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TPM, een systematische aanpak om productieprocessen te verbeteren,

levert daadwerkelijk resultaat op. Vijf levensmiddelenproducenten ver-

telden over hun successen op het congres Continu verbeteren. Een open

bedrijfscultuur en voldoende kennis zijn een voorwaarde om besparin-

gen en kwaliteitsverbetering te realiseren.

Ruim 100 deelnemers telde het congres
‘Continu Verbeteren in productieproces-
sen: Gewoon doen!’ van PAVO, VMT en
Foodmanagement op 18 juni in Ede. Het
was het tweede congres over dit thema
en de animo blijft groot. Continu verbe-
teren met TPM is dan ook geen project
maar een proces zonder einddatum, zo
maakte Peter Bloks, coördinator Produc-
tion Oss bij Organon, duidelijk. “Onder-
houd en verbeteringen in de productie
zijn slechts een eerste stap. Ook onder-
steunende diensten kunnen hun werkwij-
ze verbeteren met TPM.”

Eye opener
Buitenhuis Snacks heeft dankzij verbeter-
acties een dag productietijd in de week
gespaard. “Op zaterdag werken hoeft niet
meer”, vertelde Kees van de Leemkolk,
plantmanager. Hij heeft het personeel
laten zien dat de lijn maar 57% van de tijd
beschikbaar was voor productie. De rest
ging op aan omstellen, reiniging, storin-
gen en op- en afbouwen. “Dat was een eye
opener voor de meesten. Ze zijn zelf met
oplossingen gekomen. Zo stellen opera-
tors nu zelf de machines om en ze maken
zelf schoon.” Het reinigen had Buitenhuis
eerst uitbesteed. Aangezien de eindtijd
van een productierun niet op de minuut te
voorspellen is, leidde dit tot tijdverlies
voor de productie of voor het schoon-

maakbedrijf. Buitenhuis heeft nu geïnves-
teerd in schoonmaakopleidingen voor het
personeel en in lagedrukreinigingsappa-
ratuur die minder vuil verspreidt.

Mensen
“Blijf continu in contact met je mensen”
was de tip die Jacqueline Kerstma,
manager productie en logistiek bij drop-
fabrikant Van Slooten, aan haar toehoor-
ders meegaf. “Zij willen meedenken over
verbeteringen en geïnformeerd blijven
over de voortgang.”
Van Slooten heeft met enkele eenvoudige
ingrepen de productiviteit aanzienlijk
verbeterd. Zo zijn op aanraden van een
operator nieuwe vultrechters besteld
voor de dropsoort Zoethouders. “De
meeste drop is plakkerig, daarom had-
den we vultrechters met een ruw opper-
vlak. Onze Zoethouders echter zijn stroef
vanwege het laagje zoethoutpoeder en
het verpakken gaf problemen. Dankzij
gladde vultrechters, een investering van
nog geen duizend euro, is de productivi-
teit van de verpakkingslijn met bijna tien
procent gestegen.”

Nieuwbouw
Grolsch had al enkele jaren ervaring met
TPM toen werd besloten tot de bouw van
een nieuwe fabriek in Enschede. Daarbij
is gewerkt volgens Early Equipment

Management (EEM) uit TPM, een duide-
lijk gestructureerde projectaanpak voor
het ontwerpen van mens/machinesyste-
men. Grolsch maakte daarbij gebruik van
de kennis en ervaring van alle 400 opera-
tors. Jan Willem Peppink, directeur Pro-
ductie, licht toe: “De aanschafkosten van
een machine vormen slechts een klein
gedeelte van de totale kosten van
instandhouding tijdens de gehele levens-
duur. Wij hebben nu ook rekening
gehouden met operationele kosten en
kosten voor onderhoud, gereedschap en
training.”

EEM levert op termijn kostenbesparing
op. Op dit moment is al een grote betrok-
kenheid van de medewerkers gereali-
seerd. “We hebben veel tijd geïnvesteerd
in opleidingen en bijeenkomsten, maar
nu voelen mensen zich ook eigenaar van
hun machine”, aldus Peppink.
Hij ziet in TPM de enige systematische
verbetermethode die blijvende waarde
heeft. Als belangrijkste voorwaarden voor
blijvend succes noemt hij: “steun van het
management en zichtbare resultaten,
want die motiveren.”
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“TPM, daar hebben we
geen tijd voor. We moe-
ten zo hard duwen.”


