
Waar liggen de kansen om
te besparen? Die vraag
blijkt makkelijker gesteld

dan beantwoord. Een productiebe-
drijf is vooral sterk in het operatio-
neel management. En het runnen van
het bedrijf vraagt een maximale
inspanning: zowel managers als
medewerkers hebben hun handen vol
aan de kerntaken – van inkoop tot
planning, van productie tot onder-
houd. Daarbij komt nog dat elke
organisatie een open relatie heeft
met haar omgeving, waarmee gezegd
wil zijn dat elke organisatie móet
inspelen op actuele ontwikkelingen
(ICT, wetgeving). Het resultaat is dat
Productie nauwelijks tijd heeft zich te
bezinnen op verbeterprocessen. Veel
bedrijven laten dan ook kansen onbe-
nut: er valt doorgaans nog veel te
besparen op de belangrijkste compo-
nenten van productiekosten: onder-
houd, personeel, logistiek en kwali-
teit.

Cruciaal
Dat eerstgenoemde aspect – onder-
houd – dient speerpunt te zijn bij
structureel verlagen van de produc-
tiekosten. Door onderhoud effectie-
ver en efficiënter in te richten zijn
hier blijvende besparingen van 20 tot
40% mogelijk. En dat zónder de
dagelijkse operatie te verstoren en
zónder afbreuk te doen aan de tech-
nische conditie van de installatie. Dat
is geen gemakkelijke opdracht voor
een onderhoudsorganisatie die
focust op technische kwaliteit. Welis-
waar zijn ervaren vakmensen – die
kunnen improviseren en adequaat
handelen – in staat om de onder-
houdsorganisatie succesvol te
maken. En ze zijn sterk in het oplos-
sen van storingen, preventief onder-

houd en het doorvoeren van techni-
sche verbeteringen in installaties.
Maar daar staat tegenover dat ze niet
getraind zijn om verbetertrajecten op
te zetten en te implementeren. Daar-
door heeft het verbeteren van zowel
de werkprocessen als het onder-
houdsmanagementsysteem vaak een
lage prioriteit.

Het gaat er dus om onderhoud
effectiever en efficiënter in te richten.
In de eerste plaats moet onderhoud
beter bijdragen aan de prestatie van
productie. Ten tweede moet het
onderhoud efficiënter worden uitge-
voerd. En ten derde dient scherper te
worden ingekocht. Cruciaal is moti-
vatie: iedereen moet doordrongen
zijn van het feit dat het anders moet.
Daarbij moet voor iedereen helder
zijn wáár te besparen valt en hoeveel.
Belangrijk is ook dat de monteurs
betrokken worden bij het richting
geven van het verbeteringstraject.

Kritisch
Total Productive Maintenance (TPM)
is nu de trend. Deze methodiek
wordt veel toegepast bij voedings-
middelenproducenten met een multi-
product karakter (of verpakkingslij-
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nen). TPM draagt bij aan een hoger
lijnrendement (10 à 30% in een à
twee jaar) en daarmee aan het verla-
gen van de productiekosten. Dit zit
hem in minder overwerk, minder
ploegen per week, lagere onder-
houdskosten en lagere operationele
kosten. TPM heeft nog een effect: het
verbetert de samenwerking tussen
afdelingen. Overall Equipment Effec-
tivity (OEE), een performance-indica-
tor voor het lijnrendement, wordt
gebruikt om de verbeterresultaten te
meten. Als die meetresultaten ter
beschikking worden gesteld aan alle
betrokkenen, stimuleert hen dat zich
in te zetten voor het verbetertraject
en kritisch te kijken naar hun eigen
handelen. Daarmee zijn TPM en OEE
geschikt om binnen een half jaar al
de eerste grote besparingen te beha-
len.

In kaart
Hoe bruikbaar TPM en OEE ook zijn,
zaligmakend zijn ze niet. In multi-
productbedrijven benutten deze
methodieken niet alle besparingsmo-
gelijkheden en in bedrijven met een
meer proces/bulkkarakter mist het de
belangrijkste kansen. Dit komt
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De haperende economie maakt kostenbesparing

actueel. Zeker in de voedingsmiddelenbranche, waar

marges onder druk staan en steeds hogere eisen

worden gesteld in het kader van ISO, HACCP, GMP+ en

voedselveiligheid. Allemaal factoren die de

productiekosten opdrijven. Doorgaan ‘zoals we

gewend zijn’ is geen optie. Er móet worden bespaard.

En dat kan ook: tien tot veertig procent minder

productiekosten zijn realistisch.

Ted Abrahamsen

Minder productiekosten: bespar
MANAGEMENT

Stap voor stap
besparen
1 Analyseren van

Onderhoud (presta-

tie, kosten, bespa-

ringspotentie)

2 Draagvlak creëren

en samen plannen

maken (alle neuzen

één kant op) 

3 Randvoorwaarden

creëren: voldoende

tijd, juiste methoden,

essentiële expertise

4 Meten van resulta-

ten is vergroten van

motivatie

5 Resultaat: 20-40%

lagere onderhouds-

kosten

Edward Dorst, programmamanager van het onderhoudsverbetertraject bij Suiker

Unie en Ted Abrahamsen, Partner bij ARV Group,  geven vorm aan een besparing

van 30% op onderhoud. De ARV Group heeft geholpen bij het verwerven van

inzicht in het besparingspotentieel en het doorvoeren van de veranderingen.
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sche verslaglegging en goede proces-
begeleiding. Aspecten als ‘cultuur’ en
‘gedrag’ van de onderhoudsmensen
kunnen gunstig worden beïnvloed
door samen doelstellingen te definië-
ren en vervolgens een klimaat te
scheppen waarin het elkaar aanspre-

ken op ‘inefficiënt handelen’ vanzelf-
sprekend is. Initiatief en voorbeeld-
gedrag vanuit het plant-MT is een
voorwaarde. Vaardigheidsontwikke-
ling van eerstelijnsmanagement
(groepsleiders, projectleiders) door
training en coaching is essentieel. De
motivatie van monteurs kan verder
worden vergroot door een juiste
balans te creëren tussen taken en
competenties. Zo wordt inefficiënt
gedrag verminderd, zoals het te vaak
lopen naar het magazijn en het onno-
dig met twee man op één klus wer-
ken. Het management dient wél voor-
af duidelijk te maken wat er gaat
gebeuren met de ‘vrijgespeelde’
medewerkers. Dit alles maakt duide-
lijk dat het verlagen van de productie-
kosten een multidisciplinaire aanpak
vereist: het raakt niet alleen Onder-
houd, maar veel meer afdelingen.
Geen gemakkelijke klus, wel een uit-
dagende. ■

omdat TPM in de Automotive indus-
trie is ontstaan, waar het accent ligt
op ‘technisch verbeteren’ (minder
storingen, kortere omsteltijden).
Vandaar: maak eerst een gedegen
productiviteitsanalyse en vervolgens
een plan om de kosten te verlagen.
Proces/bulkbedrijven realiseren de
grootste besparingen door de onder-
houdsbehoefte in kaart te brengen en
door het preventief onderhoud beter
af te stemmen op de productiepresta-
tie (Reliability Centred Maintenance).
Dit wordt vaak gecombineerd met
het vergroten van de efficiency van
het onderhoudswerk (stroomlijnen
werkprocessen, aanpassen organisa-
tie, gedrag/motivatie monteurs).
Hiermee kan – samen met TPM – ook
in een multiproductomgeving flink
worden bespaard. We zien dan een
hogere productiviteit van de mon-
teurs, minder overbodige preventieve
acties en scherpere inkoop. Het vrij-
maken van managementtijd voor het
verbetertraject – én aandacht voor
zowel organisatieontwikkeling als
managementtraining – zijn belangrij-
ke voorwaarden voor een soepel ver-
lopend verbetertraject.

De praktijk
Tijd om te kijken hoe de besparingen
in de praktijk kunnen worden omge-
zet. Het mag duidelijk zijn dat het
ontbreken van inzicht in de besparin-
gen (waar, hoeveel?) de eerste drem-
pel is. Een assessment – waarbij sleu-
telpersonen van de plant worden
betrokken – zal veel duidelijk maken.

Het probleem is vaak ‘tijd’. Maar
door het slim ‘skippen’ van taken
(minder vergaderen bijvoorbeeld), of
door het delegeren of uitbesteden
van werkzaamheden, ontstaat er tijd
om het verbetertraject succesvol in te
voeren. Essentieel is ook om vol-
doende expertise over veranderings-
processen in te brengen, zodat het
plant-MT vertrouwen krijgt in het
implementatietraject. Om Onder-
houd beter af te stemmen op Produc-
tie is de betrokkenheid van de mon-
teurs cruciaal. Zij moeten juist meer
gericht zijn op het vergroten van de
performance van Productie: niet
ieder rammeltje hoeft eruit. Die focus
op Productie zal doorgaans het resul-
taat zijn van een RCM-training én van
de participatie van monteurs bij het
onderzoek naar de onderhoudsbe-
hoefte. Om iedereen bij de les te hou-
den is het zaak de nieuwe plannen
voor preventief onderhoud direct in
te voeren en zo snel mogelijk de gro-
te besparingen te laten zien.

Cultuur en gedrag
Werkprocessen verbeteren als versto-
rende factoren worden opgeheven –
zoals het ontbreken van de juiste
reserveonderdelen, actuele informa-
tie en goed gereedschap. Het is aan
werkgroepen om de dominante
aspecten te benoemen, verbeterplan-
nen te maken en deze te implemente-
ren – uiteraard samen met de men-
sen die de werkprocessen aansturen
of uitvoeren. Essentieel hierbij is
gestructureerd werken, systemati-

ren op onderhoud 
Suiker Unie: 30% lagere onderhoudskosten 
Dat de onderhoudskosten drastisch omlaag kunnen, bewijst Suiker Unie.

Daar gaat men op drie productielocaties de komende twee à drie jaar bijna

30% besparen op onderhoud. Dit dankzij een integrale aanpak, waarbij

vanaf het begin alle medewerkers op alle niveau’s betrokken zijn bij het

verbetertraject.

Gezamenlijk hebben de managers Productie, Techniek en Investeringen

met  externe ondersteuning eerst bepaald op welke punten het onderhoud

kan verbeteren. Op basis van collectieve specifieke kennis en ervaring – van

onder meer onderhoudsmanagement, best practices van onderhoudsproces-

sen en inkoopprocessen, verandermanagement en RCM – zijn vervolgens

plannen gemaakt om dit potentieel om te zetten in concrete besparingen.

Cruciaal was de betrokkenheid én motivatie in alle lagen van de onder-

houdsorganisatie. Nadat de monteurs, werkvoorbereiders en projectleiders

vertrouwd waren gemaakt met de RCM-methode, startten werkgroepen

met het invoeren van de nieuwe methodiek van onderhoud. De eerste

resultaten zijn inmiddels zichtbaar: bepaalde onderdelen van de fabriek

laten tot 20% kostenbesparing zien. De inkoopkosten worden met 15 tot

20% verlaagd dankzij reductie van het aantal leveranciers, scherpere con-

tracten en verbeterde inkoopprocessen. De verwachting is dat elke monteur

straks effectiever zijn onderhoudswerk kan doen en daarmee zo’n twee uur

per dag zal besparen. Dit dankzij gestroomlijnde onderhoudprocessen.

Daarbij is er niet alleen aandacht voor projectplanning, werkvoorbereiding,

communicatie, materiaalvoorziening en SAP-informatie, maar ook voor het

versterken van de individuele motivatie door te focussen op cultuur, gedrag

en organisatieverandering. Met deze integrale aanpak gaat Suiker Unie

haar onderhoudskosten structureel verlagen met bijna 30%. 

Wijnand Hogenes, directeur Productie bij Suiker Unie, zegt dat het wer-

ken aan cultuur en gedragsverandering niet eenvoudig is: “Sommige bedrij-

ven doen dat door ingrijpende, schoksgewijze veranderingen (bijvoorbeeld

uitbesteding van complete diensten). Het risico is dat er neveneffecten

optreden, die beoogde voordelen weer teniet doen. Ik geloof in een stap-

voor-stap aanpak met betrokkenheid van alle medewerkers. Dat levert

meer op. Dit betekent wel dat je tijdig moet starten met veranderen, wacht

niet tot het (bijna) te laat is!” Edward Dorst, programmamanager bij Suiker

Unie, vult aan: “Als je de onderhoudsorganisatie wilt veranderen, is de

betrokkenheid op alle niveau’s in de fabrieken cruciaal. Alleen dán kan het

centraal coördineren van het verbeterprogramma slagen. Belangrijk in zo’n

proces is externe ondersteuning voor specifieke onderhoudskennis en met

name kennis en ervaring met betrekking tot organisatieveranderingen.

Onze mensen hebben - samen met  ARV Group - geconcludeerd dat er een

groot besparingspotentieel is. Zij zijn nu dan ook nauw betrokken bij de

implementatie van de verbeteringen.”

Bespaar op
onderhoud
Op 14 november vindt

in Hilversum het sym-

posium ‘Bespaar op

onderhoud’ plaats.

Meer informatie vindt

u op www.vmt.nl/

bijeenkomst.

Eerdere publicaties

over het verbeteren

van bedrijfsprocessen

vindt u in VMT 14/15

en VMT 18/19 van dit

jaar.

Cruciaal is motivatie: iedereen moet

doordrongen zijn van het feit dat het

anders moet


