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Op zoek naar  
kleine verliezen

Koekjesfabriek Aviateur investeert in  
efficiëntiemetingen

Aviateur is in 1930 begonnen als familie-

bedrijf met ‘De gulde krakeling’ als han-

delsmerk. Het familiebedrijf is na diverse 

overnames uitgegroeid tot een bedrijf met 

vier productielocaties. Elke locatie is 

gespecialiseerd in een bepaald type koek. 

De locatie in Broek op Langedijk waar de 

efficiëntiemetingen worden uitgevoerd, 

produceert speculaas, gevulde koeken en 

andere met spijs of vruchtengelei gevulde 

koekjes. 

Voor en na de muur
De koekjesfabriek kan worden opgedeeld 

in de bakkerij (voor de muur) en de ver-

pakkingsafdeling (na de muur). De twee 

afdelingen bij Aviateur zijn heel anders 

georganiseerd. Op de productieafdeling 

wordt het deeg gemaakt, gevormd, gevuld 

en gebakken. De totale productie (bakken 

en koelen) duurt ongeveer een uur. “Als op 

deze afdeling iets misgaat, kunnen ze de 

bij Aviateur rollen per dag duizenden koeken van de band. 
ongeplande stilstand resulteert daarbij altijd in enorm produc-
tieverlies. het bedrijf had al inzicht in grote verliezen, maar was 
geïnteresseerd in de kleine ongeplande stilstanden die geza-
menlijk zorgen voor een groot productieverlies. oee-metingen 
moeten dat inzicht geven.

Op drie plekken in de fabriek heeft soft-

warebedrijf Act-in sensoren aangebracht. 

De sensoren meten het aantal koeken dat 

in een vastgesteld interval voorbijkomt. De 

sensor moet werken met verschillende for-

maten koeken. Ferry Jansen, projectmana-

ger van Act-in: “Als de sensor een rij koe-

ken mist, dan loopt het snel op.” De OEE-

metingen gaan over materiaal en niet over 

de operator, hoewel de twee wel zijn 

gelinkt. Als er in een tijdsinterval geen 

koek voorbij komt, kan het gaan om een 

geplande of ongeplande stilstand. Het eer-

ste meetpunt is vlak voor de koeken de 

ovens ingaan. De koeken moeten op de 

vastgestelde starttijd voorbij het eerste 

meetpunt komen. Een operator moet bin-

nen de vastgestelde omsteltijd wisselen 

van product. Als hij er meer tijd voor nodig 

heeft, moet hij dat verantwoorden. Het 

tweede meetpunt is na de koeltorens, vlak 

voordat de koeken naar de inpakafdeling 

gaan. Het derde meetpunt is op de 

inpakafdeling voordat de dozen naar het 

magazijn gaan. 

Storing
Bij elke storing moet de verantwoordelijke 

voor de lijn aangeven waarom de lijn stil-

stond. Al bij de verpakkingsafdeling moet 

de productafkeur worden verantwoord. 

lijn stil zetten waardoor er geen koeken 

meer worden gebakken”, vertelt project-

medewerker Justin van der Leest.  

Dat is niet het geval op de verpakkingsaf-

deling. Het verpakkingsproces duurt een 

stuk korter dan het productieproces. 

“Loopt het hier vast, dan komt de koek die 

nog in de oven zit op de verpakkingsafde-

ling af.” Na de koeltoren is er voor bepaal-

de koeken wel een buffersysteem aanwe-

zig. Dit levert echter maar een paar minu-

ten extra op.

OEE-metingen
De reden voor Aviateur om op zoek te 

gaan naar kleine verliezen is omdat ope-

rators korte stops van bijvoorbeeld 45 

seconden meestal niet invullen. “Maar op 

een hele dag telt ’t wel op.” Het verlies 

bestaat uit beschikbaarheid, snelheid en 

kwaliteit. Kwaliteit kan worden opgedeeld 

in rework en afval. 
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Daarvoor moet de bakkerij wel goede koe-

ken afl everen. “Dit levert positieve discus-

sie op tussen de verschillende afdelingen”, 

legt Van der Leest uit. Bij beide afdelingen 

hangt een computerscherm waar live het 

verloop van het productieproces te zien is, 

inclusief de geplande en ongeplande stops.

Behalve de OEE-metingen koos Aviateur 

voor een puntenrapport. “Met dit rapport 

kunnen we per persoon en per afdeling 

zien hoe goed iemand het gedaan heeft. 

Hier worden zowel het bedrijf als de mede-

werker beter van”, vertelt Van der Leest. Dit 

is wel het lastigste onderdeel in dit project. 

“Het in kaart brengen van de verliezen door 

te meten, is één ding, het implementeren bij 

het personeel een ander.”

Om inzicht te krijgen in de verliezen, is 

draagvlak onder de medewerkers belang-

rijk, benadrukt Janssen. “De operator vult 

in het systeem de reden van de stilstand in. 

De kwaliteit van wat wordt ingevuld, is 

belangrijk voor de waarde van het sys-

teem.” Voor het systeem bij Aviateur heeft 

Act-in een extra handeling ingevoerd, 

namelijk authorisatie. “Wanneer een 

medewerker de reden voor stilstand bij 

een andere medewerker wil neerleggen, 

moet hij daarvoor de authorisatie van deze 

medewerker hebben voordat hij dat kan 

doen. Deze extra handeling zullen we ook 

implementeren bij andere bedrijven”, 

aldus Janssen.

Live resultaten
Welke wijzigingen Aviateur naar aanlei-

ding van de OEE-metingen in de productie 

heeft ingevoerd, wil het bedrijf niet prijsge-

ven uit concurrentieoverwegingen. 

Een van de belangrijkste verbeteringen 

door dit traject is dat de betrokkenheid van 

de medewerkers voor hun eigen werk op 

de werkvloer is toegenomen. “Een opera-

tor ziet live zijn resultaten op een panel. 

Het werk is inzichtelijker gemaakt.” Door-

dat de twee afdelingen ook elkaars pro-

ductieschema zien, kunnen ze beter inspe-

len op problemen die op de verschillende 

afdelingen ontstaan.

Act-in heeft onlangs weer een nulmeting 

gedaan om te kijken hoeveel er is verbe-

terd. Het doel is om uiteindelijk over te 

stappen op een productiemanagementsys-

teem waarbij alles op één panel te zien is. 

Aviateur heeft nu twee van de vier soft-

waremodules die Act-in aanbiedt, overge-

nomen: OEE en maintenance. “Over de 

modules shopfl oorcontrol en planning zijn 

we nog in gesprek.” De locatie op Broek 

op Langedijk is de eerste fabriek die het 

verbetertraject is ingegaan. Andere locaties 

staan op de planning. 

‘Het verlies bestaat 
uit beschikbaarheid, 
snelheid en kwaliteit’
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