
Een gelukkige én efficiënte werkvloer: dat is Lean!
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Operationele architecten van ontwerp tot Go Live

Business Process Re-engineering
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Strategic advice
Business audits
Network redesign
Make or buy
Masterplan
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Warehouse concepts
(Re-) Layout
IT selection
(ERP/WMS/MES)
Automation selection
KPI process control
Picking strategy
Safety set up
Production supply
Lean warehousing
Inventory 
management
Transport optimisation
E-warehousing
Conceptual Design
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Project mgmt
Relocation & startup
Selection and 
training staff
IT implementation
Automation detailed 
design
Operational 
implementation

>
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>
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>

Sustainable
productivity
improvement
Lead time reduction
Simplification of 
admin processes
Lean seminars and
training programs
Lean coaching

>

>
>
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Onze aanpak: projecten Werkbaar Werk

1

Scope 
definiëren

2

Huidige situatie 
in kaart brengen

3

Analyseer en 
prioriteer

4

Actieplan en 
actie!

5

Evalueer de 
acties

Focus op processen, 
werkposten en bevraag de 
medewerkers.

Je kan niet overal tegelijk 
aan beginnen… Werk 
focusthema’s uit, 
prioriteer.

Werk een actieplan uit en 
communiceer naar de 
vloer. Schep realistische 
verwachtingen!

Hebben de acties effect? 
Meet! Bevraag de 
werkvloer opnieuw!

Wat is ons doel?
Hoe breed willen we 
kijken?

Luifel

2 parallelle lijnen
P/T = 19

C/T = 9,5''

2-4

Inpak Luifels
10 bruggen, 1 monteur per 2

2 ophangers / afhalers
P/T = 62'

C/T = 62' / 5 = 12'
2 monteurs op Squaro

5+2+2

Montage Luifel

3 parallelle lijnen + 1 voor Linasol
1 FTE / lijn
P/T = 27'
C/T = 9'

3+1

Voormontage Luifel

C/T = 11'
Netto 2' per profiel.

1

Zagen profielen Luifel

1 luifel = 1 boom

Lakken profielen

C/T = 9'

1

Aanleggen doek

Shared met alle afdelingen
C/T = 2'

Zagen oprolassen

Regelmatig in panne...

Acrylconfectie

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen1 (Davy)

C/T = 6'

2

Armen3: Blokken

2 lijnen: de ene doet de linker 
arm, de ander de rechter arm

C/T = 5'-6'
P/T = 5'-6'

1-2

Armen2: montage 
armen (machine)

Voorgemonteerde armen
20 Luifels

Profielen brut

armen

Winterstock 
voorgemonteerde 
armen std kleuren

Gezaagde profielen
3 karren
12 luifels

Gemonteerde armen
115 Luifels

Voorgemonteerde luifels
2-5 luifels

Gemonteerde luifels
1 luifel

Oprolassen Gezaagde oprolassen op kar Aangelegde doeken
60 Luifels

Ingepakte luifels
0-1d stock

Klant
6 710 st/j (2021)

Sterke seizoenaliteit (x4)
Piek: 61st/d
Low: 17st/d

Dagelijkse verzending

Leverancier

Freq? levering

Stoffen voor acryldoeken

Lakkerij & Planning: Frank
Productieleider: Yves

Teamleader: Björn

Production Control

Gepickte profielen brut
6 à 7 per kar

38 Luifels

2u

1d

6'

1d

6'

0,5u

6'

0

6'

0,5d

27'

3u

263' (4,5u) (8%)

5,5-6,5d1d

Capaciteit 
vermoedelijk beperkt 
door montagebruggen

Gelakte profielen
40 luifels

4 luifels per kar

11'

3d

Profielen voorgelakt
(Standaardkleuren)

30%

Zelfde persoon als Armen1 en 3
C/T = 6'

2

Identificatie armen

Gelakte armprofielen
2 luifels

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen 3
C/T = 5'-6'

2

Armen1: voorbereid. 
kleine onderdelen

Kleine onderdelen
Voorbereide 
onderdelen

Acryldoeken voor luifel
72 luifels (6 karren)

62'

1u

19'

0

BATCH picking op 
kleur EN 

profieltype
Identificatie bij 

afnemen (sticker-
planning?)

Lopen soms te ver 
vooruit. Afremmen!

Veel tijdverlies door 
zoeken juiste kleur / 

order

Start 17/feb Interval Week W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29

Actieplan: WERKBAAR WERK W
ie
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Focusthema: vermoeidheid (Trekker Sytske)

Actie 1 Jan 17/feb 2,0 -1

Actie 2 Piet 24/feb 3,0

Actie 3 Joris 1/mrt 1,0

Actie 4 Korneel 17/mrt 3,0

Focusthema: leermogelijkheden (Trekker Thomas)

Opstellen van een competentiematrix Korneel 17/mrt 3,0

Opvragen van leerwensen Joris 24/mrt 2,0

Definiëren van risico's (weinig backup) Joris 7/apr 1,0

Opstellen van werkinstructies Piet 14/apr 4,0

Opleidingen organiseren Cindy 5/mei 5,0

Focusthema: werktempo en werksnelheid (Trekker Sarah)

Actie 1 Saida 2/jun 3,0

Actie 2 Holly 9/jun 7,0

Actie 3 Kevin 15/jun 3,0
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Case: hoog ziekteverzuim in een kleine drukkerij

• Drukkerij van flexibele verpakkingen

• 45 medewerkers

• Probleemstelling
▪ Hoog ziekteverzuim

▪ Ongeplande afwezigheden verstoren de korte flow: 
machines staan stil

• Aanpak:
▪ Analyse van werkbaarheid tot op werkpostniveau

▪ Introductie van Lean

▪ Empower the people!



5

Lean?
Gelukkigere werkvloer door wegwerken van frustraties

Hoeveel stappen van bestelling tot levering? Lean coaching: focus op de processen

Orderontvangst Werkvoorbereiding

DrukkenVerzending

Bestelling

Levering

…

Iedere processtap is op zijn 
beurt een proces op zich…

• Breng het (volledige) proces in kaart

• Identificeer problemen

• Pak problemen aan, samen met de 
operatoren

• => Operatoren leren slimmer werken

• => Minder stress, minder frustraties

• => Gelukkigere werkvloer
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OverzichtStart van het project: scope definiëren
Scoping workshop met het management

• Wat willen we bereiken met dit project?
▪ Algemene doelstelling

▪ Concrete verwachtingen

• Hoe breed willen we kijken?
▪ Alle afdelingen, enkel productie, … 

• Wie zijn de partners van het project? 

• Tijdslijn: wanneer starten?

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties

Output vastleggen in een 
project charter
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Project Charter
Bedrijfsnaam: Drukkerij

Product/Dienst Flexibele verpakkingen

Aantal 
werknemers

45

Meer welzijn door werkbaarder werk

Stap 1: de formele beslissing 
tot veranderen

Stap 2:  organiseren
Voor verandering

Stap 5: lokale verbetering

Stap 4:  lokale diagnose

of Stap 6: kaizen showcase 

Stap 9:  integratie met 
Management opvolging

Vieren van succes

Stap 3:  leren over Lean

Stappenplan om te 
verbeteren

Stap 7: borging

Stap 8: netwerken en 
vergelijken

Projectfunctie Naam

Projectcoördinator A

Verantwoordelijke manager A

Medewerker B

Medewerker C

Medewerker 

Medewerker 

Partner in project Logflow

Samenstelling projectteam

Werkveld/Scope
Betreft de hele organisatie:
• Bedienden
• Productiemedewerkers (in 2 ploegen)

• Drukken
• Lamineren
• Snijden
• Afwerking
• Magazijn

• Productievoorbereiding (inktkeuken, clichés)
• Magazijn

Doelstellingen van het project
Medewerkers kunnen zelfstandig hun werk doen 
en er zijn geen frustraties omtrent hun 
werkorganisatie

Verwachtingen van het project
• Luisterend oor voor de productie: frustraties bespreekbaar 

maken – tijd vrij maken voor mensen die echt werk willen 
maken van werkbaar werk

• Betrokkenheid van de medewerkers verhogen
• Afstand tussen bureau en productievloer verkleint: er is een 

goede samenwerking
• Een positieve vibe in de productie: er is een team dat elkaar 

steunt
• Wegwerken van frustraties omtrent tekort aan opleiding + 

opleidingsinhoud is duidelijk uitgewerkt

Hoe zal je de resultaten meten?
• Absenteïsme wordt vandaag gemeten (en uitgedrukt adhv de 

Bradford-factor)
• Happy-news meter? Met smileys vrijblijvend eens bij start van 

de werkdag de temperatuur meten
• Vragenlijst herhalen over 6m

Werkschema verbeterteam
• Start: 15/1/2021
• Eerstvolgende opvolging: April 2021
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OverzichtHuidige situatie in kaart brengen

• Focus op de processen
▪ Visualiseer de informatiestromen (Makigami)

▪ Visualiseer de goederenstromen (VSM)

• Zoom in op de werkposten
▪ Werkpostanalyse

• En luister naar de medewerker!
▪ Vragenlijst

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties
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Visualiseer de informatiestromen
Makigami: ontdek de oorsprong van informatiefouten

Makigami Current State
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Orderontvangst -> Productieorder bij brigadiers

Printdatum: 7/12/2020 Pagina 1 van 3MP / CD / FD - AS IS / TO BE
20201204_Molcon_MakigamiCurrentState_VKPlanningAKLogistiek.vsdx

Stuurt order

Telefonisch

Mail

Webshop - 

handelsartikel

Ontvangst 

klantenorder

Handelsartikel 

of productie-

artikel

Handelsartikel
Contacteren van 

de klant ivm tekort 

aan informatie

Merk & 

maatvoering 

gekend?

Machine, 

spoorbreedte, 

naafsluiting, 

kleur gekend?

Productie-artikel

Telefonisch 

(sneller)

Mail

Ontvangst van de 

extra informatie

Versturen extra 

informatie 

Ontvangst extra 

informatie 

Levertijdschema – 

obv wanneer order 

in Navision zit, 

maar wordt mee 

gespeeld (ondanks 

duidelijke 

spelregels)

Ingeven van het 

order in Navision

Tot 1h (1 dag extra 

in geval van mail

Alle gegevens 

compleet en 

gekend?

Contacteren van 

de klant ivm tekort 

aan informatie

Ontvangst van de 

extra informatie

Versturen extra 

informatie 

Ontvangst extra 

informatie 

Expediteur dient 

zeker ingevuld te 

worden in geval 

van montage

Risico van 

onderbrekingen 

bij het ingeven 

van orders dat 

expediteur niet 

ingevuld wordt

Navision - 

Verkooporder

3 artikels: wiel (e-

con), band 

(artikelnummer), 

montage 

(artikelnummer)

Vervolledigen van 

verkooporder + 

vrijgeven + 

doormailen 

orderbevestiging

Navision

Levertijdenschema

Mail met 

orderbevestiging 

in pdf

Orders blijven 

soms langer dan 

nodig open staan

Soms 6 orders 

tegelijk aan het 

ingeven tijdens 

hoogseizoen

Ontvangst van de 

orderbevestiging

Opvolging van 

eigen orders

Verzenddatum 

en orderstatus 

volgens 

verwachting?

Contacteren 

Logistiek

Vaste afspraak dat 

verkoper eigen 

orders dient op te 

volgen, maar niet 

alle verkopers 

komen hiertoe

Bij wijziging van 

planning tgv 

laattijdige levering 

door leveranciers – 

geen melding 

richting VK 

(wel bij tekorten/

problemen in 

productie)

Grote druk op 

logistiek indien VK 

niet kan 

anticiperen op 

laattijdige levering

Idealiter signaal 

naar VK zodat er 

preventief kan 

onderhandeld 

worden met klant 

in geval van 

vertraging – vanuit 

AK? 

Bij vertraging  niet 

altijd informatie 

gekend over 

wanneer wel 

geleverd zal 

worden

Stock in e-con 

soms overschat 

tijdens 

hoogseizoen 

(omwille 

gelijktijdige 

orders)

Bruto: 1h

Netto: 5-10 min

Bruto: 1/3 week 

(3x/week)

Netto: 20-45 min

Netto: 1h

Bruto: 0,5-2 dagen 

Navision – lijst 

eigen orders

Uitdaging om 

ruim op voorhand 

geplaatste grote 

orders te 

combineren met 

vele kleine orders 

(met korte DLT)

Ruim op tijd 

bestelde grote 

bestellingen, raken 

niet altijd tijdig 

buiten

=> Zeker bij 

hoogseizoen

Vrijgegeven 

verkooporders

Wiel = Stock, 

Productie in BE 

of in NL?

Afstemming van 

de levertermijn 

tussen wiel en 

band niet altijd 

goed

Vb. Wiel 

geproduceerd op 

1w, maak LT band 

nog 2w

Bij aanpassing van 

levertermijnen -> 

gebrek aan interne 

communicatie om 

volledige proces 

hierop af te 

stemmen

Binnenhalen van 

orderplanning

Klikken  Planning 

berekenen 

Klikken  Orders 

maken 

Openen 

Uitvoering, 

sorteren op datum 

en  op v*

Navision -

>Productie -> 

Planning

NEE

NEE

JA

JA

Klant niet altijd 

telefonisch 

bereikbaar

NEE

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering

Openklikken 

orderlijn om te 

controleren

Gereserveerd  

= verwacht?

Correcte 

artikels 

geselecteerd?

Nakijken volgende 

verwachte levering

Levertermijn 

haalbaar?

Informeren VK 

over aan de 

passen leverdatum

Ontvangst 

informatie aan te 

passen leverdatum

NEE

NEE

Aanpassen artikel 

NEE

Kennis vereist van 

planner om te 

kunnen weten of 

eventueel foutief 

artikel 

geselecteerd werd 

door VK er

Zonder deze actie 

staat beschikbare 

stock van 

componenten niet 

up-to-date

Gevaarlijk (vooral) 

in het 

hoogseizoen!

Versturen 

pickingorder 

wielen
Versturen aan te 

maken 

productieorder 

naar BE

Versturen aan te 

maken 

productieorder in 

NL

Stock

Productie in NL

Productie in BE

Band = stock 

of nog binnen 

te komen?

Versturen 

pickorder banden

Artikel = 

montage?

Versturen order 

naar Logistiek

Orderplanning 

met aan te maken 

productieorders

Navision -> 

Inkoop

Afhankelijk of de 

gegevens van AK 

correct zijn om 

hier correcte 

conclusies te 

kunnen trekken

Bij aanpassing 

leverdatum, geen 

automatisch 

signaal naar 

Planning

-> Soms ingelicht 

via mail, soms 

Planning die 

vaststelling doet 

-> Planning loopt 

zo achter de feiten 

aan

Leveranciers 

respecteren niet 

altijd de beloofde 

leverdatum

Geen 

overeenstemming 

over wie de 

verwachte 

leverdatum moet 

beheren: IK, 

Planning, VK

VK dient na te 

kijken of de 

componenten 

tijdig beschikbaar 

zijn of wanneer 

order pas kan 

beloofd worden

-> gebeurt niet 

altijd goed: orders 

worden soms 

ingegeven met 

onhaalbare 

levertermijn

Nakijken 

bewerkingsstappe

n en opmerkingen

In hoogseizoen is 

dit al bijna een 

fulltime job

Ruim op tijd 

ingegeven orders, 

zullen niet altijd al 

in de mogelijkheid 

zijn om voorraad 

van componenten 

te reserveren 

omwille van 

beschikbaarheid -

> dit dient 

manueel te 

gebeuren

Belangrijk om 

order correct aan 

te maken. 

Montage 

impliceert geen 

verpakking van 

afgewerkte 

productie voor 

montage

Volledig?

Aanpassen van de 

bewerkingsstappe

n

NEE

Artikelomschrijvin

g + Bewerken: 

opmerkingen

Invullen van 

opmerking met 

 Ok + 

Bewerkingsstap 

Productieorders

JA

Artikel 

Opslaglocatie 

correct?

Default wordt 

locatie het laagste 

nummer door 

systeem gekozen, 

maar dit is in 

werkelijk niet de 

juiste default 

locatie

Idealiter kan 

Dominique de 

datums van VK vs 

levertijdenschema 

nakijken 

Vrijgeven van productieorder

Vanaf hier kan dit 

ook door andere 

persoon gebeuren

Er verschijnt 

voorgestelde 

datum – ongekend 

hoe deze datum 

berekend wordt in 

Navision

Afdrukken 

productieorder

Doorgeven 

productieorders + 

labels aan 

brigadiers

Ontvangst van de 

productieorders

Productieorder 

afgeprint

Wijzigen van 

status naar 

vrijgegeven 

productieorders

Labels (worden 

automatisch 

afgeprint) - # = 

stuks

Productieorders + 

labels

Opvolgen van de 

vrijgegeven 

productieorders

Exporteren 

vrijgegeven 

productieorders 

naar Excel + 

aanpassen + 

afprinten

Hoogseizoen?

Nakijken 

vervadatums op 

digitale lijst 

vrijgegeven 

productieorders

JA

Uitdelen van 

afgeprinte lijst 

vrijgegeven 

productieorders 

aan Brigadiers

Ontvangen van de 

afgeprinte lijst

Wens om geen 

duwende maar 

trekkende 

organisatie te 

worden waarbij 

met vanop de 

werkvloer mee 

leiding neemt om 

planning te 

kunnen volgen

1 einddatum 

beschikbaar, maar 

verschillende 

werkposten nodig 

om tot 

eindproducten te 

komen

Doel om 2 weken 

vooruit orders te 

kunnen vrijgeven 

in productie -> 

Product heeft 

mogelijkheid om 

zelf planning te 

optimaliseren

Voorbeeld: lakken

NEE

JA

NEE
Is er stock 

beschikbaar?

Reserveren stock

JA

Automatische 

 Order aanmaken  

zou zeker in 

hoogseizoen 

handig zijn

Filters moeten 

telkens opnieuw 

ingeschakeld 

worden – kan dit 

standaard blijven 

staan

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> Vast 

geplande  

Productieorders

Mogelijk om 

lijsten te trekken 

van opmerkingen?

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> Vast 

geplande  

Productieorders -

> Productieorder 

& 

artikelomschrijving

Inbouwen van 

automatische 

controle om enkel 

de juiste stukken 

te kunnen linken 

in e-Con

Ruim op voorhand 

geplaatste orders 

kunnen nog niet 

altijd gelinkt 

worden en dit 

gebeurt achteraf 

niet automatisch

VK kijkt 

beschikbaarheid 

van componenten 

na alvorens order 

= datum in te 

geven

Mogelijkheid om 

makkelijk 

overzicht te 

hebben van 

bewerkingsstappe

n van een 

productieorder? In 

dat geval zou dit 

vermeden kunnen 

worden

Nood om te 

kunnen 

anticiperen 

wanneer capaciteit 

volloopt. Nu op 

basis van lijst 

vrijgegeven order: 

geen vervaldata in 

het verleden

Afhankelijk van 

drukte van 

activiteiten bij 

Dominique, kan 

mail uitblijven

Idealiter kan VK er 

zelf zicht hebben 

op gewijzigde 

planning
Mogelijkheid om 

vrijgeven van 

productieorder te 

koppelen aan 

afdrukken 

productieorder

Mail

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> 

Productieorder

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> 

Productieorder 

=> 

Bewerkingsstappe

n

=> Opmerkingen

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> 

Productieorder

Navision -

>Productie -> 

Uitvoering -> 

Vrijgegeven  

Prod.orders

Excel obv dump 

uit Navision

Afgeprinte lijst 

vrijgegeven 

prod.orders

Brigadiers hebben 

zelf toegang tot 

de lijst, dus 

kunnen ze deze 

eigenlijk ook zelf 

afprinten

Focus op interacties tussen afdelingen!
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Visualiseer de goederenstromen
Value Stream Mapping

• Begrijp hoe het bedrijf is georganiseerd

• Capteer waar het fout gaat

Luifel

2 parallelle lijnen
P/T = 19

C/T = 9,5''

2-4

Inpak Luifels
10 bruggen, 1 monteur per 2

2 ophangers / afhalers
P/T = 62'

C/T = 62' / 5 = 12'
2 monteurs op Squaro

5+2+2

Montage Luifel

3 parallelle lijnen + 1 voor Linasol
1 FTE / lijn
P/T = 27'
C/T = 9'

3+1

Voormontage Luifel

C/T = 11'
Netto 2' per profiel.

1

Zagen profielen Luifel

1 luifel = 1 boom

Lakken profielen

C/T = 9'

1

Aanleggen doek

Shared met alle afdelingen
C/T = 2'

Zagen oprolassen

Regelmatig in panne...

Acrylconfectie

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen1 (Davy)

C/T = 6'

2

Armen3: Blokken

2 lijnen: de ene doet de linker 
arm, de ander de rechter arm

C/T = 5'-6'
P/T = 5'-6'

1-2

Armen2: montage 
armen (machine)

Voorgemonteerde armen
20 Luifels

Profielen brut

armen

Winterstock 
voorgemonteerde 
armen std kleuren

Gezaagde profielen
3 karren
12 luifels

Gemonteerde armen
115 Luifels

Voorgemonteerde luifels
2-5 luifels

Gemonteerde luifels
1 luifel

Oprolassen Gezaagde oprolassen op kar Aangelegde doeken
60 Luifels

Ingepakte luifels
0-1d stock

Klant
6 710 st/j (2021)

Sterke seizoenaliteit (x4)
Piek: 61st/d
Low: 17st/d

Dagelijkse verzending

Leverancier

Freq? levering

Stoffen voor acryldoeken

Lakkerij & Planning: Frank
Productieleider: Yves

Teamleader: Björn

Production Control

Gepickte profielen brut
6 à 7 per kar

38 Luifels

2u

1d

6'

1d

6'

0,5u

6'

0

6'

0,5d

27'

3u

263' (4,5u) (8%)

5,5-6,5d1d

Capaciteit 
vermoedelijk beperkt 
door montagebruggen

Gelakte profielen
40 luifels

4 luifels per kar

11'

3d

Profielen voorgelakt
(Standaardkleuren)

30%

Zelfde persoon als Armen1 en 3
C/T = 6'

2

Identificatie armen

Gelakte armprofielen
2 luifels

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen 3
C/T = 5'-6'

2

Armen1: voorbereid. 
kleine onderdelen

Kleine onderdelen
Voorbereide 
onderdelen

Acryldoeken voor luifel
72 luifels (6 karren)

62'

1u

19'

0

BATCH picking op 
kleur EN 

profieltype
Identificatie bij 

afnemen (sticker-
planning?)

Lopen soms te ver 
vooruit. Afremmen!

Veel tijdverlies door 
zoeken juiste kleur / 

order
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Zoom in op de werkposten
Werkpostanalyse

Afgewerkt (E)

Gevouwen L1 (F)

Bulk frame (A)

Bulk 
ond 
(B)

P

Bulk L1 
doos (C)

Bulk ond frame (D)

Bulk L2 doos (G)

Bulk L1 doos (C)

Buffer uitgepakt 
L1

Etiket kleven

L1 vouwen

Buffer gevouwen 
L1 (F)

Buffer in etiket 
kleven

Buffer uit etiket 
kleven

Bulk frame (A)

Buffer uitpak 
frame

Frame uitpakken

Buffer uit 
uitpakken frame

Montage beugels

Grijpvoorraad 
beugel L

Grijpvoorraad 
beugel R

Grijpvoorraad 
schroef 1

Grijpvoorraad 
binnenwerk

Grijpvoorraad 
Schroef 2

Bulk onderdelen 
(B)

Buffer uit 
montage

Inpak in plastic

Buffer uitgepakt 
plastic

Grijpvoorraad 
frame 2

Grijpvoorraad 
vijsjes1

Grijpvoorraad 
vijsjes2

Grijpvoorraad 
handleiding
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Luister naar de medewerker
Vragenlijst

• Vragen samenstellen in functie van de context

• Iedereen de kans geven om de vragenlijst in te vullen: zoveel mogelijk drempels wegnemen!
▪ Anoniem?

▪ Welk medium (schriftelijk, tablet, PC, …)

▪ Taal

▪ Thuis / Op het werk / Tijdens werkuren

• Puur praktisch
▪ Open / gesloten vragen? → denk aan verwerking!

▪ Tijd te voorzien per werknemer?

▪ Bied je aan om in overleg te gaan indien gewenst?
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Case drukkerij: vragenlijst op maat

• Bevraagde thema’s

• Opleiding

• Ondersteuning (van collega’s, leidinggevenden, …)

• Samenwerking (met collega’s, bureau <-> werkvloer, …)

• Afnemen van vragenlijst

• Anoniem

• Iedereen! Van directeur tot conciërge

• Digitaal (MS Forms) in 2-talen

• Onder begeleiding van Logflow (kans op interactie, vragen stellen aan neutrale externe 
partij)

• Tijdens werkuren

• 15’ per werknemer
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Makigami Value Stream Mapping

Focuspunten voor analyse
• Welke overdrachten zorgen voor moeilijkheden, stress, frustraties?
• Bij welke taken is sprake van overbevraging qua capaciteit of competentie?
• Welke taken zijn niet zinvol / noodzakelijk kwaad?
• Welke suboptimalisaties moeten plaats maken voor een globale verbetering?

OverzichtAnalyseer de huidige situatie (1)
Flowanalyse: Makigami – Value Stream Mapping

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties

Luifel

2 parallelle lijnen
P/T = 19

C/T = 9,5''

2-4

Inpak Luifels
10 bruggen, 1 monteur per 2

2 ophangers / afhalers
P/T = 62'

C/T = 62' / 5 = 12'
2 monteurs op Squaro

5+2+2

Montage Luifel

3 parallelle lijnen + 1 voor Linasol
1 FTE / lijn
P/T = 27'
C/T = 9'

3+1

Voormontage Luifel

C/T = 11'
Netto 2' per profiel.

1

Zagen profielen Luifel

1 luifel = 1 boom

Lakken profielen

C/T = 9'

1

Aanleggen doek

Shared met alle afdelingen
C/T = 2'

Zagen oprolassen

Regelmatig in panne...

Acrylconfectie

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen1 (Davy)

C/T = 6'

2

Armen3: Blokken

2 lijnen: de ene doet de linker 
arm, de ander de rechter arm

C/T = 5'-6'
P/T = 5'-6'

1-2

Armen2: montage 
armen (machine)

Voorgemonteerde armen
20 Luifels

Profielen brut

armen

Winterstock 
voorgemonteerde 
armen std kleuren

Gezaagde profielen
3 karren
12 luifels

Gemonteerde armen
115 Luifels

Voorgemonteerde luifels
2-5 luifels

Gemonteerde luifels
1 luifel

Oprolassen Gezaagde oprolassen op kar Aangelegde doeken
60 Luifels

Ingepakte luifels
0-1d stock

Klant
6 710 st/j (2021)

Sterke seizoenaliteit (x4)
Piek: 61st/d
Low: 17st/d

Dagelijkse verzending

Leverancier

Freq? levering

Stoffen voor acryldoeken

Lakkerij & Planning: Frank
Productieleider: Yves

Teamleader: Björn

Production Control

Gepickte profielen brut
6 à 7 per kar

38 Luifels

2u

1d

6'

1d

6'

0,5u

6'

0

6'

0,5d

27'

3u

263' (4,5u) (8%)

5,5-6,5d1d

Capaciteit 
vermoedelijk beperkt 
door montagebruggen

Gelakte profielen
40 luifels

4 luifels per kar

11'

3d

Profielen voorgelakt
(Standaardkleuren)

30%

Zelfde persoon als Armen1 en 3
C/T = 6'

2

Identificatie armen

Gelakte armprofielen
2 luifels

Zelfde persoon als Identificatie 
en Armen 3
C/T = 5'-6'

2

Armen1: voorbereid. 
kleine onderdelen

Kleine onderdelen
Voorbereide 
onderdelen

Acryldoeken voor luifel
72 luifels (6 karren)

62'

1u

19'

0

BATCH picking op 
kleur EN 

profieltype
Identificatie bij 

afnemen (sticker-
planning?)

Lopen soms te ver 
vooruit. Afremmen!

Veel tijdverlies door 
zoeken juiste kleur / 

order
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Analyseer de huidige situatie (2)
Werkpostanalyse

Afgewerkt (E)

Gevouwen L1 (F)

Bulk frame (A)

Bulk 
ond 
(B)

P

Bulk L1 
doos (C)

Bulk ond frame (D)

Bulk L2 doos (G)

Bulk L1 doos (C)

Buffer uitgepakt 
L1

Etiket kleven

L1 vouwen

Buffer gevouwen 
L1 (F)

Buffer in etiket 
kleven

Buffer uit etiket 
kleven

Bulk frame (A)

Buffer uitpak 
frame

Frame uitpakken

Buffer uit 
uitpakken frame

Montage beugels

Grijpvoorraad 
beugel L

Grijpvoorraad 
beugel R

Grijpvoorraad 
schroef 1

Grijpvoorraad 
binnenwerk

Grijpvoorraad 
Schroef 2

Bulk onderdelen 
(B)

Buffer uit 
montage

Inpak in plastic

Buffer uitgepakt 
plastic

Grijpvoorraad 
frame 2

Grijpvoorraad 
vijsjes1

Grijpvoorraad 
vijsjes2

Grijpvoorraad 
handleiding

Focuspunten voor analyse

• Waar kan de fysieke afstand van 
operatoren moeilijk gegarandeerd 
worden?

• Welke interacties zijn er? Waar 
ontstaan frustraties?

• Zijn de medewerkers juist opgeleid?

• Zijn er opmerkingen naar ergonomie 
of veiligheid?

• Waar wordt gemeenschappelijk 
materiaal gebruikt?

• Hoe veilig werken in een 
lijnopstelling waar halffabricaten 
aan elkaar worden doorgegeven?
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Analyseer de huidige situatie (3)
Vragenlijst: luister naar de medewerker

Werkt u onder tijdsdruk?
o Altijd
o Vaak
o Soms
o Nooit

Thema Streven Score

Werktempo en werksnelheid 0% 76,7%

Emotionele belasting 0% 45,9%

Taakvariatie 100% 74,2%

Autonomie 100% 69,5%

Relatie leidinggevende 100% 71,4%

Relatie collega's 100% 75,9%

Leermogelijkheden 100% 62,9%

Tevredenheid 100% 73,2%

Vermoeidheid 0% 61,8%

1. Vertrek van de vragenlijst 2. Definieer je evaluatiesysteem en drempels
• Goed bezig! (bv. indien > 75% bij streven naar 100%)
• Preventie
• Actie! (bv. indien > 50% bij streven naar 0%)

3. Kies focusthema’s en analyseer 
bijhorende (vrije) opmerkingen

Focusthema’s:
• Vermoeidheid
• Leermogelijkheden
• Werktempo en werksnelheid

Neem actie uit opmerkingen:
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Prioritering
Definieer acties uit de analyses, en prioriteer
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Communiceer de resultaten!
Een hele fabriek bevragen … Dat schept verwachtingen!

• Wacht ook niet te lang om de resultaten van de bevraging te communiceren…
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OverzichtOpstellen van een actieplan
Vertrek van je prioriteiten en maak een planning. Communiceer!

• Creëer realistische verwachtingen bij de werkvloer
▪ (Ze weten ook wel dat Rome niet in één dag is gebouwd)

• Visualiseer welke taken reeds zijn uitgevoerd

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties

Start 17/feb Interval Week W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29

Actieplan: WERKBAAR WERK W
ie
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Focusthema: vermoeidheid (Trekker Sytske)

Actie 1 Jan 17/feb 2,0 -1

Actie 2 Piet 24/feb 3,0

Actie 3 Joris 1/mrt 1,0

Actie 4 Korneel 17/mrt 3,0

Focusthema: leermogelijkheden (Trekker Thomas)

Opstellen van een competentiematrix Korneel 17/mrt 3,0

Opvragen van leerwensen Joris 24/mrt 2,0

Definiëren van risico's (weinig backup) Joris 7/apr 1,0

Opstellen van werkinstructies Piet 14/apr 4,0

Opleidingen organiseren Cindy 5/mei 5,0

Focusthema: werktempo en werksnelheid (Trekker Sarah)

Actie 1 Saida 2/jun 3,0

Actie 2 Holly 9/jun 7,0

Actie 3 Kevin 15/jun 3,0
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Case drukkerij: actievoorbeelden

Brainstormsessies “Waardering”

Blitz-brainstorms (15’ – 3 personen)
Welke acties kunnen we samen 
ondernemen omtrent waardering?

Opstellen van een competentiematrix

Welke vaardigheden? Werkposten?
Streven naar 3 x 3 x 3?
- Iedereen kan 3 werkposten
- Elke werkpost gekend door 3 personen
- Drie personen kennen alle werkposten
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OverzichtActies uitvoeren
PDCA: acties duurzaam in een organisatie uitrollen

• Plan: voorbereiding – wat is de actie? Wie / Wat / Wanneer?

• Do: actie uitvoeren

• Check: werkt het? Meten!

• Act: bijsturen

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties
Continue verbetering
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OverzichtEvaluatie van acties

Scope definiëren

Huidige situatie in kaart 
brengen

Analyse van de huidige 
situatie en prioritering

Opstellen van een 
actieplan

Acties uitvoeren

Evaluatie van acties

JANEEN

GEDEELTELIJK 

MAAR

Is het 
probleem 
opgelost?

Terug naar Plan!
Welke (bijkomend)e acties 

kunnen we nemen?

Bingo!
Hoe gaan we deze acties 

vasthouden?
Zijn deze acties elders 

van toepassing?

CHECK

ACT
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Herneem de vragenlijst!

• Lanceer dezelfde vragenlijst na 6 maanden

• Hebben de acties effect?
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Hebben de acties effect?
Meten is weten!

Hoe ga je de resultaten meten?

© Partena Professional
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