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Mensen & Loopbaan

“Als organisatie zijn we al geruime tijd 
bezig om onze productieprocessen verre-
gaand te optimaliseren. Zo zijn we sinds 
2006 in de productie bezig met TPM”, 
vertelt Jan van de Rijt, plantmanager bij 
FrieslandCampina in Eindhoven. 
De concrete aanleiding om in het logis-
tieke proces met Value Stream Mapping 
aan de slag te gaan was de herinrichting 
van de distributie van dagverse produc-
ten in Nederland enige tijd geleden. 
Value Stream Mapping of waardestroom-
analyse is een methode om processen te 
verbeteren. Het gaat uit van de doorloop-
tijd: bij de stappen in het proces wordt 
gekeken naar de doorlooptijd versus 
de echte bewerkingstijd (procestijd of 
waarde toevoegende tijd). Het model legt 
verspilling en andere niet waardetoevoe-
gende activiteiten bloot. 

Nieuwe balans
 “We hebben in het land een aantal 
fabrieken moeten sluiten, met als gevolg 
dat wij er als vestiging nieuwe aflever-
adressen van voormalige vestigingen bij 
kregen”, vervolgt Van de Rijt. “En dat 
niet alleen: ook de afstanden werden 
groter en we moesten rekening houden 

met de eisen van deze nieuwe klanten. Zo 
waren sommige klanten gewend dat ze 
’s morgens om 9.00 uur werden beleverd 
en andere weer om 15.00 uur ’s middags. 
Toen we al deze nieuwe afleveradressen 
in onze bestaande ritten moesten inpas-
sen, was duidelijk dat we op zoek moes-
ten naar een nieuwe balans.”  
“Het complete logistieke proces in onze 
organisatie was aanmerkelijk complexer 
dan gedacht, zo bleek vorig jaar mei toen 
we met Value Stream Mapping aan de 
slag gingen”, vult Isabel Reniers, mede-
werker Customer Service, aan. “Tijdens 
dit project bleek dat we onvoldoende 

inzicht hadden in elkaars werkprocessen, 
dat er veel administratie nodig was om 
een order gepickt te krijgen en dat elke 
afdeling vooral druk was met haar eigen 
beslommeringen. Er werd niet of nau-
welijks gekeken naar andere afdelingen. 
Dus als het fout ging, dan lag de fout 
altijd bij iemand anders.” 
De klanten plaatsen rechtstreeks hun 
orders bij FrieslandCampina Eindhoven. 
Zodra een dergelijke order is ingeboekt 
wordt gestart met het fijnverzamelen 
van de colli’s. Van de Rijt: “Kwaliteit, 
volledigheid en tijdigheid zijn bij ons 
altijd het belangrijkste. Vandaar dat we 

Nog betere service, 

minder logistieke kosten 

en meer begrip voor 

elkaars werkzaamheden. 

Dit zijn de resultaten die 

FrieslandCampina boekte 

met het project ‘Value Stream 

Mapping’ in het logistieke 

proces. Samen met TPF Europe 

heeft het bedrijf zijn complete 

logistiek onder de loep 

genomen. 
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De productie van halfvolle melk. 
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met Value Stream Mapping met name de 
informatiestroom voor de fijndistributie 
onder de loep hebben genomen. Van de 
order die per fax of mail binnenkomt tot 
de opslag in de koelcel en vervolgens het 
transport naar de klant.”

Papierstroom
Met behulp van de ‘brown paper’-metho-
de zijn ze begonnen met het op papier 
zetten van de hoofdprocessen. Vervol-
gens hebben de medewerkers van de 
afdelingen Customer Service, Transport, 

Distributie en Planning het complete 
proces over de afdelingen heen in detail 
uitgewerkt. Essentieel hierbij was het ver-
zamelen van alle papieren documenten, 
zoals de op fax binnengekomen orders, 

distributiecentrum-bonnen, kaartjes voor 
kratcontainers, enzovoort. Gaandeweg 
dit proces kwamen er steeds meer vragen 
boven als: waarom wisselen we steeds 
dezelfde producten om? of, hoe komt 
het dat steeds dezelfde klant te laat zijn 
levering krijgt? 
Als er op deze manier ontdekt werd dat er 
iets niet goed ging in het proces, gingen 
ze meteen na wat dat voor gevolgen had 
voor de rest van het proces. Ook werd 
nagetrokken wat er gebeurde als een 
bepaald product ontbrak of als er onvol-
doende van op voorraad waren. De labels 
die hiervoor werden aangemaakt gingen 
dan in de ‘nee’- verkoop map en vervol-
gens werd het product de volgende dag 
alsnog nageleverd.
Met name dat naleveren ging nog wel 
eens mis, omdat regelmatig gewisseld 
werd van ploeg en omdat de labels te 
onopvallend waren zodat ze terechtkwa-
men tussen de reguliere bonnen. Het 
gevolg was dat alles op alles moest wor-
den gezet om het na te leveren product 
buiten de normale ritten om alsnog bij de 
klant te krijgen. 

Kosten
Het hierboven beschreven voorval kostte 
de organisatie op jaarbasis tienduizen-
den euro’s. Dankzij de Value Stream 
Mapping-sessie zijn de onopvallende 
labels nu vervangen door een opvallende 
afleverbon. Een eenvoudige wijziging 
die in korte tijd heeft geresulteerd in een 
besparing van €55.000 op jaarbasis. Er 
hoeft nu immers niet steeds een koerier 
met maar een paar producten het land 
in. Bovendien is de administratieve 
rompslomp flink afgenomen. 
Alle verbeterpunten zijn uiteindelijk 
getoetst op haalbaarheid en de meest 
praktische punten, zoals de eerder 
genoemde labels, zijn per direct uitge-
voerd. Op de afdeling Customer Service 
heeft deze aanpak ertoe geleid dat ze 
met aanmerkelijk minder manuren het-
zelfde werk kunnen doen. 

Afhankelijk
Har Verheijen, orderverzamelaar bij de 
koelceldistributie: “Voor ons allemaal 
is helder geworden dat het hele proces 
een keten is en dat we afhankelijk zijn 
van elkaar. We hebben veel meer begrip 
gekregen voor elkaar en elkaars werk. 
Om ook de nieuwkomers op onze afde-
lingen meteen in te wijden in het proces, 
hebben we sindsdien ingevoerd dat ze 
allemaal een dagdeel meelopen in de 

verschillende fasen van de keten. Zo voe-
len ze zich meteen een onderdeel van het 
team en is het aanmerkelijk eenvoudiger 
om gezamenlijk zaken op te lossen. Voor 
mij was dit een zeer leerzaam proces.” 
Verheijen vertelt dat hij de methode van 
Value Stream Mapping nu ook zelf met 
succes toepast bij andere processen. 
“Het is een handige methode om snel 
iets visueel te maken voor een grotere 
groep mensen.”   
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FrieslandCampina in Eindhoven is producent 
van dagverse zuivelproducten zoals diverse 
soorten melk, vla, yoghurt en papsoorten voor 
de Nederlandse markt. Daarnaast fabriceert 
FrieslandCampina Eindhoven een compleet zui-
velassortiment, conform Amerikaanse eisen en 
criteria, voor Amerikaanse legerbases in Europa 
en dagverse roomproducten in semi- en bulk-
verpakkingen van 200 tot 1.000 liter voor bak-
kerijen en grootkeukens.
De distributie van al deze producten is opge-
deeld in twee hoofdstromen. Ongeveer twee-
derde van de totale productie gaat op pallets 
naar de grote distributiecentra, die de super-
markten in ons land beleveren. FrieslandCam-
pina is voorraadhoudend voor deze centra. Een-
derde van de totale productie gaat via fijndis-
tributie naar zo’n 250 klanten die rechtstreeks 
worden beleverd. Dit zijn meestal kleinere 
supermarkten en de zogeheten ‘out of home’-
klanten (bedrijven die ziekenhuizen, scholen en 
kantines voorzien van zuivelproducten).

Organisatie

Het lossen van de melk van de boeren.

Het Value Stream Mapping-team van FrieslandCampina.

‘Het is voor ons allemaal helder 
geworden dat het hele proces 
een keten is’
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