
Super inspirerende workshops afgesloten; veel enthousiasme en veel geleerd! 

Op donderdag 22 november was de derde en laatste workshop van Gemini verzorgd door SpartnerS organisatieadvies. 

De bijeenkomsten eerder dit jubileumjaar waren in het ‘klaslokaal’. Gijsbert van Asten nam ons mee in een zeer goed opgebouwd programma. Telkens 

ondersteund door een gespecialiseerde compagnon uit de SpartnerS groep. Boeiende presentaties en simulatiespellen. 

Maar de laatste keer waren we ‘live’ bij het bedrijf Labo Mechanische Bewerking BV van ons lid Mart Stokmans. We hebben Mart en Gijsbert gevraagd naar 

hun ervaringen. Die gaven ze graag! 

 

 

Mart Stokmans van Labo Mechanische Bewerking BV; veel input gekregen. 

Bij Labo streven we naar een hoge mate van operationele excellentie en klanttevredenheid. Om dit te bereiken worden er meerdere gerelateerde tools en 

theorieën toegepast binnen het productieproces van Labo. Onlangs heeft organisatieadviesbureau SpartnerS bij Labo een workshop over Lean principes en 

verspilling op de werkvloer gegeven aan een tiental ondernemers van Gemini. Mede dankzij de enthousiaste deelname, van de ondernemers van Gemini, 

vonden wij de workshop zeer geslaagd en heeft het nieuwe inzichten gegeven in de verdeling van (productie)processen en mogelijkheden tot het 

optimaliseren van deze processen. Door het enthousiasme kwam de workshop een klein beetje in tijdnood en hebben we de verspillingen op de werkvloer 

enkel benoemd en doorlopen. Echter dit is voor Labo voldoende input geweest om er vervolgens verder mee aan de slag te gaan. SpartnerS en ondernemers 

van Gemini bedankt! 

 

Gijsbert van Asten van SpartnerS; enthousiaste ondernemers. 

Afgelopen donderdag 22 november heeft SpartnerS de derde workshop begeleid met de enthousiaste leden van Gemini. Nadat eerder de onderwerpen 

‘Leanspel – spelenderwijs leren hoe slimmer werken kan leiden tot een beter resultaat’ en ‘PPA – effectief samenwerken door inzicht in gedrag’ aan bod 

zijn gekomen pakken we deze keer een ander thema beet dat goed aansluit op de eigen praktijk van de deelnemers.  

In eerste instantie gaan we door een stukje theorie van de Lean filosofie waarna we samen aan de slag gaan met het ‘Detecteren van verspillingen op de 
werkvloer’. Onder begeleiding van collega SpartnerS adviseur John van den Boomen en mij krijgen de Gemini leden bij Labo Mechanische Bewerking een 

rondleiding in de  productie en op kantoor, stellen vragen en maken suggesties. Na een korte maaltijd worden onze ervaringen gedeeld met Mart Stokmans, 

directeur eigenaar  van Labo wat geregeld leidt tot boeiende discussies. 

 

Tot slot 

Gemini heeft de workshops aangeboden aan de leden omdat we dit jaar ons 65 jarig jubileum vieren. We hopen dat we hiermee onze meerwaarde als 

ondernemersvereniging hebben geboden. Er is veel kennis uitgewisseld, men heeft elkaar beter leren kennen en het was vaak erg gezellig. Wat willen we 

nog meer? 

 

En verder 

SpartnerS heeft ons deze workshop-cyclus kosteloos aangeboden. Een aantal ondernemers is inmiddels zo enthousiast geworden dat zij in hun eigen bedrijf 

met SpartnerS aan de slag zijn gegaan. 


