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Een onlogische indeling, machines die stilstaan, enorme hectiek. Sommige situaties in voedings-

middelenbedrijven vragen om verbetering. Een systematische aanpak tot verbeteren verhoogt het

productierendement zodat tijd vrijkomt voor innovaties. “Een bittere noodzaak om te kunnen

overleven in West-Europa”, volgens Fred Jansen van CMS. 

“Enkele jaren geleden kwam ik een fa-
briek waar drank werd gebotteld. Grof-
weg de helft van alle machines stond stil.
Het leek een volkomen chaos en er was
geen systeem in te herkennen. Bij mij
gingen alle alarmbellen rinkelen. Ik zag
dat het fout zat, goed fout. Na een ge-
sprek met de plantmanager kon ik al snel
aangeven waar de knelpunten zaten”,

vertelt Fred Jansen van Contracting Main-
tenance Services (CMS), die ruim 23 jaar
ervaring heeft in deze wereld. “Producti-
viteitsverbetering is in zo’n geval niet
alleen gewenst, maar een bittere nood-
zaak om te kunnen overleven.”

OEE
In dergelijke situaties wil Jansen onder
meer weten hoeveel er per tijdseenheid
wordt geproduceerd, wat het lijnrende-
ment is en wat er theoretisch maximaal
uit de lijn kan worden gehaald. Belang-
rijk is verder om na te gaan waardoor de
verliezen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld
te maken hebben met het regelmatig
ombouwen van de lijn of door steeds te-
rugkerende storingen of verstoringen op
de lijn. “Eigenlijk bestaat er maar een

manier om de productiviteit goed te me-
ten en dat is de OEE (Overall Equipment
Effectiveness, figuur 1). Je bepaalt de be-

schikbaarheid van de lijn, de prestatie-
graad en de kwaliteitsgraad. Met deze
gegevens bereken je de OEE. Grofweg is
een OEE van 75 tot 85% relatief goed bij
voedingsmiddelenbedrijven met nog
veel ‘hands on’-werk. Bij volcontinu
bedrijven met een hoge automatise-
ringsgraad is een OEE realiseerbaar van
95 tot 97%”, aldus Jansen. “Helaas zit-
ten veel bedrijven in deze sector hier ver
onder. Dat heeft alles te maken met de
norm die zo’n bedrijf zichzelf oplegt.
Vaak zijn nog productiviteitsverbeterin-
gen mogelijk.”

Verbeterpotentieel
Bij bedrijven waar het minder goed gaat,
is het opvallend dat de mensen die dage-
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Fred Jansen van CMS: “Vaak zijn nog productiviteitsverbeteringen mogelijk.”

Zorg er voor dat:
– Er commitment is van het manage-

ment.
– Het management gemeende be-

langstelling toont naar de opera-
tors.

– De mensen worden gewaardeerd
voor hun verdienste en niet ge-
straft.

– De mensen het werk leuk vinden
en er plezier in hebben. 

– Er geluisterd wordt naar de men-
sen in de onderneming. 

– De mensen de benodigde midde-
len, tijd, geld, verantwoording en
bevoegdheden krijgen.

– De mensen worden opgeleid voor
hun ‘nieuwe’ taak.

– De bereikte resultaten worden
geborgd in de onderneming. 

Voorwaarden bij verbetertrajecten

‘Productiviteitsverbetering
is een bittere noodzaak om te 

kunnen overleven’
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lijks met de machines werken onbewust
vaak weten dat het beter kan. Ze weten
echter niet waar ze precies moeten be-
ginnen. Niet alleen operators, ook mana-
gement en monteurs hebben hetzelfde
gevoel. Doordat ze niet goed met elkaar
communiceren, worden dergelijke zaken
niet bespreekbaar gemaakt. Er is er geen
inzicht in de problematiek. Het advies
van Jansen luidt in zo’n geval: “Als je
denkt dat er een verbeterpotentieel be-
staat, start dan met het uitvoeren van een
OEE-meting.” Na een tot zeven dagen
meten, soms zelfs na een shift (acht uur),
is een indicatie van de OEE bekend. “De
volgende stap is met de mensen naar dit
getal kijken, samen inzicht krijgen in de
productiviteit. Daarna ga je met de ope-
rators bepalen hoe het beter kan, wat is
de ‘best practice’? Als je de OEE van de
‘best practice’ met de huidige OEE-waar-
de vergelijkt, weet je het verbeterpotenti-
eel.”

Werkdruk
Om verbeteringen tot stand te brengen,
zijn ‘autonoom onderhoud’ en ‘Kaizen’
goede methoden – al dan niet in combi-

natie met technische verbeteringen aan
de lijn. Autonoom onderhoud is een pro-
gramma waarmee operators worden
opgeleid om hun eigen machine beter te
leren kennen, zodat ze zelfstandig klein
onderhoud kunnen uitvoeren. Kaizen is
een uit Japan afkomstige, continue ver-
beteractiviteit, waarbij kleine groepen
operators zelfstandig ideeën voor verbe-
teringen aandragen en uitvoeren. In deze
fase komt aan het licht hoe goed andere
afdelingen, zoals inkoop, magazijn en
onderhoud, zijn afgestemd op het pro-
ductieproces.
De eerste resultaten zijn vaak al na vier
weken zichtbaar. Jansen licht toe: “Het
doorvoeren van autonoom onderhoud of
Kaizen kost ongeveer een uur per week
aan begeleiding. Daarnaast besteden de
betreffende medewerkers er zo’n drie tot
vier uur per week aan. Meestal kan dat
tijdens de normale, dagelijkse werk-
zaamheden. De meeste tijd kost eigen-
lijk het borgen. Het gaat er om dat de
nieuwe werkwijzen duidelijk zijn en dat
iedereen zich daaraan houdt. Mensen
moeten zich de nieuwe processen eigen
maken.”

Attractief
Op de vraag wat een bedrijf nou precies
nodig heeft om aan de slag te gaan, ant-
woordt Jansen: “Mensen en commitment
van het management, daar draait het om.
Of een bedrijf wel of niet is geautomati-
seerd, dat is niet relevant. Belangrijk is
om de mensen te koesteren. Zorg ook dat
ze de tijd die ze plotseling overhouden
als dit traject in gang wordt gezet zinvol
bezig kunnen zijn. In de praktijk van alle-
dag heb ik gezien dat een ploeg in de
vrijgekomen tijd alleen maar vervelende
klusjes mocht doen. Dat werkte zo demo-
tiverend voor de mensen dat ze weer in
hun oude patroon terugvielen. En dat is
natuurlijk verspilde energie.”

Continu proces
Een verbeterproces kost per productielo-
catie ongeveer drie tot zes maanden.
“Dat is dan pas het begin. Verbeteren is
een continue proces, ‘a way of life’ voor
de hele organisatie. Uiteindelijk kun je
hetzelfde volume draaien in minder tijd.

Dat heeft gevolgen voor de rol van de
operators. Zij krijgen zo meer tijd om
innovaties door te voeren aan de lijn. Vol-
gens mij is dat is de enige manier om als
onderneming te overleven in West-Euro-
pa”, aldus Jansen. Tot slot merkt hij op
dat het verkrijgen van commitment en
financiële steun van het management
een vak apart is. “Ik laat zo het manage-
ment  het liefst zelf meedraaien op de
productievloer. Alleen dan zien ze wat de
gebreken zijn.”

Bij een fabrikant van pindakaas werd volgens het manage-
ment gewerkt conform de gestelde normen. De normen wa-
ren door de sterk hiërarchisch geleide organisatie zelf opge-
steld c.q. ontstaan. Lange tijd functioneerde deze wijze van
aansturing naar behoren. Toen de concurrentie echter
steeds heftiger werd, onder meer door de prijzenoorlog,
bleek al snel dat de productiviteit moest worden verbeterd
om te kunnen overleven. Hiervoor was het noodzakelijk om
het productieproces beter in kaart te brengen om eventuele
knelpunten zichtbaar te maken. Het management besloot
van start te gaan met Total Productive Maintenance (TPM,

verbetermethode afkomstig uit Japan). De eerste resultaten
tekenden zich af na ruim een jaar. Na vier jaar TPM werden
opmerkelijke resultaten behaald: 
– De OEE was gestegen van 50 naar 83%.
– Het aantal innovaties steeg tot ruim boven de norm.
– Het ziekteverzuim daalde tot beneden de 5%.
– De opleidingstijd voor medewerkers was toegenomen.
– Het aantal omstellingen is afgenomen. 
– TPM heeft ertoe geleid dat de kosten per eenheid product

zijn afgenomen, waardoor het bedrijf de crisis met succes
heeft overleefd. 

Pindakaasfabrikant

‘Mensen en commitment van het
management, daar draait het om’

Henriëtte van Norel
H.W.A. van Norel is freelance journalist.

De OEE is een parameter om de productiviteit te meten.

OEE berekening

A Totale productietijd

B Werkelijke productietijd Storingen
Ombouwen

C Verwachte output

D Werkelijke output Kleine stops
Snelheidsreductie

E Werkelijke output OEE =

B/A x D/C x F/E
F Goed product

Afval/Herbewerken
Opstartverliezen Beschikbaarheid Prestatie Kwaliteit


