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Kennis opdoen over TPM

“Waar klanten het meest van onder de 

indruk waren?” TPM-manager Roland 

Goossens denkt even na om vervolgens 

resoluut te antwoorden: “Van simpele ver-

beteringen die veel effect sorteren. Bijvoor-

beeld hoe we een werkplaats op orde heb-

ben gebracht met 5s: scheiden, schikken, 

schoonmaken, standaardiseren en stand-

houden. Een gigantische rommel heeft 

daar plaatsgemaakt voor een nette werk-

omgeving met daardoor gemotiveerde 

medewerkers die snel gereedschap kunnen 

pakken en niet hoeven te zoeken.”

Verbeterprogramma’s zoals TPM (Total Pro-

ductive Maintenance) worden ingezet om 

de prestaties van ondernemingen te verbe-

teren. TPM leidt tot een hogere productivi-

teit en productkwaliteit, lagere kosten en 

minder onderhoudsinspanningen, prettige-

re werkomgeving en meer tevreden mede-

werkers. Suiker Unie deelde de kennis van 

en ervaring met TPM tijdens de klanten-

dag, waarvan de opkomst dit jaar twee 

maal zo hoog was als gebruikelijk. 

Eenpuntslessen
De klanten gingen na de toelichting op 

TPM door Goossens bij Suiker Unie in 

groepen de suikerfabriek in. Daar werd 

Wat kan TPm voor een bedrijf 
betekenen? Die vraag stond 
centraal tijdens de jaarlijkse 
themadag voor klanten van 
Suiker Unie. Terwijl de suiker-
fabriek in Dinteloord op volle 
toeren draaide tijdens de bie-
tencampagne, ervoeren meer 
dan 80 gasten de voordelen 
van TPm.

performance indicators (KPI) om de presta-

ties van de fabriek te meten en analyse-

ren.” Zo’n KPI is het aantal ongevallen. 

Toen Suiker Unie in 2010 met TPM begon, 

waren er in Dinteloord zes ongevallen met 

verzuim. Doel is om dat in 2015 tot nul te 

reduceren. Via de TPM-pilaar Safety, health 

en environment wordt het aangepakt. “Bij-

voorbeeld met het thema schone droge 

vloeren. Geen plasjes olie of water op de 

vloer of slangen, maar alles netjes op orde 

verkleint het risico op ongevallen”, vertelt 

Goossens. In 2011 waren er nog twee 

ongevallen met verzuim, in 2012 tot nu 

toe één.

Klein beginnen
“Ik ben onder de indruk, vooral van de 

grootschaligheid waarmee TPM is uitgerold 

en van de betrokkenheid van de mensen. 

Iedereen gelooft erin,” aldus een klant na 

afloop van de themadag. “Wat ik heb 

geleerd? Onder andere dat je klein moet 

beginnen met concrete resultaten op korte 

termijn. Anders verliezen de medewerkers 

hun motivatie.”

TPM tastbaar doordat medewerkers vertel-

den over vijf van de vele verbeterprojec-

ten. Op de afdeling Op- en Uitslag Suiker 

in Dinteloord – een jaarbedrijf dat 24 uur 

per dag draait – bleek de kennis en kunde 

van ervaren operators onvoldoende vastge-

legd. “Die zat eigenlijk alleen in hun hoof-

den. Nieuwe, veelal tijdelijke medewer-

kers moesten langdurig worden inge-

werkt”, vertelde Goossens. “Omdat er 

veelvuldig met uitzendkrachten wordt 

gewerkt, ging er veel tijd verloren.”

De betrokken medewerkers maakten van 

elk procesdeel eenpuntslessen (EPL). In 

een EPL zijn de handelingen voor een pro-

cesdeel eenvoudig en toegankelijk uitge-

legd met foto’s en korte bijschriften. “Het 

jaarbedrijf heeft tot nu toe zo’n zeshon-

derd EPL’s gemaakt. De opleidingstijd is 

met 75% verkort”, kwantificeerde de TPM-

manager het resultaat.

Groot bord
De TPM-activiteiten vallen onder de mis-

sie, visie, doelen en strategie van de sui-

kerfabriek en zijn te lezen op een groot 

bord. Goossens: “Klanten vonden dit 

opvallend en transparant. Je ziet waar de 

suikerfabriek voor staat, inclusief de key 

• PaUl JUrrienS •

P. Jurriens is freelance journalist

medewerkers vertelden 

in de suikerfabriek over 

de verbeterprojecten.
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