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Reportage

“Dat kan bij ons ook”, dacht Liliane
Németh, operations director bij Go-Tan,
toen ze vorig jaar op het congres ‘Conti-
nu verbeteren in productieprocessen’
hoorde over TPM. Go-Tan, producent van
Oosterse producten als kroepoek en
woksauzen, had de afgelopen jaren veel
aandacht besteed aan de interne organi-
satie en was klaar voor de volgende stap.
“We zijn een vijftig jaar oud familiebe-

drijf met 70 medewerkers. In het verle-
den lagen kennis, macht en bevoegdhe-
den vooral bij de top. Dat werkt niet meer
in deze snel veranderende wereld. We
hebben de afgelopen jaren dan ook veel
geïnvesteerd in opleiding en motivatie
van het personeel. Medewerkers hebben
nu meer bevoegdheden en inspraak.”

Stapsgewijs
Samen met Németh is Leonie Molthoff,
TPM-coördinator, de drijvende kracht
achter de verbeterplannen. Ze gaan per
afdeling met TPM aan de slag. Németh
licht toe: “We introduceren TPM en vra-
gen onze mensen om verbetervoorstel-
len. Als je te veel afdelingen tegelijk aan-
pakt, ben je niet meer in staat om acties
uit te voeren. De kans op demotivatie is
dan groot. Vandaar onze keus voor een
stapsgewijze aanpak.”

Bij de flessenafvullijn van sauzen is
inmiddels een productiviteitsmeting
(OEE), een ‘total clean out’ en een analy-
se van de omsteltijd (SMED) uitgevoerd.
Bij de ‘total clean out’ hebben alle mede-
werkers van een lijn, de technische dienst
(TD) en de kwaliteitsdienst verbetervoor-
stellen op kaartjes geschreven en aan de
lijn gehangen. Alle 140 actiepunten die
hier uit voortkwamen, variërend van het
repareren van sensoren tot het wegwer-
ken van kabels, zijn ingedeeld op urgen-
tie. De TD heeft vervolgens een lijst met
tijdschema gemaakt, zodat iedereen de
gang van zaken kan volgen. Dat is een
groot verschil met vroeger. Németh:
“Toen gebeurde er wel van alles, maar nu
is het proces transparant voor alle partij-
en. Mensen krijgen feed back. Ze voelen
dat ze serieus worden genomen. Ook
mensen die hier al jaren werken en die
heel kritisch waren, zijn nu om.” 

Besparing
Bij de afvullijn leidt TPM al snel tot verbe-
teringen. Zo weet een van de meest erva-
ren lijnwerkers met kleine aanpassingen
de lijnsnelheid van de afvullijn te verho-
gen van 38 tot 58 flesjes per minuut.
Deze snelheid is zelfs meer dan het maxi-
male aantal volgens opgave van de fabri-
kant. De OEE is sinds de eerste meting
met 10% gestegen en stijgt nog steeds.
Alle 140 actiepunten van de ‘total clean
out’ zijn uitgevoerd.

Het actief meedenken leidt ook tot een
forse besparing bij de investering voor
een doppensluitmachine. Die machine,
bedoeld voor het sluiten van flesjes met
doppen, blijkt niet meer nodig. Met een
simpele ingreep kan de dekselsluiter
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De omsteltijd is teruggebracht van 60
naar 23 minuten

Kortere omsteltijden, verbetering van de productiviteit, beter

inzicht in de gang van zaken bij de productie, meer betrokken

personeel. Dit zijn de resultaten die Go-Tan binnen een jaar

heeft bereikt met ‘continu verbeteren’. Het geheim achter dit

succes: steun van het management en een pragmatische aanpak

met een luisterend oor voor de medewerkers.

Gebruikte afkortingen
OEE Overall Equipment Effectiveness, maat voor de productiviteit
PAVO Stichting Procesautomatisering in de Voedingsmiddelenin-

dustrie (www.stichtingpavo.nl)
SMED Single Minute Exchange of Dies, methode om de omsteltijd te

reduceren
Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf (www.syntens.nl)
TPM Total Productive Maintenance, systematische aanpak voor

procesverbetering
Total Clean Out Strippen van een lijn om verbetermogelijkheden te ontdekken

Een van de meest
ervaren lijnwerkers
weet met kleine aan-
passingen de lijn-
snelheid van de
afvullijn te verhogen
van 38 tot 58 flesjes
per minuut. 
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voor potten worden omgebouwd tot dop-
pensluiter voor flessen.
Veel winst is ook behaald bij het ombou-
wen van de afvullijn. Molthoff vertelt
enthousiast: “De omsteltijd is terugge-
bracht van zestig naar drieëntwintig

minuten. Dit hadden we niet voor moge-
lijk gehouden. We hebben hiervoor een
SMED-analyse uitgevoerd.” Németh vult
aan: “Vroeger deden mensen hun werk
op de automatische piloot. Door er over
te praten, gaan ze van tevoren nadenken.
Ze worden ook meer kostenbewust.”

Geheimen
In juni woonde Németh het PAVO-con-
gres bij en in oktober zijn de voorberei-
dingen voor TPM bij Go-Tan gestart. De
eerste trainingen voor het personeel zijn
rond de jaarwisseling gehouden en in de
eerste helft van dit jaar zijn al duidelijke
resultaten meetbaar. Wat zijn de gehei-
men voor dit succes? Németh verklapt:
“Als klein bedrijf zijn we gewend om veel
zelf aan te pakken. We praten niet einde-
loos maar gaan snel aan de slag. Boven-
dien steunt het management ons volle-
dig.” Molthoff vult aan: “We luisteren
naar mensen en nemen ze serieus. Het
belangrijkste is om mensen te prikkelen
en ze daarna zelf te laten zoeken en niet
te veel te sturen. En alle projecten maken
we zichtbaar in de vorm van foto’s, films
of grafieken. We geven feedback.” 
Németh nuanceert wel de korte termijn
waarop successen zijn behaald: “De
organisatie was hier rijp voor door de ver-
anderingen van de afgelopen jaren.”
Belangrijk is ook dat één persoon de ver-
antwoordelijkheid heeft, in dit geval de
TPM-coördinator Molthoff. Zij houdt ook
de administratie bij: een lijst met projec-
ten waar nog over moet worden beslist,
een lijst met projecten die doorgaan en
moeten worden ingepland, een lijst met
projecten die zijn ingepland en een lijst
met projecten die gereed zijn. De pro-
gramma’s om de OEE te bepalen hebben
Németh en Molthoff zelf gemaakt in
Excel: “Ons devies is ‘hou het simpel en
uitvoerbaar’. Als je zelf een programma
maakt, snap je ook beter hoe het werkt.
Bovendien kun je het aanpassen aan je
eigen situatie.”

Zelfstandig
Go-Tan heeft TPM zelfstandig ingevoerd,
zonder hulp van een extern adviesbu-
reau. Wel is Németh lid geworden van de
PAVO-werkgroep ‘Continu Verbeteren’
waarin een achttal voedingsmiddelen-
producenten hun ervaringen delen. Voor
de SMED-analyse heeft Go-Tan professio-
nele ondersteuning gekregen via Syn-
tens. Németh hierover:”Ik heb veel
geleerd van andere bedrijven, een
adviesbureau heb ik niet gemist. Dat

komt ook omdat we bij Go-Tan lef heb-
ben. We durven fouten te maken en leren
daar weer van.”
De investeringen in een deeltijd TPM-
coördinator, een dag opleiding voor het
personeel, een dag stilstand voor de
‘total clean out’ en de kosten voor de
technische verbeteringen wegen ruim-
schoots op tegen de baten: een verbete-
ring van de productiviteit en een grotere
betrokkenheid van het personeel.
Voor de toekomst zijn er plannen
genoeg. De kroepoeklijnen, de afweeg-
ruimte en de sauzenbereiding gaan bin-
nenkort aan de slag met TPM. De TD gaat
starten met autonoom onderhoud bij de
lijnen. Molthoff is bezig om per lijn werk-

instructiekaarten te maken met foto’s.
Németh concludeert dat er voldoende
plannen zijn: “Verbeteren is een continu
proces, je komt steeds een stuk verder. In
een jaar hebben we al veel bereikt. We
zijn trots op onszelf.”

uceert beter

Annemarie Barbier-Schenk

‘We praten niet eindeloos maar gaan
snel aan de slag’

Op 18 juni 2004 vindt de Praktijk-
dag Continu Verbeteren: gewoon
doen! Van VMT en Stichting PAVO
plaats. Voor informatie:
www.vmt.nl/bijeenkomst.
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TPM-coördinator Leonie Molthoff (links) en
operations director Liliane Németh: “We lui-
steren naar mensen en nemen ze serieus.”


