SÆT X I KALENDEREN TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 2017
DFK afholder konference på hotel Storebælt, Nyborg

Grib guldet i de løbende forbedringer
En forudsætning for jeres fortsatte vækst
Ofte bruges en stor del af kvalitetsressourcerne til brandslukning. Hvorfor er nogle firmaer ”heldige” med at få det til at
fungere og hvorfor formår mange slet ikke at udnytte dette potentiale? Har du brug for inspiration om kvalitetsværktøjer,
løbende forbedringer og erfaring fra andre - så kom til DFK konferencen 30. November 2017.
På konferencen vil deltagerne blive inddraget i et kreativt PDCA-LEGO spil, og du vil opleve, hvordan principperne på en
effektiv måde kan formidles.
Tankegangen om forsatte forbedringer, som er filosofien bag PDCA, har de senere år fået nyt liv. PDCA er i dag forankret i
mange af de processer og værktøjer vi bruger og er også blevet en integreret del af værktøjspakken i LEAN.
PDCA stammer fra 1940’rne og anvendes i dag på alle niveauer fra produktionsgulvet til direktionslokalet.
Men hvad var de oprindelige tanker bag? Få svaret på konferencen.
PDCA er essensen af ledelsesmæssigt arbejde: sikre at jobbet bliver gjort i dag og udvikle bedre måder til at gøre
det i morgen. Desværre er det ikke alle firmaer, som kommer hele vejen rundt i PDCA cirklen. (PlanDoCheckAct.)
De bevæger sig hovedsageligt mellem Plan og Do. Denne type firmaer bruger derfor meget at deres ledelsesmæssige
ressourcer på at håndtere kriser (at slukke ildebrande), men de har ikke succes med forankring af de løbende forbedringer
i organisationen. Det gør at virksomheden ikke udnytter sit potentiale for vækst og overskud fuldt ud
Med den nye ISO9001-2015 er der krav om ”Risk and opportunity” analyse. Grebet klogt an understøtter det
virksomhedens evne til løbende at tilpasse sig et marked i konstant forandring. Ligeledes vil den rigtige sammenhæng
mellem lederskab og management være afgørende for succes med organisationens løbende forbedringer.
PDCA er - ud over at være et konkret værktøj - nok også mere blevet et udtryk som anvendes for en firmakultur og en måde
at arbejde på i organisationen. I virkeligheden findes der mange steder og mange værktøjer, hvor PDCA tankegangen bliver
anvendt. På konferencen vil der være en række eksempler på firmaer, som med succes anvender forskellige metoder der
bygger på PDCA principperne til de løbende forbedringer.
Hvordan og hvilke værtøjer bruges til udviklings-, produktions- eller fejlfindingsproceccer, f.eks. FMEA, 8D, pareto eller
fiskebensdiagram. På konferencen vil organisationern med erfaring præsentere teorien bag værktøjerne, og hvordan de er
brugt i praksis. Indlæggene vil medtage successer og udfordringer.
Kom til konferencen den 30. november 2017 og få inspiration til, hvorledes I i jeres firma kan få større værdi ud af at
arbejde med forbedringer på et struktureret og systematisk måde .
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