Eska over 10 jaar
Samen nadenken over de toekomst
Bij Eska zijn wij in samenwerking met Q-Consult Progress Partners gestart met
een project waarin wij op een nieuwe manier nadenken over de gewenste
toekomstige situatie van ons bedrijf. Het project "Eska over 10 jaar" stimuleert
onze medewerkers om na te denken over de fabriek van de toekomst. Wij
beseffen ons maar al te goed dat de kartonmarkt over 2, 5, of 10 jaar sterk
veranderd zal zijn. Stilstaan is geen optie.
Het project is in de vorm gegoten van een interne competitie. Deze competitie
bestaat uit vier teams van Eska-medewerkers. Ieder team bevat 5 of 6
medewerkers, waarin wij een mix hebben gemaakt op basis van leeftijd. Dit om
het leereffect te vergroten, samenwerking te stimuleren en nieuwe kennis en
ervaring te combineren om tot het beste resultaat te komen.
De komende maanden gaan de teams in verschillende sessies aan de slag met
brainstormen, onderzoeken, uitwerken, visualiseren en het presenteren van hun
ideeën voor de toekomst. Tussen de sessies door zullen de teams bezig zijn
met desk research, extern onderzoek, communicatie, etc. rondom hun project.
De toekomst heeft niet alleen gevolgen voor ons, maar ook voor onze
leveranciers en klanten. Waar bevindt onze klant zich over 10 jaar? Wat zijn de
wensen en eisen van de toekomst? En hoe werken we over 10 jaar samen met
onze leveranciers? Om tot duurzame ideeën te komen, is het van belang om
ook onze klanten en leveranciers te betrekken in dit project.
Dit kan betekenen dat de teams ook contact met u op kunnen nemen. Alle input
is welkom. Tevens denken wij graag mee hoe wij onze fabriek van de toekomst
kunnen laten aansluiten bij uw product of dienst van de toekomst. Heeft u
vragen over het project, ideeën voor de toekomst of wilt u meer weten? Neem
dan contact op met Bart Fokkens (B.Fokkens@eska.com) of Melvin Peemen
(melvin.peemen@qcpp.nl).
Uiteindelijk worden de ideeën gepresenteerd op de award uitreiking, die eind
september/ begin oktober zal plaatsvinden. Bij deze uitreiking zal ook een
externe jury aanwezig zijn. Het team dat het hoogste scoort op de
beoordelingscriteria: creativiteit, duurzaamheid, haalbaarheid etc., komt als
winnaar van deze competitie uit de bus!

