PRODUCTIVITEITSAPP (MMO)

Berenschot introduceert een iPad applicatie
voor bedrijven waarmee zij zelfstandig en snel
hun productiviteit kunnen meten. Dit gebeurt
aan de hand van multimomentopnames
(MMO’s), die medewerkers zelf kunnen uitvoeren. Zo raken zij meer betrokken bij verbeterprogramma’s en besparen bedrijven tijd en

Een MMO meting is een steekproefsgewijze methode voor
het kwantitatief in kaart brengen van de activiteiten van een
organisatie. Dit is mogelijk voor zowel productie omgevingen als kantoor omgevingen. Met de app kan samen met de
medewerkers worden nagedacht over een herinrichting van
taken en verantwoordelijkheden voor het verbeteren van de
productiviteit. Na een eerste meting samen met Berenschot
wordt de methode en de app aan de medewerkers overgedragen. Zo kunnen de metingen worden herhaald voor het
continu verbeteren van de productiviteit van de organisatie.

geld.
Continu verbeteren van de productiviteit van uw organisatie
gaat niet vanzelf. Verbeteracties definiëren, kaizen events

Drie hoofdpunten:
••

de activiteiten van een organisatie gegeven. Hierbij

organiseren, dagstarts inrichten, trainingen opzetten; er zijn

wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende

meerdere wegen die naar Rome leiden. Echter is de kans
op verlies van aandacht en te lage betrokkenheid van uw
medewerkers altijd aanwezig. Beperkte zichtbaarheid van het
effect van verbeteracties of een te laag eigenaarschap kan een
oorzaak zijn.

Met een MMO wordt een kwantitatief beeld van

functionarissen.
••

Met een MMO kan snel, eenvoudig en laagdrempelig
verbeterpunten voor de processen worden geïdentificeerd.

••

Tegelijkertijd kan door het gebruik van de app de
medewerkers worden betrokken in het zelf continu
verbeteren van de organisatie.

Referentie
Als onderdeel van de transitie van Fokker Services
Woensdrecht is in 2015 met behulp van de MMO methode
met gebruik van de IPad applicatie een verbetertraject
uitgevoerd.
Na een eerste nulmeting op de componentenonderhoud
afdeling werd een groep medewerkers getraind in het
zelfstandig uitvoeren van de MMO metingen. Ook zijn op de
support afdelingen (inkoop, werkvoorbereiding) en
engineering afdelingen metingen uitgevoerd. Aan de hand
van de verdeling van activiteiten zijn verbeterpunten
geïdentificeerd en geïmplementeerd met de medewerkers.
Director Jan Maas: “Mijn gevoel was dat onze productiviteit
steeg, maar we wisten niet hoeveel. Dankzij de metingen
weet ik nu ook wat mijn productiviteit daadwerkelijk is. Met
de inzet van mijn eigen medewerkers kan ik niet alleen mijn
productiviteit zelfstandig verbeteren, maar vooral ook het
bewustzijn van de medewerkers vergroten.”
Meer weten?
Heeft u het idee dat het gebruik van de productiviteitsapp uw
bedrijf kan helpen in het continu verbeteren van de
productiviteit? Neem dan contact op met Sidney Stokkers,
06 12 79 33 64
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers
wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private
sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar.
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor
Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.
Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkings
verband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor
Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

