PERSBERICHT
Rob van Oss van Blokss Consultancy & Training:

‘Activiteiten gaan gewoon door’
Met het 12,5 jarig jubileum van Blokss Consultancy & Training in het vooruitzicht zet mede-oprichter
en eigenaar Rob van Oss vanaf april aanstaande de
activiteiten van deze organisatie alleen voort.
Met een zeer praktijkgerichte aanpak heeft het Osse
bedrijf vanaf de start in 2005 naam gemaakt met het
verbeteren van de efficiency, het verhogen van de
productiviteit en het verlagen van de kosten in met name
de maakindustrie. De sleutel tot dit succes is volgens Van
Oss het centraal stellen van de mens en zijn gedrag in
tegenstelling tot de conventionele werkwijze waarbij de
focus lag op het proces ‘pur sang’. “Om medewerkers in
een veranderproces mee te krijgen, is het niet alleen
belangrijk helder te laten zien waar de verborgen
verliezen zitten, maar essentieel is ook om inzichtelijk te
maken voor henzelf wat de toegevoegde waarde is van
de aanpassingen in de werkwijze.” Belangrijk is dus na te
gaan waar medewerkers in het proces last van hebben.
Denk bijvoorbeeld aan lange wacht- of zoektijden,
complexe procedures die keer op keer doorlopen moeten
worden, niet goed werkende logistieke systemen of
slechte leverbetrouwbaarheid. Na een uitvoerige analyse
wordt dan namelijk vrij snel duidelijk wat de sterke punten
zijn van mensen, methoden en machines. Door die
bevindingen vervolgens inzichtelijk te maken voor de
betrokkenen ontstaat acceptatie voor verandering. Alleen
op deze wijze is het mogelijk om in relatief korte tijd fors te
besparen op kosten, de efficiency te verhogen en bij te
dragen aan een verbeterde motivatie van het personeel. Van Oss vult aan: “Het komt voor dat
groepen soms wel eens afgeremd moeten worden in hun enthousiasme.” In de afgelopen 12,5 jaar
heeft Blokss Consultancy & Training op bovengenoemde wijze diverse projecten bij een 100-tal
bedrijven succesvol afgerond. Het resultaat varieerde daarbij van kleine ‘quick wins’ tot besparingen
van enkele tonnen.
*Blokss Consultancy & Training is gespecialiseerd in proces- n productieoptimalisatie.
Het omvangrijke dienstenpakket varieert van interim management, training, opleiding en coaching, tot onder
andere het uitvoeren van complete 5S-trajecten, SMED-analyses en het onderhoud van machineparken.
Bij dit alles staat de mens centraal.
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