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CONGRES

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Zeven lessen over 
Continu Verbeteren

1. Eerst uitzoeken of  
er draagvlak is
Peter Santegoeds, directeur/ 

adviseur van Bodel, stipt het belang van 
draagvlak voor verbeteren aan. Indien de 
klant het wenst, start hij een potentieelscan. 
Drie onderdelen zijn belangrijk: de kwaliteit 
van de organisatie, de mensen en het financië-
le verbeterpotentieel. “Het is belangrijk om 
eerst te zien hoe de hazen lopen”, vertelt San-
tegoeds. “Daarna ga je leidinggevenden en 
key-personen trainen alvorens je volledig aan 
de slag gaat.”
De klanten van Bodel hebben diverse proble-
men: mijn uitstraling moet beter, de werk-
druk is hoog, ik krijg mijn mensen niet in 
beweging of mijn OEE (overall equipment 
effectiveness) is slecht. Dat betekent dat als 
een bedrijf geen volledig traject wil, maatwerk 
nodig is om toch draagvlak te creëren. Sante-
goeds start altijd met de workshop: Lean & de 
10 verspillingen, om uit te zoeken in welke 
issues het potentieel van het totaal of afgeba-
kende gebied zich bevinden. Nog belangrij-
ker: “De medewerkers van het bedrijf gaan 
anders naar hun werkzaamheden kijken en 
schrikken van de mogelijkheden.” 

2. Let op verschillen in  
cultuur en taal tussen  
verschillende locaties

Continental Bakeries heeft twaalf verschillen-
de locaties waar diverse bakkerijproducten 
worden geproduceerd. Het bakkersbedrijf  
heeft het WCM-programma in teams op drie 
lagen georganiseerd: corporate, lokaal en kai-
zenteams. Via Skype praten de lokale teams 
het corporateteam bij. De fabrieken staan in 
Nederland, Zweden, Duitsland en België. 
Deze vragen allemaal een specifieke manier 
van communiceren en begeleiding. “Het is 
belangrijk om met deze verschillen rekening 
te houden.” Ook is het belangrijk om niet  
“te groot” te beginnen, het moeten hapklare 
brokken zijn die snel verbetering laten zien, 
aldus Michel de Waal, corporate WCM- 
manager bij Continental Bakeries. “We zijn 
begonnen met het leggen van een basis door 
de acht verspillingen te inventariseren samen 
met de medewerkers. Dit was tegelijk een 
0-meting. Vervolgens hebben we de mede-
werkers geschoold in WCM-technieken zoals 
5S, kaizen, SMED (Single-Minute Exchange 
of Die) en OEE. Gedurende deze workshops 
hebben we direct verbeteringen doorgevoerd; 

Half oktober organiseerden de stichting PAVO en VMT samen 
het congres: Continu Verbeteren. Diverse bedrijven vertelden 
over hun ervaringen met continu verbeterprogramma’s. Het  
doel van allen is: een zo efficiënt mogelijke fabriek met 
gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. De dag was 
doorspekt met termen als 5S, speedy kaizens, TPM-pilaren  
en eigen verantwoordelijkheid. Zeven lessen van deze dag.

dit tot groot enthousiasme van de medewer-
kers. Mede doordat we de medewerkers vanaf 
het begin hebben betrokken en dankzij een 
open communicatie en effectieve project- 
opvolging lopen de acties volgens schema.”

3. Koppel je verbeterprogram-
ma’s niet te snel aan een 
organisatieaanpassing

Bakkersland, de grootste industriële bakkerij 
van Nederland, zette in 2011 een nieuwe stra-
tegie in. Zij startte met Continu Verbeteren, 
nam afscheid van haar diepvriesactiviteiten, 
en legde zich volledig toe op het bakken van 
dagvers brood en gebak voor de grote retai-
lers. Bakkersland liet het programma ‘Samen 
Verbeteren’ en de implementatie van TPM, 
hand in hand lopen met aanpassingen in haar 
organisatie. Bakkersland klaar maken voor 
toekomstige groei, slimmer werken en de 
kracht van 16 bakkerijen benutten in 1 Bak-
kersland, dat was het motto. Soms liepen de 
verbeteringen voorop, en soms ook de aan-
passingen in de organisatie. “Dat was weleens 
verwarrend voor medewerkers”, vertelt Rian 
Wijdeveld, HR-manager bij Bakkersland. “We 
hebben hierdoor veel extra uitleg moeten 
geven aan het ‘waarom’ van verbeteringen en 
aanpassingen in de organisatie en hoe deze 
elkaar ondersteunen.”

4. Voer niet te veel  
programma’s naast  
elkaar uit

Wanneer je ambitieus start met Continu 
Verbeteren en veel verbeterprogramma’s 
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naast elkaar uitvoert, vraag je veel van je 
organisatie. Bakkersland besloot in 2014 
haar verbeterprogramma’s te focussen en 
zich vooral te richten op implementatie 
van 5S en Performance Management op 
haar Bakkerijen. “Een duidelijke en goede 
stap”, vertelt Wijdeveld. “Door op 5S en 
Performance Management (dagelijks op 
werkvloer bespreken van gerichte resul-
taatverbeteringen) te focussen, hebben we 
gezorgd voor overzicht en actieve betrok-
kenheid van medewerkers bij onze verbe-
terprogramma’s.” 

5. Onderschat je  
medewerkers niet
Ga je aan de slag met Conti-

nu Verbeteren dan spreek je extra talen-
ten van medewerkers aan. Wijdeveld: 
“Naast hun vak vraag je dat medewerkers 
ook nadenken over verbeteringen, of oor-
zaakanalyse. Soms hoor je dan: dat kan 
een medewerker niet, of dat mogen wij 
niet vragen, maar medewerkers kunnen 
veel! Privé runnen zij soms ingewikkelde 
projecten zoals het kopen van huizen. Het 
gaat erom dat wij als organisatie aanwezi-
ge talenten op de juiste manier aanspre-
ken.” Opleiden is belangrijk, vertelt Wij-

develd, maar het zorgen voor verbinding 
minstens zo. “Het betrekken en inspireren 
van medewerkers, zorgt dat zowel mede-
werkers als organisatie zich bewust zijn 
van aanwezige talenten, en het stimuleren 
van verantwoordelijkheid en vakman-
schap, zijn minstens zo belangrijke  
elementen.”

6. Leer de machines  
beter kennen
Bij Aviko, producent van 

aardappelproducten, hebben operators 
samen met de technische dienst goed 
naar de machines gekeken, zo vertellen 
Gerard Memelink en Jurjen Eeftink van 
Aviko. Door een tekening van de machi-
nes te maken leren de operators de wer-
king van die machines goed kennen. Met 
behulp van standaarden zijn ze in staat 
deze nu goed te inspecteren en afwijkin-
gen te vinden. Door verdere technische 
training kunnen zij zich ontwikkelen tot 
technisch operator. In een takenboekje 
wordt bijgehouden welke technische skills 
de operator beheerst. Die taken worden 
afgetekend door een technicus. Bij een vol 
boekje zijn ze volleerd technisch operator. 
Op dat niveau kunnen zij zelf storingen 

Deze bijeenkomst werd mede  

mogelijk gemaakt door Bioclimatic  

zoeken en verhelpen. Op die manier spe-
len we de technische dienst vrij om meer 
bij te dragen aan continu verbeteren.

7. Analyse gaat  
boven ervaring
Snoepproducent Cloetta had 

een probleem met harde stukjes in som-
mige zakjes snoep. Om te achterhalen 
waar dit vandaan kwam, startte het 
bedrijf met een kaizen. Belangrijk was om 
te formuleren wat het echte probleem 
was, vertelden Richard Kreischer, direc-
teur TPM T&CN & Patric Hennekes, 
QA-manager bij Cloetta. “Mensen met 
veel ervaring zeggen al snel: ik weet wel 
waar het aan ligt, maar om tot het echte 
probleem te komen, is analyse van 
belang.” Om het probleem op te lossen, 
liet Cloetta analyses uitvoeren bij TNO en 
het nam contact op met de leverancier. 
Ondanks alle kennis en ervaring die aan-
wezig was in het bedrijf, tekende het pro-
jectteam het hele proces op papier. De 
techniek van ‘5 keer waarom’ werd 
gebruikt om tot de kern van het probleem 
te komen. “En elke keer verifieerden we 
de geopperde oplossing. We lieten ons 
niet afleiden door ervaren mensen.”

• DIONNE IRVING •

Richard Kreischer, directeur 

TPM T&CN, vertelde over 

de kaizen die is uitgevoerd 

bij Cloetta.
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