
Continu verbeteren betekent
continu openstaan voor ver-
anderingen, zo bleek op het

Congres Continu Verbeteren van
VMT, Foodmanagement en Stichting
PAVO op 13 juni in Ede. Ruim 70
bezoekers toonden interesse in het
optimaliseren van hun productiepro-
ces. Het managementsysteem Total
Productive Management (TPM) is een
hulpmiddel om dit te bereiken. Peter
Bloks, TPM Coördinator bij Organon
in Oss geeft uitleg. “De doelstelling

van TPM is: alles klopt. Dat betekent
geen kwaliteitsgebreken, geen
(ver)storingen, geen verliezen van
grondstof, manuren of energie en
geen ongevallen. Dat wordt bereikt
door duidelijke procedures, meer ken-
nis bij alle medewerkers en het bor-
gen van de resultaten. Daarbij moet je
bedrijfsdoelen – geld verdienen en
continuïteit – voor ogen houden.”

Gestructureerd
Bloks benadrukt het belang van een
gestructureerde aanpak: “Maak eerst

een verliesanalyse met een goede
methode en ga daarna gericht verbe-
teren met een multidisciplinair
team.” Een veel gebruikte meetme-
thode voor de effectiviteit van pro-
ductiemiddelen is Overall Equipment
Effectiveness (OEE). De OEE wordt
bepaald door voor de beschikbaar-
heid, de prestatie en de kwaliteit de
reële waarden te vergelijken met de
verwachting (figuur 1). In theorie is
de maximale waarde van de OEE
100%, in de praktijk is 85% de

hoogst haalbare waarde. Bij metin-
gen in bedrijven blijkt de OEE vaak
niet hoger dan 40%. “TPM is een
goede methode om de OEE te verbe-
teren”, weet Bloks uit ervaring te ver-
tellen.

Ook Dirk Jan van Lente van advies-
bureau Van Lente & De Vos maakt
veel gebruik van de OEE om de pres-
tatie van bedrijven in kaart te bren-
gen. “Werk altijd samen met de pro-
ductiemedewerkers”, is zijn advies.
“Directe betrokkenheid van iedereen
leidt tot een groot draagvlak. Dat
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leidt tot een groter bewustzijn van
verliezen en maakt het mogelijk om
continu te verbeteren. De grote
kracht is dat de hele fabriek aan het
denken is en niet alleen manage-
ment.”

Van Lente ziet een OEE-waarde als
bedrijfsinterne parameter en niet als
‘visitekaartje’. “Je doet een OEE-
meting voor jezelf om je eigen verbe-
terpotentieel te bepalen. 

Korte termijn
Van Lente streeft bij de bedrijven die
hij adviseert naar verbeteringen op
korte termijn. “Dat zorgt voor een
goede motivatie en betrokkenheid
van de medewerkers. Succes aan het
begin stimuleert het proces van con-
tinu verbeteren.”

Ter illustratie geeft hij een voor-
beeld van de inpakafdeling van een
koekjesfabriek met een OEE van
39%. De kwaliteit van de producten
was weliswaar hoog, maar de lijn was
slechts de helft van de tijd beschik-
baar. Door een technische verbete-
ring aan de machine is de OEE geste-
gen tot 60%. Dit levert een outputstij-
ging op van 50%. Hierdoor is uitbrei-
ding met een extra lijn voorlopig
overbodig en hoeft de nachtploeg
niet meer te worden ingezet. 

Omsteltijden
Een belangrijke OEE-factor is de
beschikbaarheid van machines.
Omsteltijden hebben hierop een
nadelige invloed. Lex van der Zon van
Lever Fabergé Europe laat zien hoe
TPM binnen zijn bedrijf is gebruikt
voor omsteltijdreductie in bufferba-
nen. In de bufferbanen worden de

De prestatie van elk bedrijf kan verbeteren door doelgerichter gebruik te maken van

machines en personeel. Dat lukt door het stellen van duidelijke doelen, het meten van de

prestaties en het stimuleren van verbeteringen op een zo laag mogelijk niveau in de

organisatie. Binnen een paar jaar kunnen opmerkelijke kostenbesparingen en vergroting

van betrokkenheid worden bereikt.

Annemarie Barbier-
Schenk

Verbeteren doe je continu
MANAGEMENT

WCM, TPM en OEE
World Class Manufacturing (WCM) is de verza-

melnaam van methoden en technieken die bij-

dragen aan het benaderen van World Class Per-

formance voor het gehele bedrijf. Dit betekent

dat alle bedrijfsprocessen een maximale output

hebben in termen van tijd, kwaliteit en geld voor

de klant.

Total Productive Maintenance (TPM) is de ver-

zamelnaam van methodes en

technieken die bijdragen aan

World Class Performance van de

machines. Total Productive Main-

tenance is de oorspronkelijke

benaming uit Japan. Deze term

wordt weinig gebruikt omdat

hierbij de nadruk ligt op onder-

houd en techniek. TPM wordt

ook vertaald als Total Perfect

Management, Total People

Management of Teams Presteren

Meer. 

Overall Equipment Effectiveness

(OEE) is een meetmethode om de werkelijke

machine-effectivitieit te meten ten opzicht van

het ideaal.
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TPM

TPM richt zich op de verbeteringen van de gehele productie.

Alle pijlers zijn even belangrijk voor TPM. 

‘De doelstelling van TPM is: alles klopt’
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en commitment vormen samen met
duidelijke doelstellingen en terug-
koppeling de basis van WCM.”

Over de aanpak van verbeteringen
heeft Blom een heldere visie: “Je
moet niet te snel in termen van
oplossingen denken. Eerst ga je het
probleem onderzoeken, dan pas het
doel vaststellen en oplossingen
bedenken.” 

Succesfactoren
Met TPM zijn goede resultaten te
behalen, zo is duidelijk geworden op
dit congres. Blom nuanceert: “De
methode is eenvoudig, maar de
implementatie is moeilijk.” Bloks zet
de kritische succesfactoren op een
rijtje: “Een duidelijke visie commit-
ment van het management en men-
sen en middelen om met verbeterin-
gen aan de slag te gaan. Het bedrijf
moet investeren in TPM.”

Uit de discussie aan het eind van de
dag bleek veel interesse voor toepas-
sing van TPM in de praktijk. Con-
gresbezoekers waren vooral geïnte-
resseerd in een concrete aanpak: hoe
krijg ik mijn bedrijf zover en hoe ga
ik aan de slag? Er liggen genoeg aan-
knopingspunten voor een volgend
congres over dit onderwerp. ■

flessen reinigingsmiddel op de juiste
positie gezet zodat ze door een mani-
pulator in een doos gezet kunnen
worden. “In het kader van gerichte
verbeteringen hebben we een analyse
uitgevoerd voor de lijn. Daarin zijn
alle afzonderlijke handelingen van
het ombouwen van een lijn in kaart
gebracht met de benodigde tijd. Ver-
volgens is bekeken of die handelin-
gen konden plaatsvinden voor of na
het daadwerkelijke ombouwen of dat
een machinestop noodzakelijk is.
Ook is onderzocht of handelingen op
eenvoudiger wijze konden worden
uitgevoerd.

Bij Lever Fabergé Europe heeft deze
aanpak geleid tot een drastische
reductie van de omsteltijd in buffer-
banen van 16 uur tot drie uur per lijn
en het volgende doel is anderhalf uur
(figuur 2). De verbeteringen aan de
bufferbanen hebben hieraan bijge-
dragen De omstelling in de machine
vond oorspronkelijk per baan hand-

matig plaats met moeren. Elke keer
opnieuw moest de breedte van de
baan worden bepaald. De eerste ver-
betering was de invoering van blokjes
ter breedte van de types flessen. De
omsteltijd werd zo teruggebracht
naar drie uur. Door dit proces te
automatiseren kon de omsteltijd ver-
der worden gereduceerd. Bij een
nieuwe lijn is in overleg met de leve-
rancier op basis van deze ervaringen
een systeem met schaarwerking inge-

bouwd. Hiermee duurt
de omstelling van de
breedte zolang als een
druk op de knop. “We
hebben goede resulta-
ten geboekt met TPM”,
vat Van der Zon samen.

Tennisbal
Met TPM komt de pro-
ductie op een steeds
hoger plan. Wordt
bedrijfsbreed de aan-
dacht gericht op het
stellen van doelen, het meten van de
prestaties door middel van prestatie-
indicatoren en het initiatief tot verbe-
teren, dan leidt dit uiteindelijk tot
World Class Manufacturing (WCM).
Steven Blom van Blom Consultancy
gaf aan waar het bij WCM om draait:
“WCM betekent op alle niveau’s in
het bedrijf bezig zijn met het berei-
ken van de productiedoelen. Het
betekent een revolutie in doelgericht-

heid.”
Blom geeft aan dat in een traditio-

nele organisatie afdelingen veelal
niet samenwerken. “Elke afdeling
heeft zijn eigen verantwoordelijk-
heid. De muurtjes tussen afdelingen
zorgen er voor dat problemen als een
tennisbal over de muur worden
gegooid. Als afdeling ben je het pro-
bleem dan kwijt, maar het bedrijfs-
doel wordt hier niet mee gediend.
Samenwerken, elkaar serieus nemen

Fig. 1   De OEE wordt

berekend door de

beschikbaarheid, de

prestatie en de kwaliteit

in de praktijk te

vergelijken met de

verwachtingen.

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

‘De grote kracht is 

dat de hele fabriek aan het denken is en niet alleen

management’

2a Oorspronkelijke situatie 2b Verbeterde situatie 2c Nieuwe machine

Fig. 2   Verbeteringen in de bufferbanen hebben bij Lever Fabergé Europe geleid tot een forse reductie van de omsteltijden: a) omstellen met moeren kost

veel tijd, b) door gebruik te maken van blokjes ter breedte van de flessen wordt veel tijd bespaard, c) bij de nieuwe machine is omstelling eenvoudig en snel

dankzij het schaarprincipe. 
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