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Operators bij Mission Food analyseren elk probleem 

direct na elke shift.

Continu verbeteren begint 
bij bewustbewording 

Met ‘wij doen al aan verbeteren’ bedoelen 
bedrijven dat ze af en toe een verbeter-
techniek inzetten. Er is echter geen sprake 
van con tinu verbeteren als een groter plan 
ontbreekt: welke stappen worden gezet en 
welke instrumenten ingezet? 
Vaak ontbreekt ook kennisoverdracht naar 
alle lagen van de organisatie. Kennis moet 
niet alleen naar management en midden-
kader, want de echte verbeteringen vinden 
juist op de werkvloer plaats. 

Verbeteragenda  
Maar zelfs als operators wel verbeterkennis 
wordt bijgebracht, kan het verbeterproces 
mislukken. Alles begint namelijk met 
bewustwording. WCM-coördinator Peter 
Franssen van Mission Foods: “Ook wij zijn 
al een tijdje aan het verbeteren. We hebben 
diverse technieken ingevoerd en de mensen 
op de werkvloer basiskennis bijgebracht. 
We hadden echter geen overkoepelend 
 programma. Daarnaast merkten we dat  
de opera  tors het niet oppikten.”
Nu hee! Mission Foods wel een over- 
koepelend programma, in de vorm van  
een  verbeteragenda. “Een overzichtelijke 
structuur, die enerzijds de missie en visie  
via concrete en meetbare doelstellingen  
vertaalt naar daadwerkelijke verbeteracties 
en die anderzijds direct laat zien of de 
geboekte resultaten concreet bijdragen aan 

Continu verbeteren
Medewerkers op de vloer moeten zien  
dat zij bijdragen aan het verbeteren van  
het bedrijf en hun eigen proces. Ook moet 
er een overkoepelend programma zijn en  
kennis effectief worden overdragen aan  
alle lagen. Dan pas is er daadwerkelijk 
sprake van continu verbeteren.

Duurzaam produceren betekent ook verspillingsvrij produceren. 
Dat kan door continu te verbeteren. Vaak is de reactie: “Maar  
wij doen al aan verbeteren”. Gevolgd door: “De resultaten val- 
len ons altijd wat tegen”. Hoe dat kan, belicht Rob Kwaijtaal,  
algemeen directeur van You Improve, met het verhaal van  
Mission Foods in Roermond. 

het realiseren van die doelstellingen en dus 
de missie en visie”, aldus Franssen. 

Bewustzijn creëren
Wat in de ogen van Franssen vooral ont-
brak, was een instrument dat bewustzijn 
creëert op de werkvloer. “De mensen deden 
hun werk. Hoe de shi! was verlopen, kon-
den ze niet vertellen. Het gevolg was soms 

een te lage output en een kwaliteit die niet 
altijd voldeed aan de klantwens, waarop 
geen actie werd ondernomen. Wij leveren 
bijvoorbeeld tortilla’s aan Institutionals, vrij 
vertaald verwerkers. Zij krijgen elke tortilla 
in hun handen. Als er ook maar iets afwijkt, 
keuren ze hem af. En terecht.”
Met behulp van prestatiemanagement is nu 
bij Mission Foods ook voor de operators 
continu duidelijk hoe de prestatie is ten 
opzichte van de doelen. Aan de lijn wordt 
elke afwijking direct handmatig genoteerd. 
Die afwijkingen bespreken de operator en 
de Shi! Super Visor (SSV) van de lijn aan 
het einde van de shi!, tijdens lijnoverleg of 
ploegoverdracht. Van elk probleem wordt 
een zogenaamde 5 x waarom-analyse 
gemaakt en er worden tegenmaatregelen  
genomen. Ook wordt gekeken naar de 
waarde van de verspilling. “Als je weet dat 
elke kilo afval " 100 waard is, word je je veel 
bewuster van het probleem. Bovendien zie 
je dan dat jouw activiteit kan bijdragen aan 
het verminderen van die kosten. Dan ga je 
echt bewust om met je werk”, ervaart de 
WCM-coördinator.
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