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Problem Solving Pitstop  
Routines waar je morgen mee kunt starten 

 

Je hebt het vast wel eens gezien: een team dat tijdens een autorace vier banden wisselt in enkele 

seconden! Dat was de basis voor een nieuw idee: de Problem Solving Pitstop.  

 
Streven naar hoge betrouwbaarheid is binnen de onderhoudswereld een vanzelfsprekendheid. Wij willen 
juist problemen voorkomen en dankzij methodieken zoals RCM, FMECA, RBM, e.d.. scoort de industrie hoge 
cijfers. En wat als er dan toch iets mis gaat?  Snel reageren en snel doorgronden wat er precies mis gaat is 
tegenwoordig van levensbelang. Meer kennis is niet de oplossing, een getraind en geoefend team van 

Problem Solvers wel. Net als bij een pitstop.  
 
De Problem Solvers van CoThink analyseerden succesvolle pitstops en passen dit al jaren toe.  Het is nu 
gelukt om de ogenschijnlijke eenvoud om te zetten in een uniek webinar waarin we deze inzichten delen. 
Een deel van het geheim…. is een aantal routines waar je morgen mee kunt starten.  
 
Heb je een lastig probleem op te lossen en is snelheid gewenst? Vergeet vooral de urenlange sessies, dikke 

rapporten en een trial & error aanpak. Begin met een Problem Solving Pitstop en binnen 30 minuten kom je 
tot de kern en kies je de juiste acties. 
 
Tijdens dit webinar krijg je minimaal antwoord op de volgende vragen: 

 Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Problem Solving Pitstop? 
 Welke principes gebruiken succesvolle problem solvers? 
 Welke routines van de Problem Solving Pitstop kun je direct gebruiken? 

 Hoe communiceer je zonder het schrijven van extra rapportages? 

 

Sprekers: Jan Willem Vernhout en Ron Vonk 

Jan Willem studeerde Technische Natuurkunde in Enschede, heeft inmiddels 25 jaar ervaring als 

troubleshooter en helpt bedrijven over de hele wereld met het verbeteren van Problem Solving 

Skills en is bestuurslid van NVDO Kring Noord Nederland. Ron studeerde Werktuigbouwkunde in 

Delft en is eveneens al 25 jaar actief als facilitator en trainer in onder andere Problem Solving & 

Root Cause Analyse. Ron en Jan Willem zijn beiden mede-oprichters en managing partners van 

CoThink.  

 

 
Dit unieke webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

  

Aanmelden kan hier! 

https://event.webinarjam.com/register/23/n7y9xsz
https://event.webinarjam.com/register/23/n7y9xsz

