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John Wayne - go home!

John Wayne var en af Torben Kjær Madsen's yndlings helte fra

sin barndom. Mod og viljestyrke, aldrig bange for noget. Og, ikke

mindst hurtig på aftrækkeren. Adskillige skurke har lidt nederlag mod

ham. Uanset om det var noget med pistol eller riffel, var han hurtigst

på aftrækkeren. Sjældent fik han ridser eller skræmmer. 

 

"John Wayne lever stadig på bedste vis i erhvervslivet. Rigtig mange er hurtige på

aftrækkeren. Her i mit voksne liv er der kommet erfaringer og flere værktøjer i

rygsækken. Det gør, at John Wayne stadig er en nostalgisk helt. Men, det er så det",

siger Torben Kjær Madsen, indehaver og effektiviseringstræner, C-Value®·

At følge debatten om hvordan den offentlige sektor skal se ud, brugerbetaling eller

ej, fordeling af midlerne, placering af de offentlige arbejdspladser. Ja, det minder i

høj grad om den gamle John Wayne. Flere der skyder fra hoften og tror de rammer

lidt rigtigt. Det samme gælder i det private erhvervsliv. Mange ledere træffer

beslutninger ud fra mavefornemmelser eller ganske lidt viden om hvad der egentlig

er fakta og årsag bag. Det er ofte en kombination af, at de ikke ved bedre og heller

ikke har tiden til det. Som John Wayne sagde: "Hvis bare vi skyder, så har vi da gjort

noget".

Den moderne John Wayne har set dagens lys. Han har fakta, der er analyseret før

han skyder. Der  findes flere fremragende værktøjer, heriblandt Six Sigma I Six

Sigma bruges der over 50% af tiden på fakta og analyse. Konceptet er en samling af

velkendte værktøjer, som er ældre en den oprindelige John Wayne. Det vil sige, at

på trods af viden og indsigt, så skydes der stadig fra hoften. Der er masser af

eksempler på, at arbejdet med Six Sigma giver langt bedre resultater end at skyde

fra hoften. Så, John Wayne - go home!

Mange beslutninger og debatter handler desværre stadig om mere eller mindre.

Flere eller færre penge, færre eller flere hænder, mindre eller mere service, flere

skatte kroner osv. Det ville være berigende for vort samfund, hvis vi kunne få en

åben og ærlig debat om, hvordan vi kan arbejde smartere og få mere ud af de

samme ressourcer. Det uden at nogen skal løbe hurtigere eller arbejde mere. At

mange ikke kan se dette eller har modet til det, hænger sammen med, at der findes

så mange gamle John Wayne'er.

Vi er vant til at gøre noget. Skyde fra hoften. Så, vi vil gerne kunne se målet med det

samme. Altså, holde os til det kendte - det er jo trygt. I finanskrisen så vi hvordan

mange virksomheder var tvunget til at forlade deres komfortzone og gøre noget

andet end de plejede. Derfor begyndte flere i den private sektor

effektiviseringsrejsen med LEAN og Six Sigma.

Så kære læser, vi har virkelig brug for at ligge gamle John Wayne på hylden. I stedet

skal vi bruge mere tid på fakta og analyse før vi skyder. Det er helt naturligt, at vi i

den proces ikke kender løsningen før vi har gjort vores arbejde godt nok. Måske skal

vi have Clement Kjersgaard til at agere den moderne John Wayne's vogter.

Klar til forandringer? Besøg vores

hjemmeside www.c-value.dk

Effektiviseringsnetværk

19. maj 2015 kører første

effektiviseringsmøde i vores nye

effektiviseringsnetværk.

Vi afholder informationsmøde 28. april,

hvor du kan komme og høre om det

nye eksklusive effektiviseringsnetværk

og møde andre virksomheder med

succes. 

Tilmelding her
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Det sker

4 ugers kursus: Kvalitesoptimering med Six

Sigma - Green Belt

Onsdag 11. marts hos IBA Erhvervsakademi Kolding,

Skamlingvejen 32, 6000 Kolding.

Der er undervisning kl. 9-15.15 hver onsdag og

torsdag i uge 11-13 samt uge 15, herefter eksamen i

uge 17.

Se mere her. 

Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk: Informationsmøde

Tirsdag 28. april hos C-Value®, Fredericiagade

28, 6000 Kolding.

Der er informationsmøde kl. 14-16 den 28. april. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

Effektiviseringsnetværk: Effektiviseringsmøde

Tirsdag 19. maj hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 19. maj, 22.

september, 17. november og 23. februar. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages kursus: Møde Effektivisering

Torsdag 4.  juni hos C-Value®, Fredericiagade

28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 4. juni og 19. juni.

Aflevering af rapport: 19. juni. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,

Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.

oktober. 

Se mere her. 

Tilmelding her.
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