
Meer rendement uit je verpakkingsbedrijf!
Dravik Packaging organiseert op woensdag 30 oktober een seminar voor alle  
verpakkingsbedrijven, verpakkingsdrukkerijen en etikettendrukkers die in  
transitie zijn naar een professionele procesgeoriënteerde organisatie.

Tijdens dit seminar inspireren de sprekers directie, management en middenmanagement om 
binnen de organisatie gemakkelijk tot verbeteringen te komen. Aan de hand van praktijkervaringen 
van gerenommeerde, inspirerende sprekers gaat het programma met oog voor onderlinge 
verbanden en relaties diagonaal door thema’s heen als lean, leiderschap, proces optimalisatie, 
draagvlak, bedrijfscultuur en rendement.

Waarom dit seminar?
Hoe ga je om met de transitie naar een professionele procesgestuurde organisatie? Gedreven door 
hogere klant-eisen, kortere time-to-market en strengere wet- en regelgeving is het eind nog niet in zicht.
Hoe stoom je de organisatie klaar voor de toekomst, voor de continue verandering in de bedrijfsketen? 
Continuous Improvement, Lean Manufacturing, Six Sigma, begrippen die steeds vaker opduiken. 
Van medewerkers wordt in steeds grotere mate een proactief participerende houding verwacht met 
voortdurende aandacht voor procesverbetering. Dat betekent een leven lang leren, investeren in jezelf. 
Van de jongste hulp tot het hoogste directieniveau.

Aandacht voor praktische vragen
Hoe creëer je draagvlak voor deze organisatie veranderingen? Hoe krijg je meer commitment van het 
personeel? Wat is het effect van innovatie op het rendement van de organisatie en welke rol speelt de 
medewerker hierin? Hoe kom je tot een organisatie waarbij alleen A-spelers aan de bal zijn? We nemen 
met elkaar de tijd om de vertaalslag en een stappenplan naar jouw onderneming te maken.

Zorg dat u dit seminar niet mist
Het geeft u absoluut inspiratie en de handvatten om uw organisatie klaar te maken voor de wedstrijd van 
morgen, waarin alleen plaats is voor A-spelers!

Kosten: € 95,– ex btw. per deelnemer (Dravik leden gratis!) 
Aanmelding: mail naar karel@dravik.nl

Sprekers:
Hoofdsprekers: David de Kock & Arjan Vergeer (Auteurs van de bestseller 365 dagen succesvol!) 
www.365dagensuccesvol.nl 
Arie Hooijmeijer (Kenniscentrum papier en Karton: effect van innovatie op het rendement van organisatie)

Woensdag 30 oktober 2013
14.00 uur - 18.00 uur
(Afsluiting met een broodje en informele borrel)

Karel van Pinxten – directeur Dravik Packaging


