
RBV Leaf heeft in tien jaar tijd
de productie verviervoudigd
terwijl de personele bezetting

gelijk is gebleven. “Dat is niet onop-
gemerkt gebleven”, zegt Adrie Bos,
hoofd Productie en Logistiek. “We
zijn de laatste jaren efficiënt gewor-
den door de invoering van World
Class Manufacturing (WCM, zie
kader).”

WCM is volgens Bos de basis
geweest voor de uitbreiding met de
kauwgomproductie uit Amsterdam.
Daarmee gaat het bedrijf in een keer
dubbel zo veel produceren. Bos: “We
zagen het als een beloning voor het
vele werk dat we hier verzetten om
ons bedrijf zo efficiënt mogelijk te
maken.” 

Stophoestlijn
De eerste aanzet tot verandering ont-
stond in 1996. Bos vertelt: “We kre-

gen door alle overnames en uitbrei-
dingen steeds meer werk. Toen de
Stophoestlijn erbij kwam, gingen we
van een naar twee ploegen. We wil-
den voor het ploegje van drie man
geen extra leidinggevende. We heb-
ben toen voor die lijn een team
geformeerd dat zichzelf moest red-

den. We hadden het toen nog niet
over WCM of TPM (Total Productive
Maintenance, red.), dat kwam pas
later.” 

In het begin hadden medewerkers
moeite met hun zelfstandigheid. “Je
werd voortdurend thuis gebeld voor
kleine problemen. Maar al vrij snel
ging het beter. Dat gaf ons steun om
ermee door te gaan.”

Bos had al eerder de overtuiging
dat medewerkers zelfstandiger kon-
den werken. “Maar zolang je niet
echt die verantwoordelijkheid bij hen
legt en ze niet laat voelen dat je ver-
trouwen hebt in hun kennis en ini-
tiatieven, gebeurt er natuurlijk
niets.”

Zelfsturende teams
Het concept van de zelfsturende
teams werd verder uitgewerkt. De
organisatie was op dat moment func-
tiegericht. Bos: “We hadden twee
chefs, acht groepsleiders en daaron-
der werden de medewerkers zo’n
beetje een op een aangestuurd. Een
procesgerichte organisatie was echt
een grote verandering voor de men-
sen hier.” 

In 1996 werden de chefs ‘coördina-
toren’. Bos: “Chef is een hiërarchisch
begrip en daar wilden we vanaf. De
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functie ‘coördinator’ gaf meer aan
wat hun eigenlijke taak moest zijn.
De groepsleider verdween en de
teams kwamen direct onder de coör-
dinatoren te staan. Wel hebben we in
de teams een eerste operator
benoemd als aanspreekpunt en
vraagbaak.”

Total Clean Out
Eind 1997 kwam het hoofdkantoor
met de mededeling dat de organisa-
ties efficiënter moesten gaan werken,
de Technische Dienst werd expliciet
genoemd. Bos: “Op dat moment
kwam TPM in beeld. Steven Blom,
toenmalig directeur van Blom Con-
sultancy, vertelde over rendements-
verbeteringen via OEE. Het sloot
goed aan bij onze zelfsturende
teams. Bovendien kon je via OEE veel

beter zien waar je verliezen zitten dan
bij onze rendementsberekeningen
gebaseerd op kostprijs. We besloten
toen om met Blom in zee te gaan.” 

Met Blom werd bij de lijnen een
nulmeting gedaan om de OEE’s te
bepalen en te zien waar de meeste
verliezen zaten. Vervolgens is een
‘Total Clean Out’ gedaan, stapsgewijs
door de hele fabriek. Bos: “Dat was
apart. Je gaat een lijn stilzetten en
met het team op zoek naar verbeter-
mogelijkheden. We sloten elke sessie
af met een prioriteitenlijst. Binnen
twee maanden moest 80% zijn verbe-
terd zijn. Dat hielden we bij op bor-
den.” De operators zagen nu wat er
veranderd was in de organisatie. Bos:
“Er werd niet alleen naar ze geluis-
terd, ze vormden min of meer het
middelpunt.”

Altijd resultaat
Operators werden opgeleid om zelf-
standig verbeteringen te onderzoe-
ken en de eerste Small Group Activi-
ties (SGA’s) werden gestart. Een SGA
bestaat uit een klein team gevormd
door operators en bijvoorbeeld een
monteur. Het team richt zich in een
kort tijdsbestek op één bepaald ver-
beteraspect. Het onderzoekt het pro-
bleem, brengt de oorzaken in kaart,

Snoepen in Sneek. Dat kan sinds 1902, toen Tonnema in Sneek King-pepermunt ging

produceren. Inmiddels heeft RBV Leaf, waar het bedrijf tegenwoordig deel van uitmaakt,

een nieuwe kauwgomafdeling geopend voor honderd medewerkers. Dat is in een klap
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efficiënt geworden door de invoering van World Class
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formuleert structurele oplossingen
en zorgt daarna voor een permanente
verbetering. Als er veel geld of tijd
mee gemoeid is, wordt de oplossing
nauwkeurig omschreven. Een SGA
heeft dus altijd resultaat, ook al kan
de oplossing niet direct worden
geïmplementeerd. Daarna heft de
SGA zichzelf op.

Opleiden is belangrijk bij TPM.
Bos: “Mensen moeten een theore-
tisch kader hebben om gestructu-
reerd te kunnen werken. We hebben
daarom samen met Blom veel concre-
te voorbeelden groepsgewijs uitge-
werkt. Daarnaast hebben we works-
hops gehouden om de verbeteringen
te borgen via ons kwaliteitssysteem.”
De consultant van Blom voegt daar-
aan toe: “In de workshops leren de
medewerkers om samen te verbete-
ren, zodat ze daarna zelfstandig kun-
nen werken, zonder mijn ondersteu-
ning.

Loslaten
TPM werd in het begin niet alleen
door productiemedewerkers met
argusogen gevolgd, ook het manage-
ment kwam met vragen over kwaliteit
en haalbaarheid. Bos: “Over het alge-
meen kregen we het voordeel van de
twijfel. Kijk, als medewerkers betrok-
ken zijn bij het bedrijf en het proces,
hoef je je niet druk te maken over de
kwaliteit en de productiviteit. Je moet

als managementteam leren loslaten
en vertrouwen hebben in wat er
gebeurt.”

Door de overlegstructuur, een
wezenlijk onderdeel van TPM, kreeg
de Kwaliteitsdienst gaandeweg een
andere rol: “Voor 1996 namen ze
steekproefsgewijs monsters mee naar
het lab en vertelden wat wel of niet
goed was. Nu gingen ze ondersteu-
ning bieden bij de lijnen en meeden-
ken bij een SGA. Ze integreerden die
verbeteringen in hun kwaliteitssys-
teem. Dat was precies wat we nodig
hadden.”

De technische dienst ging niet meer
zelfstandig klussen, maar met opera-
tors aan de lijn zaken bespreken. Bij
investeringen werd gezamenlijk een
kosten/batenplaatje gemaakt voor het
managementteam. Ook organisato-
risch is de rol van de technische
dienst veranderd. Sinds 2000 maken
de monteurs deel uit van de teams.
Ze vallen nu deels onder de coördina-

toren en deels onder het hoofd tech-
nische dienst.

Verbetervoorstellen
In een tijdsbestek van vier jaar was de
organisatie volledig veranderd. Het
probleem was nu dat de mensen te
enthousiast waren. Bos: “Er werden
zo veel verbetervoorstellen gelan-
ceerd dat we ze niet allemaal tegelijk
konden aanpakken. Om die reden

hebben we nu de budgetten lager in
de organisatie gelegd. De coördina-
toren hebben, onder bepaalde voor-
waarden, de beschikking over de
budgetten. Mensen stellen nu zelf
prioriteiten en weten waarom het ene
voorstel wel en het andere niet wordt
aangepakt.”

Wat begon bij de kleine Stophoest-
lijn, is uitgerold over het hele
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bedrijf. Door WCM staat alles en
iedereen nu in dienst van de produc-
tie. Door het bedrijf heen hangen
lijsten met resultaten van verbeterin-
gen, SGA-activiteiten en OEE-metin-
gen. Verbeteren is een continu pro-
ces geworden.

Vervolgstappen
Bij de kauwgomlijn is vanaf het begin
gewerkt volgens WCM. De nieuwe
productiehal is ontworpen voor een
procesgerichte organisatie. Vanuit
kantoren direct op de werkvloer kun-
nen de medewerkers de lijnen in de
gaten houden. In de sollicitatieproce-
dures voor de nieuwe medewerkers is
nadrukkelijk gesproken over TPM en
zelfsturende teams. Wie daar niets
voor voelde, kon beter niet sollicite-
ren.

Over vervolgstappen in WCM wordt
de komende tijd verder nagedacht.
Bos: “Blom Consultancy heeft ons de
WCM-gedachte duidelijk gemaakt.
We kunnen nu zelfstandig verder.
Het succes van WCM staat of valt met
de medewerking van management en
medewerkers. Bij RBV Leaf is het een
succes geworden.” ■

Het succes van WCM

heeft ervoor gezorgd dat

de productie van

kauwgom naar Sneek is

verplaatst. In de nieuwe

productiehal is vanaf het

begin rekening

gehouden met een

procesgerichte

organisatie.

WCM, TPM en OEE
In elk proces treden verliezen op. Bedrijven die bezig

zijn met World Class Manufacturing (WCM) streven

ernaar deze verliezen tot nul te reduceren. Dit bete-

kent dat alle bedrijfsprocessen gericht zijn op een

maximale output in tijd, kwaliteit en geld voor de

klant.

Een belangrijke meetmethode voor verliezen die

optreden in productieprocessen is de Overall Equip-

ment Effectiveness (OEE). OEE meet de machine-

effectiviteit. Total Productive Maintenance (TPM) is

de methode om de OEE te verbeteren. 

‘Je moet als managementteam 

leren loslaten en vertrouwen hebben in wat er

gebeurt’


