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Management

Verlies van grondstoffen met tweederde verminderd, omsteltijden teruggebracht tot de helft, aan-

tal storingen met 90% gereduceerd. Dergelijke verbeteringen in efficiency en kwaliteit zijn behaald

met een systematische aanpak van verbeterprocessen, zoals TPM of World Class Manufacturing.

Productiebedrijven vertelden hun ervaringen op het derde congres Continu Verbeteren. 

Met verbeterprocessen is winst te behalen,
zo lieten acht bedrijven zien op de VMT/
PAVO-praktijkdag Continu Verbeteren III;
Van ‘beter’ naar ‘World Class’ op 14 okto-
ber in Ede. Een gestructureerde aanpak als
Total Productive Maintenance (TPM) of
World Class Manufacturing (WCM) biedt

de meeste kans op succes. De kosten gaan
ook hier voor de baten uit. Investeringen in
commitment van het management,
vaardigheden van medewerkers, tijd en
geld voor procesaanpassingen en goede
plannen zijn noodzakelijk.

Foplossing
Een van de instrumenten uit de verbeter-
gereedschapskist is omsteltijdreductie
(SMED: Single Minute Exchange of Die).
“SMED is eenvoudig om mee te beginnen
en de resultaten zijn snel zichtbaar”, legt
Gerard Berendsen, manager Industrial
engineering bij Royal Numico, uit. “Je
moet het wel consequent toepassen. Met
het team operators maak je een video
van de huidige manier van omstellen. Sa-
men bekijk je de video, zet deze na elke
tien seconden stop en beschrijft de acti-
viteit die je ziet. Vervolgens kijk je samen
welke activiteiten kunnen vervallen, wel-
ke tijdens de stilstand moeten plaatsvin-
den (on line) en welke ook vooraf of na-

derhand kunnen (off line). Dit is de eer-
ste tijdwinst. Voor de on line activiteiten
zoek je technische aanpassingen die de
omsteltijd verkorten. Dat is de tweede
winst. Dan gaat het er om de nieuwe
werkwijze te introduceren en te standaar-
diseren. Essentieel is dat mensen die
werkzaamheden uitvoeren zelf SMED uit-
voeren. Zij kennen het proces.” 
De tijdwinst op verpakkingslijnen bij Nu-
tricia Cuijk, onderdeel van Numico, is
spectaculair: 80% bleek voor elke machi-
ne haalbaar. In de nieuwe situatie is het
omstellen eenvoudiger: iedere operator
kan het, speciaal gereedschap is niet
meer nodig en omstellen betekent geen
afstellen meer. Berendsen is tevreden:

Continu Verbeteren

Steeds meer 
efficienty en kwaliteit

‘Stel de vraag ‘waarom gebeurt dat’
niet één keer maar vijf keer’

World Class Manufacturing (WCM) is de verzamelnaam van
methoden en technieken die bijdragen aan het benaderen van
World Class Performance voor het gehele bedrijf. Dit bete-
kent dat alle bedrijfsprocessen een maximale output hebben
in termen van tijd, kwaliteit en geld voor de klant.
Total Productive Maintenance (TPM) is de verzamelnaam van
methodes en technieken die bijdragen aan World Class Per-
formance van de machines. Total Productive Maintenance is

de oorspronkelijke benaming uit Japan. Deze term wordt wei-
nig gebruikt omdat hierbij de nadruk ligt op onderhoud en
techniek. TPM wordt ook vertaald als Total Perfect Manage-
ment, Total People Management of Teams Presteren Meer.
Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een meetmethode
om de werkelijke machine-effectiviteit te meten ten opzicht
van het ideaal. Hierbij wordt rekening gehouden met produc-
tietijd, output en de kwaliteit van de producten.

WCM, TPM en OEE

T
Voor iedereen en alles

Iedereen verantwoordelijk
Iedereen heeft er voordeel bij

Iedereen is betrokken

M
Onderhouden machines

Verbeter activiteiten
Duidelijke doelstellingen

Handhaven basiscondities

P
Accepteer geen verliezen
Ga voor 100% efficiency

Produceer meer en beter
Continue verbeteren

TPM

Alle pijlers zijn even belangrijk voor TPM. 
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”Het doorlopen van SMED-methode
werkt. Bij omsteltijden van een paar uur
lijkt het misschien overbodig om acti-
viteiten per tien seconden te beschrijven,
maar het is echt nodig om een goed in-
zicht te krijgen in je eigen activiteiten.
Pas dan kom je tot de ontdekking dat je
bijvoorbeeld tien keer heen en weer
loopt.”
Bij Numico wordt veel aandacht besteed
aan het analyseren van de werkzaamhe-
den. “Stel de vraag ‘waarom gebeurt dat’
niet één keer maar vijf keer, dan pas zit je
bij het echte probleem en kun je op zoek
naar een oplossing. Zonder goede analy-
se krijg je een foplossing.”

Teams presteren meer
Ook Leaf Holland in Sneek, bekend van
King-pepermunt, Stophoest, Xylifresh en
Sportlife, werkt al enkele jaren met TPM.
De winst zit in stijging van de producti-
viteit (OEE), afvalvermindering, flexibi-
liteit en meer motivatie bij de operators.
Adrie Bos, hoofd productie en logistiek,
stond aan de wieg van de zelfsturende
teams en TPM. “De invoering was een
geleidelijk proces. Inmiddels hebben we
TPM geborgd in ons kwaliteitsysteem en
ingebed in de dagelijkse werkzaamhe-
den. Zo meten de operators zelf de OEE
aan de lijn en maken ze dagelijks, weke-
lijks en maandelijks rapportages. In het
werkoverleg en in de verbeterteams vindt
de analyse plaats en worden verbeter-
voorstellen gemaakt. Sinds een aantal
jaren hebben de teams een eigen budget
zodat ze zelf hun plannen kunnen uitvoe-
ren.”
Bos is overtuigd van de meerwaarde van
TPM, een term die zij vertaalt als ‘teams
presteren meer’. “Belangrijk is dat je als

leidinggevende steeds opnieuw de verbe-
tervisie vertelt en tijd neemt voor het be-
geleiden van medewerkers. Teams zijn in
staat tot grote verbeteringen, dus geef ze
de ruimte en de middelen.”

Zien is geloven
“Continu verbeteren met TPM is een lan-
getermijnstrategie”, zo maakt Mario
Marchena, TPM-coördinator Supply chain
bij Unilever Europe Foods, duidelijk. De
multinational is hiermee tien jaar gele-
den gestart, als een van de eersten in Ne-
derland. Om managers van de verschil-
lende Unilever-bedrijven te overtuigen

van de waarde van deze verbetermetho-
diek, gingen ze op excursie naar Japan,
de bakermat van TPM. “Zien is geloven”,
zo motiveert Marchena deze aanpak. Op
dat bezoek volgde een uitgebreide cur-
sus. “TPM werkt bottom-up, maar dat
werkt alleen als het management zorgt
voor goede condities. Daarvoor is het
nodig dat ze voldoende kennis hebben
over TPM. Tegenwoordig gaan ook ope-
rators naar de cursus.”
Voordeel van deze intensieve uniforme
aanpak is dat medewerkers bij alle Unile-
ver-bedrijven dezelfde taal spreken. “Dat
is van grote invloed op het succes, men-
sen begrijpen en motiveren elkaar”, be-
argumenteert Marchena. “Wil je als be-
drijf betere rendementen behalen, dan
moet je investeren in de ontwikkeling van

je medewerkers en aandacht schenken
aan de bedrijfscultuur. Mensen moeten
leren hoe belangrijk teamwork is voor
World Class-productie.”

Succes
Aan het eind van het congres vat dag-
voorzitter Jacques Adriaansen van Euro-
pean Business Coaches de lezingen sa-
men: “World Class Manufacturing werkt
als het een onderdeel is van de bedrijfs-
strategie. Dan krijgen mensen ook echt
de ruimte om verbeteringen te bedenken
en uit te voeren. Belangrijk is een open
bedrijfscultuur en aandacht voor de me-
dewerkers. Hun gedrag is uiteindelijk
bepalend voor het succes.”

Annemarie Barbier-Schenk
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‘Continu verbeteren met TPM is een
langetermijnstrategie’

Operators voeren preventief onderhoud uit.


