WSD werkt ‘lean’.
Ook iets voor u?
De WSD-Groep in Boxtel werkt sinds ruim een jaar ‘lean’. En het nodigt andere
SW-bedrijven uit om mee te doen. Birgitte Kochuijt legt uit waarom haar bedrijf
enthousiast is over deze ‘compleet nieuwe manier van nadenken over je bedrijfsvoering’.
Tekst: Stan Verhaag
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