predhodno naročiti talne trakove,
barve, opremo za označevanje, potrebno orodje itd. Potrebno je dobro razmisliti in predvideti vse potrebno za izvedbo projekta, od
čistilnih pripomočkov do viličarjev.
Merjenje uspeha
V tej fazi je potrebno precizirati, kakšna izboljšanja želite narediti in določiti, kako se bo meril uspeh. Torej, če želimo izboljšati
učinkovitosti, potem je potrebno ukrepati takoj in začeti z zbiranjem podatkov, da se lahko kasneje, ko je dogodek končan, primerjajo
rezultati.
Tipični kazalniki uspeha so:
✓ Produktivnost, učinkovitost strojev.
✓ Izdelana količina na osebo / izmeno.
Opomba: če je eden od ciljev izboljšati učinkovitost in tako zmanjšati delovno
✓ Pridobitev uporabnega prostora.
silo, morate zagotoviti, da želite s pridobitvami sprostiti delovno silo za druge
✓ Zmanjšanje gibov, premikov.
delovne naloge. Noben projekt za izboljšanje ne bi smel nikomur odvzeti dela,
✓ Skrajšanje dobavnih rokov.
kajti nihče ne bo trdo delal, da bi dosegli izboljšave in obenem izgubil službo. Vse
✓ Zmanjšanje zalog.
razrešene osebe je potrebno usposobiti in zaposliti na drugem delovnem mestu.
✓ Zmanjšanje reklamacij…
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Ob DOGODKU KAIZEN lahko po
želji uporabimo tudi digitalna
orodja PERFORMANCE
STORYBOARD®, ki lahko še
dodatno prispevajo k
izboljšanju rezultatov.
Predstavitev orodij se izvede v
fazi PREDSTAVITEV, izbor in
odločitev za uporabo pa v fazi
NAČRTOVANJA.

Kompleksnost aktivnosti / problema

IZBIRA ORODIJ PERFORMANCE STORYBOARD

Kompleksno
Kronično
Medsebojno
povezano
Kronično

Zmanjševanje izgub s
strateškimi timi
osnovanimi na
razširjanju

Ponovljiva
motnja

Kronično

Zmanjševanje izgub
na osnovi sistema
dnevnega nadzora

Kompleksno
Sporadično

Posamična
motnja

Osnovno /
Tehnično /
Sporadično

TAG

TAG, LNP,
standard

Fasilitator

Specialist

Operater / Tehnik

Standard
Standard
OPL
Standard
OPL
OPL

Operater / Tehnik Operater / Tehnik
TAG, LNP,
standard

Standard
OPL
Projekt PDCA,
DMAIC

Standard
A3, Standard
QC story,
OPL
8D, OPL
ACP,
brainstorming
5 x zakaj

Standard
Standard
Raziskovanje
OPL
OPL
primera
5 x zakaj

Osnovno /
Sporadično

Operater

Projekt, PDCA,
DMAIC, PM
Analiza

Analiza
osnovnega
vzroka

Vodja /
nadzornik
Reševanje v
korakih

Vključevanje glede na potrebo
Usmerjeno
izboljševanje
po skupinah

Napredna
orodja Metode
16 in orodja

KAJ JE PERFORMANCE STORYBOARD?

PERFORMANCE
STORYBOARD®
DIGITAL LEAN je nov poslovni
koncept, ki nam omogoča, da
svetovne, najbolj razširjene LEAN
metode in orodja, kot so: 5S, TPM,
Kaizen, 6 SIGMA, VIZUALNI
MENEDŽMENT, STANDARDIZACIJA,
PDCA … izvajamo s pomočjo
uporabniku prijaznih digitalnih
orodji.
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KAIZEN DOGODEK
Odvisno od narave KAIZEN DOGODKA, v fazi načrtovanja opredelimo grobi načrt, ki je osnovan na temelju tistega, kar si
upamo doseči.
Animator mora, glede na dejanske potrebe, zagotoviti usposabljanje in podporo ekipi ter poskrbeti za ritem dela.
Pomembno je zagotoviti, da so ljudje navdušeni in vključeni v pretežnem delu projekta; če se tega ne zagotovi, se lahko
izgubi navdušenje za spremembe.
Če imate vizijo, kaj je treba doseči, ne bodite presenečeni, če ekipa izbere nekaj drugega; oni so tisti, ki resnično vedo,
kako stvari delujejo na njihovih področjih in vedo, kako olajšati lastno delo. Ne prepričujte jih v svojo vizijo, temveč jim
pomagajte in sodelujete pri ustvarjanju skupne vizije. Ideje, ki jih boste pripravili in uresničili skupaj, bodo verjetno lažje
obstale, kot ideje v katere smo prisiljeni.
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1. dan
Usmeritve in
izobraževanje

2. dan
Preučevanje
trenutne
situacije

3. dan
Oblikovanje
nove zasnove

4. dan
Izvedba
izboljšav

▪ Uvod in predstavitev
projekta
▪ Opredelitev
pričakovanj
▪ Določitev okvirjev
▪ Izobraževanje
▪ Dokumentiranje
aktualnega stanja,
identificiranje potrat,
iskanje priložnosti,
pregled podatkov
▪ Določitev trenutnega
stanja
▪ Povzetek prvega
dneva
▪ Določitev ciljev za
2.dan

▪ Analiza trenutne
situacije
▪ Nevihta možganov
▪ Analize
▪ Določitev prioritet
▪ Oblikovanje osnutka
prihodnjega stanja
▪ Povzetek 2. dne
▪ Določitev ciljev 3. dne

▪ Oblikovanje novega
stanja
▪ Vmesni pregled
▪ Implementacija
izboljšav
▪ Preizkus ali simulacija
novega procesa
▪ Urjenje vključenih
▪ Izvedba potrebnih
sprememb
▪ Povzetek 3. dne
▪ Določitev ciljev 4. dne

▪ Implementacija
rešitev
▪ Preizkus ali simulacija
novega procesa
▪ Izvedba potrebnih
sprememb
▪ Urjenje vključenih
▪ Oblikovanje in
implementacija
standardov
▪ Merjenje doseženega
stanja
▪ Izračun pridobitev
▪ Povzetek 4. dne
▪ Določitev ciljev 5. dne

*Časovni potek se opredeli v fazi priprave na osnovi potreb.

5. dan
Poročanje in
priznavanje

▪ Finalizacija
▪ Zaključevanje
standardov in urjenj
▪ Oblikovanje
predstavitve
▪ Predstavitev
▪ Priznavanje in
zaključek.

SPREMLJANJE UČINKOV

POSNETEK STANJA IN PLANIRANJE

IZOBRAŽEVANJE & IMPLEMENTACIJA 1/2
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IZOBRAŽEVANJE & IMPLEMENTACIJA 2/2
Petdnevni dogodek vključuje delo multidisciplinarne delovne skupine 8 do 10 oseb, z jasno opredeljenimi vlogami, po Kaizen metodi in
začrtanim programom, z namenom uresničitve zastavljenega cilja.

Med KAIZEN DOGODKOM je potrebno fotografirati in snemati situacije, da se lahko na koncu predstavijo rezultati v obliki zgodbe. To je
odličen način za usposabljanje in pridobivanje naklonjenosti ekip za KAIZEN DOGODKE na novih področjih.
20

PREDSTAVITEV
Ob koncu petdnevnih delavnic in na koncu projekta cela ekipa predstaviti vodstvu, kaj so, kot skupina, dosegli. Po
izkušnjah ti dogodki dodatno spodbudijo ekipe k novim izboljšavam in napredku, na katere so člani ekipe zelo ponosni.
Ekipa predstavi svojo zgodbo, ki prikazuje situacijo pred in po izvedenih izboljšavah in tudi koristi, ki so bile pridobljene s
KAIZEN DOGODKOM.
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PRIZNANJA IN POHVALE

Ob zaključku čestitamo članom ekipe za dobro opravljeno delo. Preprosta pizza, z nekaj brezalkoholne pijače, je
poceni, a učinkovit način, da pokažemo našo hvaležnost za dobro opravljeno delo.
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SPREMLJANJE UČINKOV & VZDRŽEVANJE NIVOJA
KAIZEN DOGODEK se ne konča po petih delavnicah, temveč je to stalen proces.
Zasnovana ekipa potrebuje še nekaj časa, da nadaljuje zastavljeno delo. Potrebno je
vzpostaviti stalno spremljanjem uspešnosti na delovnem področju in nadaljevati z novimi
izboljšavami.
Če ekipa ne bo imela dovolj časa in motivacije za nadaljnje izboljševanje, se bodo koristi,
ki so ali še bodo dosežene, izničile.
Po zaključku petdnevnega programa, se v časovnem razmaku po en
mesec, zvrstijo 3 srečanja z namenom vzdrževanja in tudi
izboljšanja nivoja.
Aktivnosti so usmerjene v:
• učinkovitost operativnega dela
• vzpostavitev sistema vsakodnevnega vodenja potrditev učinkov
• standardizacija in opredelitev novih ciljev.

REŠEVANJE
PROBLEMOV &
STALNE
IZBOLJŠAVE

1 MESEC PO
KAIZEN
2 MESECA PO
DELAVNICI
KAIZEN
DELAVNICI 3 MESECI PO
KAIZEN
DELAVNICI

STRATEGIJA &
RAZŠIRJANJE
STRATEGIJE

SISTEM

OBLIKA
PROCESOV IN
DELOVNEGA
OKOLJA

VSAKODNEVNO
VODENJE
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SINTEZA PROJEKTA
Ob koncu projekta KAIZEN DOGODKA se izdela sinteza v sledečih točkah:
• Kaj je bilo dobro
• Točke za izboljšanje
• Novi standardi
• Naučene lekcije
• Pridobitve (ustvarjena dodana vrednost, rezultati, ROI).
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STALNO IZBOLJŠEVANJE
Po zaključenem KAIZEN DOGODKU ali že prej, je potrebno načrtovati naslednji dogodek na drugem področju v podjetju.
KAIZEN DOGODEK ni namenjen reševanju krize, s katero se morda soočate pri poslovanju, ampak nenehnim izboljšavam.
Poskrbeti morate, da se tovrstni dogodki vrstijo vsak mesec ali vsaj na nekaj mesecev, odvisno od velikosti vaše organizacije,
z drugačnimi nameni in poudarki. Potrebno je poskrbeti za sistematično vodenje vseh dogodkov in stalno izboljševanje.
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DODATNE INFORMACIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA

Za več informacij ali ponudbo nas kontaktirajte na:
• Tel.: 07 30 73 081, 08 20 52 854
• E-mail: info@demetra-leanway.com
• E-mail: psb@demetra-leanway.com
• H: www.performance-storyboard.com
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