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TIJDSLIJN GO FOR BRILLIANCE

TE CONNECTIVITY  PRESENT!

2014
* Onze “droom” uittekenen

2015
* Start “Go For Brilliance”: holistische aanpak
met 6 transformatiedomeinen
* Visie/missie- en strategieontwikkeling

2016
* Meer en ander leiderschap
* Goesting geven met visie: “SAMEN BRILJANT”
* Factory of the Future

»» Veranderende leeftijdspyramide + langer
werken

»» Ondersteuning van plantmanager is
cruciaal: “walk the talk”
»» Teams sturen teams aan

»» “War on talent”

»» “It’s all about cultural change”: STOEV

»» Groeiambitie

»» Holistische aanpak waarbij
medewerkers zoveel mogelijk
betrokken worden

»» Onze medewerkers een perspectief
bieden

»» Oplossingsgerichte methodiek is
succesfactor

»» Een 5-sterrenfabriek worden

2017

LESSONS LE ARNED

PROBLEEMSTELLING
A MBITIE

* Organisatie- en werkstructuur aanpassen
* Site Leadership Team en tactische teams:
gedeeld leiderschap

NIEU WE STRUC T UUR 01/10/2017

* SUCCES = 5-sterrenfabriek = VIEREN

2018
* Zelfsturende teams in “mini factories”

»» Mini factories
HR
Quality

Include all functions
to make decisions
fast on the spot

Max. decision authority within
given framework

Balanced HSQCDI
Scorecard

PRINCIPES

Supporting Services

Finance
Distribution &
Warehouse
Supply Chain
TEOA/DF

Stamping

* Tevreden gezonde werknemers zijn
productiever en creëren groei
* De passie van geëngageerde medewerkers
straalt af naar de buitenwereld
* Een kmo-cultuur en gestroomlijnde processen
zijn de oplossing voor verandering en
complexiteit
* Een klantenfocus zorgt voor een pole position
op de markt

Molding
Universal

Molding
Dedicated

Mechatronics

T&C

EHS/Plant
Services
T&D/ME
TEIS

»» “We want to offer work of great quality
in a agile and workable organization that
supports self organization of teams”

Plating

Tactical level: daily execution, planning, S&OP, talent en teamdevelopment,
TEOA - continuous improvement, strategy mini factory aligned with EMEA
strategy, budgetting, teamwork, ...

Strategic level: vision, mission, strategy, leadership development, macro organization design,
employer branding, plant VSM, KPI alignment, EMEA linkage

WAT BRENGT HE T OP ?
»» Betere performantie
»» Gemotiveerde medewerkers
* 95% medewerkerstevredenheid

»» Tevreden klanten

TE Connectivity, Siemenslaan 14, 8020 Oostkamp, tel: 050 83 27 20, www.te.com

* 5-sterrenfabriek & ‘Factory of the Future’award

»» Groei
* In business en werkgelegenheid

