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Managementsamenvatting 

Aanleiding en hoofdvraag 
Demcon heeft zich als ingenieursbureau ontwikkeld om producten en oplossingen op maat te maken voor 

haar klanten. De tak van Demcon waar dit onderzoek is uitgevoerd, is Demcon Productions (DP). DP is in 

staat geavanceerde ontwerpen van een mechatronisch product tot serieproductie te maken. In opdracht 

van DP is er onderzoek gedaan naar de redenen waarom het niet lukt om te voldoen aan het doel van één 

van de door hun gestelde Key Performance Indicators (KPI’s), namelijk de on-time delivery KPI.  

Om zo gericht mogelijk te onderzoeken hoe het on-time delivery doel wel gehaald kan worden, is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

Welke verspillingen zijn er binnen het productieproces van Demcon waardoor het on-time delivery 

doel niet wordt gehaald en wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor? 

Wijze van onderzoek 
Voor dit onderzoek hebben we ons gericht op één productielijn en het productieproces daaromheen. Deze 

lijn is gekozen om te focussen op de lijn met de grootste productie en meest constante productie. Deze 

productielijn is Productielijn X en heeft een gemiddelde output aan producten van 550 per week. Voor het 

aanbrengen van overzicht in de huidige situatie en verspillingen inzichtelijk te maken, is gekozen voor het 

maken van een Value Stream Map (VSM), samen met uitvoerige observaties verzameld in een Gemba 

Walk. De observaties van de Gemba Walk zijn deels gebruikt als input voor de VSM en deels als losstaande 

observaties om verspillingen te kunnen identificeren. Na het identificeren van de verspillingen hebben we 

suggesties gedaan voor oplossingen of vervolgonderzoek, om in de toekomst de on-time delivery 

doelstellingen te behalen. 

Conclusies en aanbevelingen 
Met het uitvoeren van observaties en interviews zijn er veel gegevens verzameld over verspillingen in het 

proces van productielijn X. Voor deze waargenomen verspillingen hebben we oplossingen gesuggereerd. 

Deze zijn te vinden in tabel 1. Naast de aanbeveling om deze oplossingen over te nemen, dan wel verder 

uit te werken, zijn er additionele aanbevelingen gedaan. Deze additionele aanbevelingen zijn onder meer 

het verzamelen van meer data van de processen. Deze aanvullende aanbevelingen zijn ook te vinden onder 

tabel 1.  

Al met al kan als antwoord op de gestelde hoofdvraag gezegd worden dat er uit de inventarisatie van 

verspillingen en de suggesties voor oplossingen is gebleken dat er op eenvoudige wijze, zonder grote 

investeringen, winst behaald kan worden in het halen van het on-time delivery doel. Op de basis van de 

analyse van de twee werkorders en onder de aanname dat bij andere werkorders de hoeveelheid False 

Negatives van vergelijkbare grootte zijn als de twee geanalyseerde orders en mits alle onderdelen op 

voorraad zijn, kan gezegd worden dat met het wegnemen van enkel de False Negatives verspilling het 

gestelde doel van 90% voor de on-time delivery KPI gehaald kan worden op de productieafdeling. De 

andere verspillingen zullen ook opgelost moeten worden om zo te kunnen zorgen dat onderdelen altijd op 

tijd op voorraad zijn en het hele productieproces aan het doel van de on-time delivery KPI kan voldoen. 
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Nr. Verspilling Oplossing 

1 Uitval in de lijn is hoog, ten gevolge van het 
foutief uitvoeren van assemblage handelingen 
door nieuwe en onervaren werknemers. Ook 
wel een lage Value Rate genoemd. 
 

Handelingen waar veel fouten gemaakt worden 
in het productieproces eenvoudiger maken, of 
door nieuwe werknemers op een andere wijze op 
te leiden in het uitvoeren van de gestelde 
werkzaamheden.  

2 De bestelde hoeveelheid lijm en potting per 
order is niet representatief voor het 
daadwerkelijke gebruik ervan, waardoor een 
deel van de bestelde hoeveelheid de 
houdbaarheidsdatum overschrijdt. 
 

Een Two Bin Kanban systeem introduceren voor 
de voorraad van deze onderdelen. 

3 Voorraad van schroefjes, die gebruikt worden 
bij de assemblage, worden afhankelijk van de 
exacte hoeveelheid te fabriceren 
eindproducten besteld, terwijl het werkelijke 
verbruik bij productie hoger ligt. 

Een Two Bin Kanban systeem introduceren voor 
de voorraad van deze onderdelen. 

4 De afdeling die de onderdelen op kwaliteit 
controleert, is niet op de hoogte van de 
productieplanning, en van welke onderdelen 
wanneer binnenkomen. Ook weten de 
medewerkers van de afdeling niet wanneer 
binnengekomen onderdelen uiterlijk 
gecontroleerd moeten worden om zo de 
productieplanning niet in de weg te zitten.  

Het maken van een lijst die op voorhand 
aangeeft hoeveel en welke onderdelen 
gecontroleerd moeten worden op kwaliteit, en 
bij voorkeur ook wanneer de controle uiterlijk 
klaar moet zijn. Daarnaast zou de communicatie 
tussen de controle afdeling en productieafdeling 
beter moeten worden om capaciteitsproblemen 
te voorkomen. 

5 Onderdelen die niet op voorraad zijn tijdens 
het picken van een partij onderdelen worden 
lokaal geregistreerd, en niet automatisch 
herkend als zijnde 'ontbrekend' voor de 
productie van een order als deze onderdelen 
binnenkomen. Omdat deze lokale lijst niet 
regelmatig genoeg wordt gecontroleerd, loopt 
de productieplanning onnodig vertraging op.  

De registratie van de ontbrekende onderdelen 
automatiseren. Deze automatisatie kan bereikt 
worden door de Bill Of Materials (BOM) in AFAS 
te verwerken, en dan de mancolijst daaraan te 
koppelen, samen met de ontvangst van 
inkomende onderdelen. 

6 De lijst met onderdelen die gepickt moeten 
worden voor de productie van een order 
wordt niet automatisch gegenereerd uit AFAS, 
maar moet handmatig gemaakt worden. 

De automatisatie van het maken van de picklijst 
zou een grote besparing op tijd betekenen. De 
voorgestelde methode is het digitaliseren van de 
BOM in AFAS en in AFAS de functionaliteit te 
hebben om, gebaseerd op het aantal gewenste 
eindproducten, volautomatisch een picklijst te 
genereren en te printen. Met aanvullend 
onderzoek zou gekeken kunnen worden naar het 
toevoegen van een functie om een gehele 
picklijst in één keer af te boeken van de voorraad, 
waar dit momenteel nog allemaal handmatig 
moet gebeuren. Deze extra functionaliteiten 
kunnen onderdeel zijn van een aanvullende 
AFAS-module of een geheel nieuw systeem. Deze 
toevoeging zou ook een verbeterslag maken naar 
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het elimineren van onder andere lokaal 
circulerende Microsoft Excellijsten.  

7 De supplier base van DP is zeer 
gedifferentieerd, waardoor DP veelal geen 
preferred customer status heeft. Hierdoor 
worden orders regelmatig te laat en/of 
incompleet geleverd.  

Het is goed mogelijk om het aantal leveranciers 
te verminderen, door bijvoorbeeld producten uit 
dezelfde categorie te bestellen bij een enkele 
leverancier in plaats van bij verschillende 
leveranciers. 

8 De kwaliteitscontrole, die in de productielijn is 
ingebouwd, keurt op zeer regelmatig 
eindproducten af welke geen fouten bevatten. 
Het afkeuren wordt veroorzaakt door een fout 
in de software van de kwaliteitscontrole 
machine. 

De suggestie voor de oplossing van deze 
verspilling is het verder onderzoek doen naar de 
oorzaak van de foutieve foutmeldingen. Dit kan 
bijvoorbeeld liggen bij een verouderde software 
versie van de kwaliteitscontrole machine.  

Tabel 1. Overzicht verspillingen en oplossingen 

Aanvullende aanbevelingen:  

- Het registreren van de herbevestigde datum van een order in een aparte kolom in AFAS, waardoor 

ook de oorspronkelijke leverdatum te herleiden is, in het geval dat deze bijgewerkt wordt. 

- Productiestatus bijhouden over tijd, zodat niet alleen terug te vinden is welke werkorder waar in 

het proces is, maar ook wanneer een werkorder van de ene naar de andere status is gegaan. Zo is 

het precies duidelijk hoe lang over bijvoorbeeld productie wordt gedaan en kan dit ook in de VSM 

worden ingevuld. 

- Productie statussen moeten daarnaast ook beter bijgehouden of eventueel geautomatiseerd 

worden. Zo komt het voor dat een werkorder nog op productiestatus “In production” staat, terwijl 

de order al bij de klant is geleverd. 

- Niet alle subprocessen zijn voorzien van een productiestatus. Hierdoor kunnen niet alle 

doorlooptijden van de subprocessen goed bijgehouden worden. Het is ook aan te raden verder te 

kijken naar doorlooptijden van subprocessen zoals bij Quality Control of bij subprocessen in het 

magazijn. Ook van deze afdelingen moeten doorlooptijden bijgehouden worden om de gemaakte 

VSM beter te benutten 

- Value Rates, Takttijden en False Negatives beter en meer registreren. Deze gegevens zijn erg 

toonaangevend in de analyse van een proces en kunnen op zichzelf al veel inzicht geven in een 

proces. Het daadwerkelijk bijhouden van deze tijden en ratio’s zou dus een goede toevoeging zijn, 

zeker als deze worden ingevoerd in de VSM. 

- Het maken van een Future State VSM. Met deze Future State VSM kunnen er gerichter doelen 

gesteld worden in de verbetering van het productieproces.  

- Verder onderzoek doen naar het toevoegen van Waste Identification Diagram (WID) als VSM-

extensie aan zowel de Current State als de Future State VSM. Dit verdere onderzoek raden we ook 

zeker aan om te doen, in verband met de toegevoegde waarde die WID kan leveren ten opzichte 

van een VSM.  
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1 Introductie 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij Demcon en is één van de grootste mechatronische ingenieursbureaus in 

Enschede. Paragraaf 1.1 beschrijft meer over Demcon en zijn businessunits. Demcon heeft natuurlijk een 

bepaald belang in dit onderzoek, met een eigen aanleiding tot het opzetten van de opdracht. Dit bespreken 

we in paragraaf 1.2. Daarnaast is het probleem gespecificeerd, te lezen in paragraaf 1.3, en is er een 

afbakening van het onderzoek gedefinieerd, wat te vinden is in 1.4. In deze afbakening is ook verder 

ingegaan op waarom er een specifieke productielijn gekozen is om te analyseren. De uitsplitsingen van de 

hoofdvraag in verschillende deelvragen is gedaan in paragraaf 1.5, en de uitleg over welke methodes 

gebruikt zijn om de benodigde gegevens te verzamelen over het huidige productieproces en de 

voorgenomen deliverables zijn terug te vinden in respectievelijk paragraaf 1.6 en 1.7.   

 Demcon 
Demcon is een high-end technologieleverancier van producten en systemen voor industriële en medische 

toepassingen. Ze zijn in 1993 opgericht als mechatronisch ingenieursbureau in Enschede en zijn nu 25 jaar 

later uitgegroeid tot Demcon Groep. Belangrijk voor de groei van Demcon Groep is dat ze kleinere 

ondernemingen onder haar hoede neemt. Dit is een samenwerkingsconstructie waarin deze bedrijven 

zelfstandig blijven en ieder hun eigen specialisatie hebben. Dit veroorzaakt een synergie die het complete 

aanbod van Demcon tot een hoger niveau tilt. Op deze manier kan Demcon een compleet pakket in 

systeemassemblage verzorgen. Deze systemen kunnen enkelstuks productiemachines of testapparatuur 

zijn, maar ook complexe modules of gereedschappen die in serie worden gemaakt. Ze bieden alle 

verschillende delen van de ontwikkeling van een systeem aan: proof-of-principle, prototype, 

industrialisatie en serieproductie (Demcon, 2019). 

Demcon is onderverdeeld in vijf businessunits die elk een specifieke markt bedienen (Demcon, 2019):  

- Hightech systems 
Voorbeelden hiervan worden door Demcon omschreven als: “een robuuste 
heugelvormmachine, een hoog nauwkeurige positioneringsmodule en een innovatieve 
massaflowsensor.” 

- Industrial systems & vision 
Demcon omschrijft hier voorbeelden als: “Voorbeelden zijn een visionsysteem1 voor 
procescontrole, de inrichting van manuele of geautomatiseerde werkplekken, de opbouw 
van een assemblagelijn of de constructie van een speciaalmachine.” 

- Medical systems 
De systemen die Demcon ontwikkelt in deze branche worden toegepast in onder andere 
chirurgie, therapie en diagnostiek. Voorbeelden zijn: “een operatiesysteem voor 
oogchirurgie, een handscanner voor reumatoïde artritis, een beademingsmodule en een 
gehoorapparaat.” 

- Focal optomechatronic systems 
Bij deze businessunit worden door Demcon de volgende voorbeelden omschreven: 

“Voorbeelden uit de halfgeleiderindustrie zijn alignment- en levelsensoren, 

lenzen/optieken voor laser-based manufacturing en complete lithografiesystemen.”  

 

 
1 Voor uitleg over visionsytemen zie https://www.demcon.nl/showcase/visionsysteem/ 

https://www.demcon.nl/showcase/visionsysteem/
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- Robotic systems 

Demcon ontwikkelt en realiseert roboticasystemen voor uiteenlopende toepassingen, 
zoals: “medische robots voor diagnostiek en therapie, inspectierobots en drones. De 
businessunit robotic systems richt zich specifiek op robotsystemen die mobiel en/of 
autonoom kunnen opereren. “ 
      

Binnen deze gebieden zijn er raakvlakken: een medisch systeem heeft bijvoorbeeld ook een hightech 

karakter en andersom kan een hightech systeem een industriële toepassing krijgen. Verder helpt de 

ervaring met complexe regelgeving voor medische systemen of de hoge nauwkeurigheid van hightech 

systemen ook bij andere projecten. Al met al heeft Demcon een compleet aanbod: het complete ontwerp 

van een idee, het maken van een prototype en het produceren van enkelstuks of het produceren in een 

complete serie, afhankelijk van de wensen van de klant. 

Deze verschillende delen van de ontwikkeling zijn onderverdeeld in Demcon Advanced Mechatronics 

(DAM) en Demcon Productions (DP). Hierbij wordt bij DAM voornamelijk de ontwikkeling van een product 

gedaan, ook wel proof-of-principle genoemd, en de gehele productie van het product valt onder DP. 

Binnen de productietak, DP, zijn er drie verschillende afdelingen, namelijk: Prototype, Industrialisatie en 

Serieproductie. Prototype is het van proof-of-principle uitwerken tot een product. Industrialisatie is het 

produceren van enkelstuks en Serieproductie is het produceren van een complete serie die op een later 

tijdstip regelmatig geproduceerd kan worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 

Serieproductie afdeling van DP. 

Demcon is bezig binnen DP de filosofie van Lean door te voeren. Hier is tijdens dit onderzoek dan ook 

rekening mee gehouden. Ze zijn hier pas net mee begonnen en op dit moment is er al één andere 

productielijn geoptimaliseerd.  

      

 Aanleiding en belang 
De productieleider van DP heeft opgemerkt dat er een probleem is binnen de productietak. Er wordt 

namelijk niet voldaan aan één van de Key Performance Indicators (KPI’s). Een KPI is een variabele om de 

prestaties van een bedrijf te meten. De KPI waar DP niet aan voldoet is de on-time delivery KPI, waarvan 

het doel op 90% ligt. Demcon wil graag weten wat de potentiële oorzaken zijn van dit probleem, zodat er 

mogelijke oplossingen voor het probleem gevonden kunnen worden, om zo het doel van deze KPI wel te 

behalen. 

Demcon heeft een groot belang bij dit onderzoek, gezien de geplande groei van de gehele productietak. 

Tegen het einde van 2019 wordt de opening van een nieuwe hal van omstreeks 5.000 m2 verwacht, 

waardoor DP een grote groei zal doormaken. Omdat Demcon echter worstelt met de problemen rondom 

de on-time delivery willen ze naast het vergroten van de capaciteit ook inzicht krijgen in mogelijke 

verbeterslagen in efficiëntie. Dit onderzoek creëert dan ook inzicht in de huidige situatie binnen de 

Serieproductie afdeling van de productietak DP. Met dit inzicht wordt verwacht verspillingen te kunnen 

identificeren binnen de productiestromen, die gezien de filosofie van Lean zoveel mogelijk geëlimineerd 

moeten worden. 
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 Probleemidentificatie 
      
Naar aanleiding van het probleem dat door de DP-productieleider is benoemd, “het niet behalen van het 

on-time delivery doel van 90%”, hebben we meerdere gesprekken gevoerd met verschillende 

medewerkers binnen DP om dit probleem te bevestigen. Dit vooronderzoek heeft aangetoond dat het 

aanwezige probleem zich uit op de productieafdeling.  Hier komt het namelijk regelmatig voor dat er een 

materiaaltekort is tijdens het produceren van een klantorder. Dit tekort fluctueert van onvoldoende 

onderdelen op voorraad tot het compleet ontbreken van onderdelen omdat deze niet tijdig geleverd zijn. 

Omdat er binnen Demcon geen algemene voorraad is, maar alleen per order besteld wordt, ligt de oorzaak 

van dit probleem niet simpelweg bij het voorraadbeheer, maar in de efficiëntie van en de samenwerking 

tussen de productieafdeling, planning, inkoop en alle andere relevante activiteiten binnen het bedrijf. Als 

materiaal uiteindelijk wel binnenkomt, gebeurt het ook wel eens dat op dat moment de medewerkers met 

de benodigde capaciteiten niet aanwezig zijn om het product te assembleren, of bezig zijn met een ander 

product. In praktijk gebeurt het dus regelmatig dat de productie vertraagd wordt. 

 
Uit het vooronderzoek blijkt dat het genoemde probleem meerdere oorzaken kan hebben en er niet één 

oorzaak te benoemen is. Het is namelijk het geval dat ook deze oorzaken weer meerdere oorzaken kunnen 

hebben. Omdat er een legio verschillende oorzaken te benoemen zijn en niet eenduidig vast te stellen is 

in welke mate elke oorzaak bijdraagt aan het probleem en/of bepaalde oorzaken een duidelijk verband 

hebben, is het doel van dit onderzoek het in kaart brengen van alle oorzaken en daarna oplossingen voor 

te stellen. Hierom zal het kernprobleem dan ook zijn:  

“Het niet behalen van het on-time delivery doel van 90%.” 
      

1.3.1 Norm en realiteit 
In figuur 1 staat per maand de gemiddelde hoeveelheid on-time delivery van alle lijnen samen afgebeeld. 
Zoals te zien is wordt het doel in geen enkel geval gehaald. In figuur 1 is het verschil tussen norm en realiteit 
goed te zien. De door DP gestelde norm ligt op 90% en de realiteit fluctueert tussen de 25% en 85%.  Er is 
hierin een wezenlijk verschil zichtbaar tussen de gestelde norm en de realiteit. 
      
Hierbij moet ook vermeld worden dat de afgesproken leverdatum naar de klant tussendoor aangepast kan 
worden in Demcon’s systeem AFAS. Als er een nieuwe leverdatum wordt afgesproken met de klant wordt 
dit aangepast in AFAS en overschrijft deze de oude datum. Dus ook als er nu “On Time” staat, kan het zijn 
dat Demcon alsnog, volgens de oorspronkelijke leverdatum, te laat was. Omdat hier echter geen archief 
van is, is voor dit onderzoek aangenomen dat de datum die in AFAS staat de correcte afgesproken datum 
is en wordt er geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen. 
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Figuur 1. On-time delivery 

 

 Afbakening 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een vooraf vastgestelde beperkte periode van 10 weken. Door de 

beperkte tijdsduur is het zeer noodzakelijk het onderzoek duidelijk af te bakenen. Het onderzoek zal zich 

hierdoor focussen op de mogelijke oorzaken van het kernprobleem en de potentiële oplossingen. De focus 

ligt hierbij op interne factoren van DP, en dus zijn externe factoren, zoals bijvoorbeeld problemen bij 

leveranciers zelf, buiten beschouwing gelaten.  

Dit onderzoek is beperkt tot de serieproductie afdeling. Het kernprobleem, het doel van de on-time 

delivery wordt niet gehaald, is voornamelijk relevant voor deze afdeling. Op de serieproductie afdeling 

wordt op order basis, herhaaldelijk geproduceerd waarbij een leverdatum wordt afgesproken met de 

klant. Dit wordt ook gedaan binnen andere afdelingen, echter de hoeveelheid en grootte van de orders is 

binnen serieproductie substantieel hoger, waardoor er meer voordeel te behalen valt als geïdentificeerd 

wordt welke oorzaken er tot vertraging, en het niet halen van de leverdatum, leiden binnen de 

Serieproductie afdeling.  

Voor dit onderzoek is gekeken naar één specifieke lijn binnen de Serieproductie van Demcon, omdat er 

veel verschil tussen de gedetailleerde werking van verschillende lijnen zit. Voor dit onderzoek is gekozen 

om te focussen op de lijn met de grootste productie en ook meest constante productie, omdat deze lijn 

voor DP het belangrijkst is. Er kunnen wel lessen getrokken worden uit de analyse van deze lijn voor de 

verbetering van andere lijnen, omdat er wel algemene overeenkomsten zijn tussen het functioneren van 

deze lijn en de andere lijnen. De lijn waar we naar gaan kijken, wordt productielijn X genoemd.  
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Zoals eerder vermeld, wordt Lean momenteel binnen DP stapsgewijs ingevoerd, met als wens dat in de 
toekomst alle onderdelen van DP op een Lean wijze opereren. Vanuit deze wens zijn alle analyses in dit 
onderzoek in het licht van de Lean filosofie uitgevoerd.  
      

 Onderzoeksvragen 
Aan de hand van de probleemidentificatie is de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt gedefinieerd 

Welke verspillingen zijn er binnen het productieproces van Demcon waardoor het on-time delivery 

doel niet wordt gehaald en wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn een aantal deelvragen geformuleerd. Dit is gedaan 

aan de hand van de Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP) van Heerkens en Van Winden 

(2012).  

1.5.1 Deelvragen en plan van aanpak 
1. Hoe ziet het huidige productieproces van Demcon eruit? (hoofdstuk 2) 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden moet er eerst een duidelijk beeld 
zijn van DP en de relevante processen. Door middel van het beantwoorden van deze kennisvraag 
wordt de huidige situatie van DP beschreven. Denk hierbij aan de planning, inkoop, magazijn en het 
productieproces. De processen worden beschreven aan de hand van interviews met de betrokken 
medewerkers en observaties. Deze informatie is naderhand geverifieerd om er zeker van te zijn dat 
de gegevens kloppen. Ook is informatie uit AFAS gebruikt om een compleet mogelijk beeld van de 
huidige situatie te krijgen.  

2. Wat zegt de literatuur over welke tools geschikt zijn om een productieproces zoals dat van 

Demcon te analyseren volgens de Lean filosofie? (hoofdstuk 3) 

Binnen DP wordt gebruik gemaakt van de Lean filosofie. De keuze voor het gebruik van de Lean 
filosofie binnen dit onderzoek is allereerst behandeld. Vervolgens is deze theorie verder toegelicht. 
Dan zal deze kennisvraag worden behandeld met gebruik van literatuur. Er is gekeken naar wat er 
in de literatuur te vinden is over manieren waarop onderzocht kan worden welke verspillingen er 
zich kunnen voordoen binnen een productieomgeving vergelijkbaar met deze bij DP. 

3. Welke verspillingen zijn er in het huidige productieproces van Demcon? (hoofdstuk 4) 

Aan de hand van de opgedane informatie uit de vorige twee deelvragen, is bij deze deelvraag het 
probleem verder geanalyseerd. Er is gebruik gemaakt van een Value Stream Map om zo verspillingen 
die plaatsvinden tijdens het productieproces van Demcon zichtbaar te maken. Tijdens het 
beantwoorden van deze deelvraag hebben meerdere diepgaande interviews en observaties 
plaatsgevonden. De verspillingen gevonden uit de interviews en observaties zijn ook hier 
beschreven. 

4. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de verspillingen in het productieproces van Demcon? 

(hoofdstuk 5) 

Met het beantwoorden van deze deelvraag is er gezocht naar oplossingen voor de verspillingen die 
met de vorige deelvraag zijn geïdentificeerd. Deze verspillingen zijn eerst worden uitgewerkt op 
basis van hoeveel tijd en geld het kost om het probleem op te lossen. Ook is er gekeken of bepaalde 
problemen nog verder onderzoek nodig hebben voor een oplossing kan worden aangedragen.  
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 Verzameling gegevens 
De informatie over het productieproces van Demcon is verzameld door het houden van interviews en 

observaties. Er zijn verschillende interviews gehouden met alle afdelingen die betrokken zijn bij het 

productieproces van Demcon, zoals productie, inkoop en het magazijn. De gegevens die zijn verzameld 

met interviews zijn altijd weer besproken en geverifieerd met de geïnterviewden alvorens ze verwerkt zijn 

in dit verslag. 

 

 Deliverables 
Voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvragen zijn de volgende stukken opgeleverd. 

Allereerst een overzicht van de huidige situatie en processen binnen de productieafdeling, daaruit afgeleid 

een overzicht van de huidige situatie met enkele verspillingen binnen dit proces in een VSM. Verder is een 

lijst afgeleverd van verspillingen afgeleverd voortgekomen uit een Gemba Walk, meer informatie hierover 

is te vinden in hoofdstuk 2. Deze verspillingen zijn gecategoriseerd op hoeveel tijd en inspanning er nodig 

is om de verspillingen op te lossen en waar verder onderzoek nodig is. Als laatste volgen de aanbevelingen 

om Demcon zodoende een handreiking te geven in het oplossen van hun handelingsprobleem, het behalen 

van het doel van de on-time delivery KPI. Deze implementatie maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek, 

maar zal indien gewenst intern uitgevoerd worden door Demcon. 
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2 Huidige situatie 
In dit hoofdstuk behandelen we de eerste deelvraag: “Hoe ziet het huidige productieproces van Demcon 

eruit?” In paragraaf 2.1 is vermeld welke productielijn onderzocht is. Vervolgens beschrijven we de 

software die door Demcon wordt gebruikt ter ondersteuning van het productieproces in paragraaf 2.2. 

Voornamelijk gaat dit hoofdstuk over de beschrijving van elke stap van het productieproces, van het 

binnenkrijgen van de order tot aan het voltooien van de eindproductassemblage. Dit wordt beschreven in 

paragraaf 2.3. Na het beschrijven van het proces wordt in paragraaf 2.4 de uitgevoerde Gemba Walk, een 

wandeling langs een proces om deze te bestuderen, besproken. Een verdere uitleg is te vinden in de 

introductie van paragraaf 2.4. De conclusie in paragraaf 2.5 vat het productieproces nog eens samen, 

gecombineerd met de eerste waargenomen verspillingen. 

 

 Productielijn X 
In dit onderzoek is er gekeken naar productielijn X, voor uitleg over deze keuze zie paragraaf 1.4. Deze 

productielijn maakt ongeveer 550 eindproducten per week en is hiermee de grootste lijn binnen DP. De 

productie van deze lijn wordt aangestuurd op vraag van de klant. Het eindproduct wordt gebruikt als 

hulpmiddel voor patiënten die de taaislijmziekte hebben. Het zijn een soort kloppertjes die worden 

aangesloten in een vest om vervolgens het slijm los te kloppen. 

 

 Software 
Ter ondersteuning van de activiteiten bij Demcon wordt AFAS-software gebruikt als geïntegreerd 

administratiesysteem. Door middel van dit systeem is het voor medewerkers mogelijk inzicht te krijgen in 

onder andere: orde statussen, voorraadgegevens, financiële administratie en HR-gegevens. AFAS is 

oorspronkelijk niet gemaakt ter ondersteuning van een productieproces, maar er bestaat een losse 

module voor productie. Toch ontbreken er op dit moment structureel onderdelen voor een volledig 

ondersteund gebruik van alleen AFAS binnen het productieproces. Zo zijn er nog altijd verschillende 

Microsoft Excel documenten in omloop voor activiteiten die op dit moment niet in AFAS geïntegreerd zijn, 

waaronder een overzicht met alle onderdelen van een eindproduct, Bill Of Materials (BOM) genaamd. 

Verder is er ook een productie forecast Microsoft Excel-bestand en wordt de uitval en afkeur in Microsoft 

Excel bijgehouden. 

 

 Productieproces 
Het productieproces van productielijn X begint met een order die binnenkomt van de klant. De klant van 

productielijn X kan dagelijks een order plaatsen en er wordt geprobeerd een forecast af te geven voor de 

komende weken. 

2.3.1 Planning 
Als een order binnenkomt van de klant, dan zal de planner deze order inplannen in de productieagenda. 

Bij dit plannen wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om het aantal bestelde producten te 

maken. Hierbij wordt geprobeerd de productie een aantal dagen voor de bevestigde datum van levering 

naar de klant toe, gereed te hebben. Van deze order wordt vervolgens een werkorder gemaakt per week, 
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waarop het aantal producten dat gemaakt moet worden staat vermeld. Hierop staat ook de gewenste 

startdatum van de productie, de gewenste datum dat de productie klaar is en de bevestigde leverdatum 

naar de klant toe. De andere afdelingen maken gebruik van de werkorder om hun activiteiten hierop te 

plannen. 

2.3.2 Inkoop 
Na het plannen van de order, zal de afdeling inkoop zorgen dat de benodigde onderdelen worden besteld 

bij de leveranciers. Er wordt op basis van enkele orders besteld en hierbij houdt de inkoper rekening met 

de levertijd van onderdelen zodat deze vóór de gewenste startdatum geleverd worden. Er wordt getracht 

naar bepaalde leveranciers een forecast te geven van wat DP verwacht af te nemen in de komende weken; 

dit gebeurt echter nog niet altijd. Dit wordt veroorzaakt door een onvoorspelbare vraag van producten 

vanuit de klant.  

Ook is op dit moment de gehele supplier base, de verzameling van alle leveranciers van een bedrijf, nog 

erg gedifferentieerd, waarbij er nog genoeg mogelijkheden zijn om deze supplier base te verkleinen. Het 

gevolg van deze differentiatie is dat DP niet de preferred customer is van veel leveranciers, vanwege de 

veelal te kleine ordergrootte. Bedrijven met een grotere ordergrootte, die dus meer omzet genereren voor 

een leverancier, hebben over het algemeen de prioriteit over bedrijven die dat niet doen. Hierdoor gebeurt 

het vaak dat de leverancier geen prioriteit verschaft aan DP en hierdoor te laat is met het leveren van 

producten. Dit zorgt voor vertraging op de productievloer. 

2.3.3 Goederenontvangst 
Bij levering van de bestelde materialen komen deze binnen bij het magazijn. Wanneer alles binnenkomt is 

onbekend bij de medewerkers op de werkvloer. Als er een pakket of pallet wordt geleverd, staat op de 

orderfactuur een intern ordernummer, welke in AFAS wordt ingevoerd. Hiermee controleren de 

magazijnmedewerkers de aantallen in de binnengekomen bestelling en kan worden gezien wat er met de 

materialen moet gebeuren. Hierbij zijn er drie opties: de materialen kunnen in voorraad worden geplaatst 

tot ze nodig zijn voor productie, de materialen zijn voor de prototype afdeling en kunnen direct hier 

naartoe worden gebracht of de materialen moeten worden gecontroleerd door Quality Control alvorens 

ze in voorraad geplaatst kunnen worden. Naar aanleiding van welke optie in het systeem staat, wordt er 

actie ondernomen. 

2.3.4 Quality Control 
Omdat er veel medische producten worden gemaakt bij DP, is het nodig dat bepaalde cruciale onderdelen 

van producten worden gecontroleerd op kwaliteit. Vanuit het ontwerp is al bepaald welke onderdelen 

deze controle moeten krijgen, maar het daadwerkelijk controleren hiervan doet de Quality Control 

afdeling. Zij weten niet wanneer producten bij hen worden afgeleverd en werken dus ook niet via de 

werkorder planning. Zodra de desbetreffende materialen worden afgeleverd vanuit het magazijn, kunnen 

zij deze controleren. Vaak wordt dit volgens de First In, First Out methode gedaan, tenzij planning contact 

op neemt dat bepaalde onderdelen zo snel mogelijk gecontroleerd moet worden. Door het niet weten 

wanneer onderdelen de kwaliteitscontrole moeten ondergaan, is het plannen van de capaciteit die nodig 

is om alles te controleren lastig.  

Quality Control beschikt over een digitaal mapje per eindproduct met alle onderdelen die langs Quality 

Control komen en waar deze onderdelen aan moeten voldoen, alsook de hoeveelheid onderdelen van de 

batch zij moeten controleren. Dit kan steekproefsgewijs een aantal zijn, maar het kan ook dat de hele 
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batch moet worden gecontroleerd. Ook de eisen van controle, en wanneer een onderdeel nog voldoet, 

zijn te vinden in het systeem vanuit het ontwerp. Vervolgens zijn er drie opties die kunnen voorkomen na 

controle van de onderdelen: 

1. De onderdelen voldoen en krijgen een groen kaartje, waarna de onderdelen terug mogen naar het 

magazijn en in voorraad worden geplaatst. 

2. De onderdelen voldoen niet geheel, maar de impact die de fout in het onderdeel heeft, is minimaal 

in het eindproduct, en dus mogen deze onderdelen wel gebruikt worden voor het eindproduct. 

Hierbij wordt een geel kaartje gevoegd met een aantekening. Op deze aantekening staat wat er 

mis is met het onderdeel, en of er nog ergens rekening mee moet worden gehouden met het 

gebruiken van de onderdelen in de eindassemblage. Ook wordt geregistreerd wat de fout was 

zodat dit later altijd terug te vinden is, en wordt dit naar de leverancier gecommuniceerd zodat 

deze fout in de toekomst niet weer zal optreden. 

3.  De onderdelen voldoen niet aan de eisen, en de impact van de onderdelen is zo groot in het 

eindproduct dat ze niet gebruikt mogen worden. De onderdelen krijgen een rood kaartje met de 

reden erbij en worden niet in voorraad geplaatst, de onderdelen zijn afgekeurd. Er zal contact 

worden opgenomen met de leverancier om de juiste onderdelen alsnog te krijgen of de 

onderdelen worden eerst bewerkt door de productieafdeling zodat ze wel in gebruik kunnen 

worden genomen. 

2.3.5 Magazijn  
Het magazijn kijkt dagelijks welke werkorders wanneer geproduceerd worden en maken zo hun eigen 

planning wanneer ze orders moeten gaan verzamelen om alle materialen op tijd op de productieafdeling 

te krijgen. Het verzamelen van die orders heet picken. Voor het picken van een order wordt gebruik 

gemaakt van een Microsoft Excel lijst, genaamd “voorraad en pickenlijst”, welke bestaat voor elk uniek 

eindproduct dat DP produceert. In deze lijst kunnen medewerkers alle onderdelen zien die in een 

eindproduct gaan. Het magazijn kan hier het aantal te produceren producten invoeren en kunnen zo een 

lijst uitprinten met de aantallen van elk onderdeel die gepickt moet worden. Vervolgens worden deze 

producten gepickt en handmatig, per onderdeel, de hoeveelheid uit de voorraad afgeboekt. Na deze 

handelingen worden de producten de middag vóór de start van productie worden afgeleverd bij de 

productieafdeling. 

Het kan voorkomen dat één of meerdere onderdelen niet op voorraad zijn op het moment van picken. In 

dit geval zal het desbetreffende onderdeel op de mancolijst worden gezet. Dit is een lijst waarin alle 

producten staan die niet op voorraad zijn maar wel nodig zijn voor productie. Deze lijst is ook inzichtelijk 

voor de afdeling planning. Deze lijst is echter niet geïntegreerd met de inkomende producten, dus moet 

er regelmatig door een medewerker handmatig gecontroleerd worden per onderdeel of deze inmiddels 

binnen zijn en zo snel mogelijk naar de productievloer gebracht moeten worden. 

2.3.6 Productie 
Op de gewenste startdatum van productie gaat de assemblage van start. Planning heeft ervoor gezorgd 

dat de mensen met de juiste capaciteiten beschikbaar zijn voor het produceren van de werkorder. 

In Figuur 2 is te zien hoe de productieafdeling van productielijn X eruitziet. Hierbij is de voorraad voor een 

werkorder te vinden achter de werkplaatsen en is specifiek per subassemblages ingericht. Het maken van 

het eindproduct start rechtsonder bij A en gaat met de pijlen mee rond en is af bij F. Tussen elke werkplek 
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vindt een korte visuele controle plaats van het product, voordat de volgende stap van assemblage wordt 

uitgevoerd. Op werkplekken A, C en D kunnen twee mensen tegelijk aan een subassemblage werken of 

één persoon die beide stappen van de subassemblage doet. Bij werkplek B moet het product de oven in 

voor een uur; dit kost het meeste tijd. Er wordt dan ook geprobeerd de subassemblage van werkplek A ‘s 

ochtends te doen zodat alles de oven in kan en de rest van de dag dit de productie niet ophoudt. Werkplek 

E linksboven is voor het controleren van het eindproduct door middel van een controle waarbij gebruik 

wordt gemaakt van schudden, kijken, voelen en horen, ofwel een menselijke controle. De laatste stap in 

het proces, bij werkplek F, is de controle via een controlemachine die aangesloten is aan een computer. 

Hier worden de eindproducten één voor één aangesloten om te worden gecontroleerd. Is het eindproduct 

goedgekeurd, dan krijgt deze een uniek nummer van de computer en wordt deze in een doos op een 

europallet geplaatst. Is het eindproduct niet goedgekeurd, dan draait de computer een foutcodesticker 

uit, waarop een foutcode staat die aangeeft wat er fout is. Hierbij heeft elke fout een eigen foutcode, 

waardoor werknemers eenvoudig mankementen kunnen corrigeren. Het eindproduct wordt door een 

medewerker uit elkaar gehaald ter reparatie om hierna weer opnieuw in elkaar te worden gezet en om 

opnieuw gecontroleerd te worden. Dit totale proces van losse onderdelen naar eindproduct duurt per 

product gemiddeld 9,83 minuten als het product in één keer goed wordt geassembleerd; dit is dus zonder 

de tijd die het kost om een product te repareren bij een fout. Een overzicht van deze tijden is te vinden in 

Tabel 2. 

 

A C 

D 

B 

F 

E 

Figuur 2. Plattegrond productielijn X 
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Werkstations Cyclustijd 
sec 

Cyclustijd 
Minuten 

Omsteltijd 
sec 

Omsteltijd 
Minuten 

A/B1 158 2,63 28 0,47 

B2/C1 53 0,88 98 1,63 

C2 78 1,30 74 1,23 

D/E 188 3,13 370 6,17 

F 113 1,88 218 3,63 

Totaal 590 9,83 788 13,13 

Tabel 2. Overzicht deeltijden productieafdeling 

In Tabel 2 worden verschillende werkstations aangeduid. Werkstation B is onderverdeeld in een gedeelte 

vóór en ná het bakken in de oven. Het gaat hierin om de voorbereiding en de afronding van het bakken. 

De tijd van het bakken wordt niet meegenomen in de totale tijdsberekening gezien in het proces niet 

gewacht wordt op de baktijd, maar werknemers op een ander station werkzaamheden uitvoeren. Ook 

werkstation C is onderverdeeld in twee gedeeltes. Dit zijn twee verschillende deelassemblages die gedaan 

kunnen worden door twee verschillende werknemers, of door één werknemer achter elkaar. Verder is de 

omsteltijd in kolom vier en vijf de tijd die nodig is om de werkplek op te starten per dag. Denk hierbij aan 

het klaarzetten van alle benodigde materialen of bijvoorbeeld het opstarten van de computer. 

Het maken van het eindproduct is een proces dat erg nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Er zijn hele 

strenge eisen hoe het product in elkaar gezet moet worden en dit moet exact kloppen, anders wordt het 

product afgekeurd. Ook mag het eindproduct geen zichtbare beschadigingen, krasjes of vlekjes hebben, 

want ook dan wordt het product afgekeurd. Om dit proces goed te doorlopen heeft DP Vandaar ook de 

visuele controle tussen elke werkplaats in het assemblageproces. Verder mogen gebruikte onderdelen 

zoals schroefjes niet hergebruikt worden. Indien een apparaat ter reparatie aangeboden wordt, dan 

worden de origineel gebruikte schroefjes bij het repareren in een apart bakje gelegd ter registratie om 

opnieuw te bestellen. Deze schroefjes mogen maar één keer gebruikt worden in verband met het 

schroefdraad van deze schroefjes. Dit schroefdraad wordt iets aangetast bij het in het product draaien. De 

registratie houdt bij hoeveel nieuwe schroefjes er benodigd zijn geweest voor de werkorder, om te 

onderzoeken hoeveel schroefjes daadwerkelijk gebruikt worden bij de productie van een order. Bij 

reparatie worden er nieuwe schroefjes gebruikt voor het in elkaar schroeven van het product.  

Omdat het voorkomen van reparaties en het in één keer goed doen van de productie effectiever is dan 

continu producten te moeten repareren is het hebben van ervaren werknemers op deze productielijn een 

groot voordeel. Naast dat het inwerken van nieuwe werknemers tijd nodig heeft, is de uitval van producten 

een stuk lager wanneer een werknemer ervaring heeft met de werkzaamheden in productielijn X.  

Indien er een onderdeel niet geleverd is door de leverancier, zal productie het eindproduct niet kunnen 
maken. Er wordt dan gekeken of het missende onderdeel aan het begin of het einde van de 
subassemblages gebruikt wordt. Er zal dan een afweging worden gemaakt of er al gestart kan worden met 
een deel van de subassemblage. 

      

2.3.7 Final Inspection Quality Control 
Zodra alle producten van een werkorder gemaakt zijn door de productieafdeling, zal er een bericht naar 

Quality Control worden gestuurd voor de final inspection. Zodra Quality Control beschikbare capaciteit 

heeft, zal die op de afdeling steekproefsgewijs een aantal producten controleren of er wordt voldaan aan 
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de gestelde kwaliteitseisen. Indien er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen, krijgt de werkorder 

akkoord en kunnen de producten worden opgeslagen in het magazijn. Als er een defect wordt 

geconstateerd in één van de producten, moeten alle producten gecontroleerd worden en de producten 

die niet voldoen worden gerepareerd. 

2.3.8 Voltooide eindproducten 
Magazijn krijgt bericht van de afdeling planning dat de werkorder klaar is. Vervolgens worden de 

eindproducten opgehaald bij de productieafdeling en in het magazijn geplaatst. De klant krijgt het bericht 

dat de producten gereed staan om te worden afgehaald. 

 Gemba walk 
De observaties die bij de beschrijving van de huidige situatie zijn genoemd, alswel de observaties die 

hieronder staan zijn tot stand gekomen door middel van een Gemba Walk. Een Gemba Walk is een 

regelmatige wandeling langs de productielijn om het proces te observeren en hierover te leren (Bicheno 

en Holweg, 2016). Verdere uitwerking van de observaties is te vinden in paragraaf 4.3.  

Bij het zichtbaar maken van de verspillingen aan de hand van de observaties was het vooral van belang 

om met structuur te werken en zonder vooroordelen de werkzaamheden te bekijken, om vervolgens via 

een vaste opzet de observaties om te zetten in concrete verspillingen die aangepakt kunnen worden. Deze 

manier van observeren is niet vooraf uitgewerkt in een kader, maar er is bij het uitvoeren en uitwerken 

van de observaties een objectief gedachtegoed in stand gehouden. 

       

Observatie Waar 

Uitval van onderdelen in de lijn is groter met nieuwe werknemers, omdat het 
maken van het eindproduct een proces is dat heel nauwkeurig moet worden 
uitgevoerd. Het onder de knie krijgen van de werkzaamheden heeft tijd nodig; 
gedurende die tijd is de uitval groter. 

Productieafdeling 

De lijm en potting2 die nodig zijn voor deelassemblage van productielijn X 
worden op orderbasis besteld. Elke werknemer gebruikt echter een andere 
hoeveelheid van deze producten. Een ervaren werknemer heeft over het 
algemeen minder lijm en potting nodig dan een onervaren werknemer. Het 
gevolg hiervan is dat de berekening die in de BOM vermeld staat, waarmee 
gerekend wordt bij de inkoop van materialen, lang niet altijd correct is. 
Inkopers weten niet of er meer of minder materiaal gebruikt wordt dan in de 
BOM staat en bestellen daarom volgens de BOM. Hierdoor komt het regelmatig 
voor dat er te veel van deze producten op voorraad staan en met de beperkte 
houdbaarheid van deze producten raakt er ook vaak een deel over datum.  

Productieafdeling 

De schroefjes die worden gebruikt voor de assemblage van de eindproducten 
worden momenteel op orderbasis besteld. Hierbij gaat het om twee soorten 
schroefjes waarvan er respectievelijk 3 stuks en 12 stuks in een eindproduct 
gaan. Elke keer dat een schroefje op de grond valt, of als een product ter 
reparatie opengemaakt wordt, worden de gebruikte schroefjes vervangen door 
nieuwe. De oude schroefjes worden in een bakje gelegd, ter registratie van de 

Productieafdeling 

 
2 Potting is een materiaal dat gebruikt wordt voor het vullen van een complete elektronische assemblage 
met een vast of gelatineachtig materiaal, om de weerstand tegen schokken en trillingen te verbeteren, 
alsmede de assemblage vochtdicht te maken. 
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hoeveelheid extra verbruikte schroefjes en er worden nieuwe schroefjes 
opgevraagd vanuit het magazijn om de uitgevallen schroefjes te vervangen. 

De Quality Control afdeling weet niet wanneer welke onderdelen bij hen 
binnenkomen. Zij hebben dus vaak niet de capaciteit direct beschikbaar die 
benodigd is om de binnenkomende onderdelen te controleren. Hierdoor 
ontstaat regelmatig een wachtrij van onderdelen die gecontroleerd moeten 
worden. Ook weet Quality Control niet welke onderdelen wanneer 
gecontroleerd moeten zijn zodat ze op tijd, volgens de productieplanning, op 
de productieafdeling zijn. Hierdoor moet de productieafdeling wachten op 
Quality Control.  

Quality Control 

Tijdens het picken van een order in het magazijn kan het voorkomen dat een 
medewerker tot de ontdekking komt dat een onderdeel niet op voorraad is. Als 
dit gebeurt, dan wordt het desbetreffende onderdeel op de zogeheten 
“mancolijst” gezet. Deze lijst bevat alle missende onderdelen die nodig zijn op 
de productieafdeling om het eindproduct te kunnen produceren. Zodra deze 
onderdelen binnenkomen, krijgen de magazijnmedewerker echter geen 
melding dat deze onderdelen nog missen voor de productieafdeling en zo snel 
mogelijk gepickt moeten worden. Er moet handmatig, per onderdeel, op een 
later tijdstip gecontroleerd worden of een onderdeel van de mancolijst op 
voorraad is. Gezien dit een tijdrovende taak is, wordt dit niet dagelijks gedaan 
en ontstaan er dus regelmatig vertragingen op de productieafdeling. 

Magazijn 

Voor het samenstellen van een picklijst, de lijst met onderdelen die nodig zijn 
voor het maken van de hoeveelheid eindproducten, wordt momenteel gebruik 
gemaakt van de “voorraad en picken” lijst. Een lokaal Microsoft Excel bestand, 
waar een medewerker invoert hoeveel eindproducten er gemaakt moeten 
worden en vervolgens door Microsoft Excel wordt berekend hoeveel en welke 
onderdelen gepakt moeten worden, waarna deze lijst wordt ingeladen in AFAS. 
Daar wordt vervolgens de picklijst uitgeprint. Zodra het picken, aan de hand 
van de picklijst, klaar is, moet elk onderdeel per regel worden afgeboekt uit de 
voorraad. Deze voorraad staat soms op verschillende magazijnlocaties in het 
systeem en moet dan ook stuk voor stuk worden afgeboekt. Al met al zijn dit 
veel overbodige en tijdrovende handelingen met tevens risico voor maken van 
administratieve en menselijke fouten. 

Magazijn 

Op dit moment is de supplier base van DP nog erg gedifferentieerd. Het gevolg 
hiervan is dat DP niet de preferred customer is van veel leveranciers. Met 
andere woorden; DP heeft niet de prioriteit van veel leveranciers, omdat de 
ordergrootte relatief klein is. Hierdoor gebeurt het veelvuldig dat de 
leverancier te laat is met het leveren van producten en zorgt dit voor vertraging 
op de productievloer. 

Inkoop 

Tijdens de check door de controlemachine in de productielijn viel het op dat 
het regelmatig voorkwam dat de controlemachine een foutmelding gaf, waarbij 
de foutmelding aangaf dat de fout veroorzaakt werd door een fout in de 
controlemachine zelf. Elke foutmeldingscode staat voor een bepaalde fout, 
maar er zijn in ieder geval drie bekende codes die duiden op een fout in de 
software van het controleapparaat. 

Productieafdeling 

Tabel 3. Overzicht Observaties 
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 Conclusie 
In dit hoofdstuk is de huidige situatie van productielijn X uitgelegd. Alle productielijnen bij Demcon worden 

ondersteund met AFAS-software, welke onder andere order statussen en voorraadgegevens weer kan 

geven. Er worden echter ook nog een groot aantal lokale Microsoft Excel bestanden bijgehouden. Iets wat 

gevoelig is voor menselijke fouten en mogelijke miscommunicaties in de hand speelt. Een korte 

samenvatting van het productieproces is: wanneer er een bestelling wordt geplaatst door een klant, maakt 

de afdeling planning een planning voor het produceren van de order. Deze planning wordt 

gecommuniceerd naar alle betrokken afdelingen. De inkoopafdeling bestelt naar aanleiding van de order 

de benodigde onderdelen, die na enige tijd binnenkomen bij de afdeling goederenontvangst. Naar 

aanleiding van de registratie in het systeem worden goederen in het magazijn geplaatst, of worden naar 

de Quality Control afdeling verplaatst, om gecontroleerd te worden op kwaliteit. Als dat allemaal gebeurd 

is en de productieafdeling moet volgens de planning binnenkort aanvangen met productie van een order, 

worden door het magazijnpersoneel alle benodigde onderdelen gepickt en aangeleverd aan de 

productieafdeling. Hierna kan de productie starten, waarbij elk eindproduct gecontroleerd wordt op 

kwaliteit op de productielijn. Hier worden veel producten afgekeurd zonder dat deze defect zijn, waardoor 

deze gedemonteerd, gecontroleerd en daarna weer geassembleerd moeten worden zonder dat dit 

noodzakelijk is. Na de productie worden de eindproducten steekproefsgewijs gecontroleerd door de 

Quality Control afdeling en na een akkoord van deze afdeling is de order klaar om opgehaald te worden 

door de klant. De eindproducten worden in het magazijn geplaatst tot de klant deze ophaalt. Naast de 

beschrijving van het productieproces zijn alle problemen beschreven die naar voren kwamen bij het 

observeren tijdens de uitgevoerde Gemba walk. 

Het antwoord op de deelvraag “Hoe ziet het huidige productieproces van Demcon eruit?” is daarmee 

hierboven gegeven.  
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3 Literatuur 
In dit hoofdstuk beantwoorden we de tweede deelvraag: “Wat zegt de literatuur over welke tools geschikt 

zijn om een productieproces zoals dat van Demcon te analyseren volgens de Lean filosofie?” Dit doen we 

door allereerst te valideren dat het onderzoek middels de Lean filosofie wordt uitgevoerd en niet met een 

andere methodiek; deze keuze is toegelicht in paragraaf 3.1, sub paragraaf 5. Daarna zal er gekeken 

worden naar tools binnen Lean die geschikt zijn om een proces zoals dat van Demcon te analyseren, zoals 

te lezen in paragraaf 3.3. Nadat deze tools zijn uitgewerkt, paragraaf 3.4, zal er een beknopte uitleg volgen 

hoe deze tool toe te passen is in paragraaf 3.5, waarna middels een onderbouwing gekozen worden voor 

een bepaalde tool in paragraaf 3.6. 

 Verschillende methodieken  
Binnen de procesanalyse en verbetering bestaan er verschillende methodieken waarmee een 

productieproces kan worden gestroomlijnd en verbeterd. De meest voorkomende van deze zijn Total 

Quality Management (TQM), Lean Management, ISO 9001 norm (John, Meran, Roenpage en Staudter, 

2011) en Theory of Constraints (TOC). Deze methodieken zijn hieronder toegelicht waarna een 

beargumenteerde keuze voor een bepaalde methodiek volgt. 

3.1.1 Total Quality Management 
Aldus Hammett (2000) is TQM een managementfilosofie die gericht is op continue verbetering van 

algemene bedrijfsprestaties die de focus legt op het voldoen aan de eisen van de klant en de 

bedrijfsstrategie. Aldus John, Meran, Roenpage en Staudter (2011) is TQM gericht op het optimaliseren en 

beheren van processen. Deze definities komen enigszins overeen en hebben allebei, zoals door Hammett 

(2000) benoemd, als centraal idee om alle activiteiten elke keer in één keer goed te doen. Dit is aldus 

Hammett (2000) weer te vertalen naar zes basisprincipes. 

1. De klant bepaalt de kwaliteit 

2. Het verbeteren van de kwaliteit vereist het opstellen van effectieve kwaliteitsmetingen. Hierbij is 

data noodzakelijk en zijn alleen meningen niet genoeg. 

3. Mensen die binnen het proces werken, creëren de kwaliteit. 

4. Kwaliteit is een veranderend doel, het waarborgen van kwaliteit vereist het streven naar continue 

verbetering.  

5. De sleutel tot het produceren van hoge kwaliteit is preventie, en niet de detectie, van fouten. 

Hierbij moet kwaliteit in producten ontworpen worden om zo de variatie hierin te verminderen. 

6. Het management moet leiderschap en ondersteuning bieden voor alle kwaliteitsinitiatieven. 

3.1.2 Lean Management 
Lean Management, of in het kort Lean, is een filosofie gericht op het analyseren van processen en hierbij 

het elimineren van stappen in een proces die geen waarde toevoegen (Nave, 2002; Bicheno & Holweg, 

2016; John, Meran, Roenpage en Staudter, 2011). Dit wordt gedaan middels het continuous improvement 

principe, waarbij op drie dimensies (vermindering van verspillingen, waard verbetering en vergroting van 

betrokkenheid van mensen) door alle betrokkenen in het proces op een continue basis een verbetering 

wordt nagestreefd (Bicheno & Holweg, 2016). Deze begrippen worden later verder toegelicht. Volgens de 

Lean filosofie maakt het niet uit hoe groot of klein deze verbetering is, zolang er maar winst wordt gemaakt 

op een van de drie dimensies. Dit wordt gedaan in vijf stappen, zoals beschreven door Womack & Jones 
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(1996/2003) en Nave (2002). Deze vijf stappen zijn Value, The Value Stream, Flow, Pull en als laatste 

Perfection. Ook deze vijf stappen worden in paragraaf 3.2 verder toegelicht. 

3.1.3 ISO 9001 
ISO 9001 is een normering ontwikkeld door de International Organisation for Standardisation die 

richtlijnen geeft waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. De toegevoegde 

waarde van het aanvragen van een ISO 9001 certificering wordt omschreven aan de hand van zes 

uitgangspunten. Deze zes punten zijn, aldus Jonkers (2016): 

“Omdat, ISO 9001:  

- Helpt bij verbeteren van de prestaties van de organisatie 

- Een stevig fundament biedt voor duurzame ontwikkel initiatieven; 

- Helpt bij voldoen aan de eisen van klant; 

- Je laat voldoen aan wet- en regelgeving; 

- Helpt bij verhogen van de klanttevredenheid; 

- Helpt bij inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen.” 

ISO 9001 is dus het standaardiseren en optimaliseren van processen (John, Meran, Roenpage en Staudter, 

2011) 

3.1.4 Theory Of Constraints 
De TOC is meer gefocust op resultaat dan op de flow van het proces. Er wordt gewerkt volgens een des te 

meer des te beter mindset. Hierin wordt gerekend met de volgende formule (Goldratt, 1999, p.122):  

𝑅𝑂𝐼 =  (𝑇ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 − 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠)/𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 

Een beter resultaat wordt middels deze filosofie bereikt door systematisch te concentreren op 

beperkingen van het bedrijf, welke ook wel bottlenecks worden genoemd. Bottlenecks zijn bewerkingen 

in het proces die het langste duren ten opzichte van andere onderdelen in het proces. (www.lean-

manufacturing-japan.com, 2008). Volgens John, Meran, Roenpage en Staudter (2011) is TOC daarom juist 

gericht op het genereren van oplossingen voor het elimineren van bottlenecks. Hierbij wordt ook erg 

gericht op drukken van de kosten, om zo het resultaat te vergroten. De TOC streeft grote doorbraken op 

specifieke gebieden na. Kenmerkend bij de TOC is daarom het systeemdenken: een supply chain is zo sterk 

als de zwakste schakel, het knelpunt of de bottleneck. 

3.1.5 Keuze Methodiek 
Demcon merkt dat productie momenteel stroef loopt en vaak vertraging heeft en wil graag meer inzicht 

krijgen in de huidige situatie. Door een duidelijk beeld van de huidige situatie te krijgen en hierbij 

verspillingen aan het licht te brengen, zal geprobeerd worden de vertraging te verminderen door 

verspillingen weg te nemen. Dit onderzoek is erop gericht om een duidelijk overzicht te krijgen van het 

gehele productieproces en niet alleen gefocust op een specifiek klein onderdeel van het proces. Met het 

kiezen van de methodiek voor dit onderzoek zal dan ook met de bovenstaande aspecten rekening 

gehouden moeten worden. 

Allereerst TQM, bij deze filosofie wordt gekeken of er stappen zijn die anders ingericht kunnen worden. 

Hierbij is het dus de taak om dieper in een onderdeel van een proces te kijken, om te onderzoeken of hier 

http://www.lean-manufacturing-japan.com/
http://www.lean-manufacturing-japan.com/
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aanpassingen kunnen worden gemaakt waardoor het proces beter loopt. Hierbij wordt dus niet het gehele 

proces meegenomen en zal dus ook minder overzicht creëren. Verder zal deze filosofie wel verspillingen 

weg kunnen nemen waardoor het proces beter loopt. Omdat DP op dit moment nog bezig is met overzicht 

krijgen over het gehele productieproces en er nog nauwelijks analyse heeft plaatsgevonden, zal deze 

filosofie voor nu niet geheel aansluiten op dit onderzoek. Wel kan deze filosofie in de toekomst helpen om 

een bepaald onderdeel van het proces meer gedetailleerd te bekijken en waar mogelijk te optimaliseren. 

Bij de Lean filosofie wordt een proces geanalyseerd en worden hier vervolgens stappen geëlimineerd die 

geen waarde toevoegen, ofwel verspillingen. Hierbij kun je zowel gedetailleerd naar een onderdeel van 

een proces kijken alsmede naar het gehele productieproces. Verder is het mogelijk om met deze filosofie 

verspillingen uit het proces te halen om zo de vertraging te verminderen. Met dit gedachtengoed sluit de 

Lean filosofie zeer goed aan bij de eisen van dit onderzoek. 

De volgende methodiek is ISO 9001, dit gaat over het standaardiseren van processen en is meer een 

richtlijn of eis waar een bedrijf of proces aan moet voldoen. Het is hiermee niet mogelijk het hele 

productieproces in kaart te brengen en verspillingen te verminderen om zo de vertraging in het proces te 

verminderen. Hierdoor is ISO 9001 niet geschikt voor dit onderzoek. 

Als laatste TOC, dit is erg gericht op het aanpakken van de bottleneck en kijkt hier specifiek en gedetailleerd 

naar. Aangezien we voor dit onderzoek op zoek zijn naar een filosofie die naar het gehele productieproces 

kijkt en hierbij verspillingen aan het licht brengt, meer dan alleen een verbetering van een specifieke 

bottleneck, is TOC nu niet geschikt voor dit onderzoek. Wel kan TOC in de toekomst een uitkomst bieden 

bij het aanpakken en analyseren van een specifiek deel van het proces of verspillingen die met dit 

onderzoek aan het licht worden gebracht. 

De Lean methodiek sluit het meest aan bij de eisen van dit onderzoek, namelijk het inzicht geven in het 

huidige productieproces en het opsporen van verspillingen die vertraging geven in het proces. Daarom is 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van deze methodiek. 

      

 Hoe werkt Lean Management 
Lean management is een filosofie die zich richt op het leveren van zo groot mogelijke waarde tegenover 

zo laag mogelijke kosten door het elimineren van verspillingen. Deze filosofie werd voor het eerst 

toegepast door Henry Ford, tijdens het begin van de twintigste eeuw, met het produceren van de eerste 

auto die door de ‘gewone mensen’ te betalen was. Deze auto, de T-Ford, werd geproduceerd op een 

lopende band. Door, onder andere, deze wijze van produceren ontstonden de eerste ideeën voor het 

Toyota Productie Systeem, wat in feite de oorsprong van de Lean filosofie is. 

Volgens Bicheno en Holweg (2016, p. 1) heeft Lean als doel: "... moving ever closer to an uninterrupted 

flow in the sequence of operations that deliver perfect quality”. Om dit te realiseren is er continue 

verbetering van drie dimensies nodig. Deze drie dimensies zijn: vermindering van verspillingen, waarde 

verbetering en vergroting van betrokkenheid van mensen. De kernwaarde van Lean is het maximaliseren 

van klantwaarde tegenover het minimaliseren van verspillingen. Hierbij bestaan er acht verspillingen, 

zogenaamde wastes, namelijk: Overproductie, Wachten, Beweging, Transport, Overbewerking, Voorraad, 

Defecten en Talent. (Bicheno en Holweg, 2016). 
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3.2.1 De vijf principes van Lean 
De visie die bedacht is binnen Toyota, is door Womack, Jones en Roos in 1990 voor het eerst op papier 

gezet. Hieruit is het boek: The machine that changed the world - the story of Lean production (1990, 2007) 

ontstaan. 

Womack en Jones (1996) beschrijven de vijf basisprincipes van Lean. Hierbij gaan de eerste vier stappen 

over het ‘Lean doen’, en de vijfde stap gaat over het nastreven van perfectie en dus het ‘Lean zijn’. De 

stappen, volgens Womack en Jones (1996) en Bicheno en Holweg (2016) zijn: 

1.   Specificeer de waarde voor de klant 

Vaak leveren bedrijven een product aan de klant op basis van wat zij verwachten dat van belang is 

voor de klant, of wat voor hen makkelijk te produceren is. Lean focust zich echter op wat de klant 

van waarde vindt. De producent moet zijn product hierop baseren in plaats van zijn eigen visie. Dit 

hoeft niet alleen over het product te gaan, maar ook over de prijs die hiervoor gevraagd wordt.     

2.   Identificeer de waardestroom 

Het tweede principe van Lean gaat over het identificeren van de waardestroom van begin tot het 

einde van het proces. Hierbij is het belangrijk niet alleen naar de processen die zich binnen het 

bedrijf afspelen te kijken, maar naar de totale supply chain. Het doel is om alle stappen in de 

processen die geen waarde toevoegen te identificeren en een manier te vinden om deze te 

elimineren. 

3.   Zorg voor flow 

Nadat de niet waarde toevoegende processen zijn geëlimineerd, is de volgende stap het creëren 

van flow. Door alle stappen in het gehele productieproces zo in te richten dat alles evenredig veel 

tijd kost, kunnen producten geleidelijk door het productieproces bewegen. Wachtrijen en 

voorraden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, door bijvoorbeeld in plaats van in batches, 

per product te produceren. Door deze methodiek kan de ideale flow worden bereikt, dit wordt ook 

wel one-piece-flow genoemd. 

4.   Creëer pull productie 

Het hele proces is nu ingericht met alleen waarde toevoegende stappen en flow. Dit principe van 

Lean focust zich op alleen vraag gestuurd produceren. Dit houdt in dat er alleen geproduceerd 

wordt als er ook daadwerkelijk vraag is naar een product, om zo overproductie te voorkomen. 

Door deze insteek is er ook een minimale tot geen voorraad nodig. Indien er een minimale 

voorraad is dan zal deze Just-in-Time worden aangevuld. De tegenhanger van pull productie is push 

productie. Hierbij worden producten door de productieketen ‘geduwd’ wat vaak resulteert in 

grotere voorraden omdat er niet altijd vraag is naar de gemaakte producten. 

5.   Streef perfectie na 

Het laatste principe van Lean is het streven naar perfectie. Hierbij gaat het niet alleen om defect-

vrije productie, maar ook dat er precies geleverd wordt wat de klant wil, wanneer de klant het wil, 

voor een eerlijke prijs en dit allemaal met minimale verspillingen. Door het proces continue te 

blijven verbeteren wordt er geprobeerd steeds dichter bij perfectie in de buurt te komen. 
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3.2.2 House of Lean 
 House of Lean, te zien in Figuur 3, is een raamwerk 

dat structuur biedt tijdens de implementatie van 

Lean. Het raamwerk geeft aan welke stappen nodig 

zijn om Lean op een goede manier te realiseren. 

Hierbij wordt ook de volgorde aangegeven van 

implementatie. Zoals bij een normaal huis, begint de 

bouw met de fundering en eindigt het met een dak. 

Dit is ook het geval bij House of Lean. De volgende 

onderdelen zijn deel van House of Lean (Bicheno & 

Holweg, 2016): 

- De fundering van House of Lean bestaat uit 

onderdelen die stabiliteit creëren. Om deze 

stabiliteit te creëren is het nodig processen 

te standaardiseren en daardoor voorspelbaar en 

betrouwbaar te maken. 

- De pilaren van Lean kunnen worden beschreven als ‘Go’ en ‘Stop’. Aan de linkerkant bevindt zich 

de ‘Go’-kant, namelijk Just-in-time. Deze kant stimuleert beweging door middel van flow en pull 

productie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van takttijden om op Just-In-Time te kunnen leveren aan 

de klant, ook de Kanban methode wordt gebruikt voor de voorraad van onderdelen zodat deze 

onderdelen net op tijd aangevuld worden. Aan de rechterkant is de ‘Stop’-kant, oftewel Jidoka. 

Jidoka staat voor kwaliteit en de waarborging hiervan. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld poka-

yoke, een methode om processen zo in te richten dat fouten maken bijna onmogelijk wordt 

gemaakt.  

- Het middelste gedeelte van House of Lean is Continuous Improvement en dit geeft methodes weer 

waarmee continu verbetering en perfectie kunnen worden bereikt. Hierbij wordt bijvoorbeeld de 

5 Whys methode gebruikt. Dit is een methode waarmee met 5 keer waarom de oorzaak, ook wel 

root cause, van een probleem naar voren komt om dit op te kunnen lossen.  

- Het dak van het huis is beschreven als Policy Deployment en wordt ook wel Hoshin Kanri genoemd. 

Deze policies geven het doel van de verbeteractiviteiten van het bedrijf weer. 

3.2.3 De acht verspillingen van Lean 
Binnen Lean zijn er drie verschillende M’s: Muda, Mura en Muri. Muda staat voor verspilling en dit is door 

de oud-directeur van Toyota benoemd als: “anything other than the minimum amount of equipment, 

material, parts, space, and worker’s time, which are absolutely essential to add value to the product” 

(Bicheno en Holweg, 2016, p. 17). Zoals eerder benoemd, is het volgens de principes van Lean nodig om 

zoveel mogelijk verspillingen te elimineren om zo te streven naar perfectie. Hierbij is het voorkomen van 

verspillingen net zo belangrijk als elimineren van verspillingen. Binnen Lean zijn er acht soorten 

verspillingen (Bicheno en Holweg, 2016): 

 

 

1.   Overproductie 

Figuur 3. The House of Lean (Gebaseerd op: Alefari, 
Salonitis en Xu, 2017) 
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Dit wordt beschouwd als de meest erge vorm van verspilling. Het is in veel gevallen de oorzaak van andere 

problemen en verspillingen. Het gaat om het produceren van te veel producten, te vroeg maken van 

producten en het ‘voor de zekerheid’ produceren, zodat te allen tijde aan de vraag van de klant kan worden 

voldaan. Het doel is om precies te produceren wat nodig is, just-in-time en met een perfecte kwaliteit. 

2.   Wachten 

Dit is de op een na meest erge vorm van verspilling. Deze verspilling staat in verband met de flow van het 

gehele proces. Als processen niet goed op elkaar zijn afgestemd en niet goed aansluiten, ontstaat er 

wachttijd. Dit werkt de flow tegen. De doorlooptijd van producten wordt hiermee vergroot. 

3.   Beweging 

De volgende vorm van verspilling is het onnodig bewegen van de mensen al dan niet ten gevolge van een 

slechte indeling van de werkplek. De optimale indeling van werkplekken is dus erg belangrijk om zo alle 

onnodige bewegingen en dus verspilde tijd en energie uit het proces te halen. Hier wordt dus niet het 

transport van goederen of producten bedoeld, dat valt namelijk onder de verspilling Transport, hieronder 

besproken. 

4.   Transport 

Bij deze vorm van verspilling gaat het om de verplaatsing van goederen. Elke vorm van verplaatsing van 

goederen is een verspilling, maar deze kan niet volledig uit het proces gehaald worden. Het is echter wel 

van belang om deze verspilling zoveel mogelijk te reduceren. Het verplaatsen kost niet alleen tijd en geld, 

maar de kans is ook groter dat producten beschadigen. Verder is transport nauw verbonden met 

communicatie. Waar de afstanden groter worden, is de kans groter dat de kwaliteit van communicatie 

verslechterd. 

5.   Overbewerking 

Deze verspilling gaat over het uitvoeren van meer handelingen dan strikt noodzakelijk is. Dit kan zijn vanuit 

het product; door bijvoorbeeld meer toe te voegen aan het product dan de klant vraagt, waar de klant 

mogelijk helemaal niet op zit te wachten. Maar het kan ook vanuit het oogpunt van het proces zijn; dat er 

te vaak opnieuw data worden ingevoerd, te veel controles worden uitgevoerd en er geen standaardisatie 

plaatsvindt. 

6.   Voorraad 

Het hebben van geen voorraad is een doel dat eigenlijk nooit behaald kan worden. Wel is het belangrijk 

de voorraad zoveel mogelijk te reduceren tot hetgeen wat echt noodzakelijk is. Een grote voorraad wordt 

beschouwd als een verspilling omdat het een groot financieel risico met zich meebrengt.  

7.   Defecten 

Het herstellen van defecten kost tijd, energie en geld. Als een defect wordt echter gesignaleerd tijdens de 

productie of controle van een product is dit een stuk goedkoper dan als het defect pas wordt gesignaleerd 

bij de klant. Hoe later een defect wordt gesignaleerd hoe meer potentiële nieuwe verspillingen er 

ontstaan. Denk hierbij aan retourzendingen, klachtenafhandeling, mogelijk verloren verkopen, etc. Het is 

dus van uiterst belang om defecten te voorkomen, maar ook dat dit zo vroeg mogelijk in het proces wordt 

gesignaleerd als er onverhoopt wel een defect optreedt. 
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8.   Talent 

Deze achtste verspilling is later toegevoegd aan de hierboven zeven traditionele verspillingen. Het gaat 

hierbij om het niet of verkeerd benutten van vaardigheden en talenten van medewerkers. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om hoogopgeleide werknemers het werk laten doen wat ook gedaan kan worden door 

minder hoogopgeleide medewerkers. Dit kan namelijk leiden tot ongemotiveerde en ontevreden 

medewerkers.  

      

 Analyse tools binnen Lean 
Binnen Lean zijn er verschillende tools om een proces te analyseren. Om de beste tool te kiezen voor dit 

onderzoek zijn in deze paragraaf de meest voorkomende tools van Lean benoemd met daarbij een korte 

uitleg over wat de desbetreffende tool inhoudt. Vervolgens is er per tool een afweging gemaakt of deze 

tool wel of niet geschikt is voor dit onderzoek. De beschrijvingen van de onderstaande tools zijn gevonden 

in George et al. (2005) en Bicheno en Holweg (2016)  

3.3.1 Spaghetti diagram 
Een spaghetti diagram is een tool om fysieke beweging en transport van materialen binnen een proces te 

visualiseren. In een spaghettidiagram is de route die materialen of personen afleggen binnen het proces 

gevisualiseerd aan de hand van paden. Hierdoor is het duidelijk te zien waar mogelijkheden zijn tot het 

reduceren van beweging- en transport verspillingen. Dit kan door de lay-out van het proces aan te passen 

met een efficiëntere indeling, of routes binnen het proces te veranderen. 

3.3.2 Value Stream Mapping 
Value stream mapping (VSM) is een tool binnen Lean die wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de 

waardestroom van leverancier tot aan de klant van voornamelijk materiaalstromen, maar ook 

informatiestromen van een proces binnen de organisatie. Hiermee kunnen verspillingen zichtbaar worden 

en de waardestroom verbeterd worden. Door het in kaart brengen en analyseren van processen met een 

VSM en het aanvullen daarvan met de relevante tijden in de processen, kan de doorlooptijd van de 

waardestroom worden gereduceerd door het elimineren van de gevonden verspillingen. In feit is VSM een 

van de belangrijkste tools binnen Lean, die duidelijk in beeld brengt waar in een proces er waarde wordt 

toegevoegd en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Deze mogelijkheden ontstaan vaak uit 

inefficiënt opereren door verspilling van materialen, tijd of informatie. 

3.3.3 Swim-lane flowchart 
Een swim-lane flowchart is het in kaart brengen wie wat doet in een proces. Per werknemer of afdeling 

kan worden weergegeven wie verantwoordelijk is voor welke stappen in het proces. Door verbindingen 

tussen deze stappen wordt de communicatie weergegeven. Hierdoor wordt er duidelijk in kaart gebracht 

wat de informatiestromen zijn binnen het proces en waar mogelijk verspillingen zijn. Een swim-lane 

flowchart is met name handig in administratieve processen of services waar voornamelijk informatie wordt 

uitgewisseld tussen afdelingen (www.allaboutlean.com, 2015). 

3.3.4 Value-add vs. non-value-add analysis 
Deze analyse heeft als doel om duidelijk te krijgen voor welke stappen in het proces klanten willen betalen 

en welke stappen overbodig zijn en de klant niet voor wil betalen. Met de uitvoering van deze analyse 

worden de volgende zaken bereikt: 
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- Het creëren van een overzicht voor de verborgen kosten van activiteiten die geen waarde 

toevoegen voor een klant. 

- Het verminderen van onnodige complexiteit in het proces, door onder andere errors.  

- Het verminderen van de doorlooptijd door het elimineren van overbodige stappen. 

- Het verbeteren van de capaciteit door het effectiever gebruiken van middelen. 

3.3.5 Time value map 
Een time value map brengt op een visuele manier in kaart of de tijd die in het proces gestoken wordt wel 

of geen waarde toevoegt. Ook is hier duidelijk te zien welke tijd wel essentieel is, maar geen directe waarde 

toevoegt aan het proces. Het geeft een duidelijk beeld over de totale doorlooptijd die het proces heeft.  

3.3.6 Value-add chart 
Deze analyse visualiseert het evenwicht tussen de waarde-toevoegende en niet waarde-toevoegende tijd 

in een proces per taak en geeft voor elke processtap een visuele weergave hiervan. Het is echter slechter 

te zien wat de totale doorlooptijd is, hiervoor is de time value map duidelijker. Ook geeft het minder 

duidelijk weer wat de wachttijd is, wat juist duidelijker is in een time value map, maar het maakt het 

makkelijker om verschillende stappen in het proces met elkaar te vergelijken en bijvoorbeeld een takttijd 

te berekenen. Takttijd is de tijd die elke subassemblage mag duren om aan de vraag van de klant te kunnen 

voldoen.  

3.3.7 Waste Identification Diagram 
 De Waste Identification Diagram (WID) is vrij nieuwe een visualiserende tool die werkt als een extensie 

op de VSM. Omdat de VSM wel alle verspillingen laat zien, maar beperkt is in het laten zien van alle 

dimensies van verspillingen, helpt WID bij het duidelijker maken hiervan. WID geeft meer inzicht op 

verspillingen die te maken hebben met materialen (voorraad, transport, wachten, overbewerking) als ook 

verspillingen die te maken hebben met mensen (beweging, transport, wachten, overproductie) (Dinis-

Carvalho et al., 2015).  

      

 Keuze tools 

3.4.1 Spaghetti diagram 
Deze tool is voornamelijk geschikt voor het in kaart brengen van bewegingen van mensen en transport 

van materiaal. Naar aanleiding van deze analyse wordt de lay-out aangepast of worden andere routes 

geïntroduceerd in het proces om zo te proberen verspillingen te verminderen. Gezien er bij DP 

voornamelijk kleine productielijnen bestaan met relatief weinig looproutes en DP met name interesse 

heeft in de materiaalstromen en de verspillingen hierin, is deze tool minder geschikt om het huidig 

productieproces in kaart te brengen. 

3.4.2 Value Stream Mapping 
Een VSM geeft een duidelijk beeld van de materiaalstromen en informatiestromen binnen een proces van 

leverancier tot aan de klant, ook wel end-to-end system map genoemd. Het geeft overzicht in hoe het 

huidige productieproces eruitziet en welke stappen er allemaal in het proces plaatsvinden. Omdat er ook 

duidelijk wordt in dit overzicht wat de doorstroomtijd is en knelpunten & verspillingen zichtbaar kunnen 

worden gemaakt aan de hand van doorlooptijden, lijkt dit een goede tool om het productieproces van DP 

in kaart te brengen. 
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3.4.3 Swimlane flowchart 
Een swimlane flowchart geeft een duidelijk overzicht van de informatiestromen binnen een proces en wie 

verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Het geeft echter in mindere mate de materiaalstroom weer in 

een proces. Vanwege het feit dat een swimlane wel een duidelijk overzicht geeft, zou het mogelijk wel 

geschikt kunnen zijn voor een eerste opzet van het in kaart brengen van het productieproces bij DP. 

3.4.4 Value-add vs. non-value-add analysis 
Deze tool wordt gebruikt om duidelijk te krijgen wat de waarde-toevoegende en niet waarde-toevoegende 

stappen in het proces zijn voor de klant, of in andere woorden, voor welke stappen de klant wil betalen. 

Omdat de producten van DP volledig klant specifiek zijn en dus samen met de klant zijn vormgegeven, zijn 

alle stappen in het proces al zo ingericht om van maximale waarde te zijn voor de klant. Omdat de klant 

dus bij voorbaat inspraak heeft in de stappen waarvoor betaalt gaan worden, is deze analyse dus geen 

goede manier om het productieproces van DP in kaart te brengen. 

3.4.5 Time value maps 
Deze tool is alleen gericht om binnen een proces te kijken welke uitgevoerde tijd wel of geen waarde 

toevoegt. Dit is niet wenselijk voor DP, omdat er niet direct duidelijk is welke verspillingen aan deze tijd 

zijn gekoppeld. Ook wordt er bij deze tool, vergelijkbaar als bij Value-add vs. non-value-add analysis, 

gekeken naar welke tijd wel en welke tijd geen waarde toevoegt voor de klant. Omdat het doel is om te 

kijken naar materiaalstromen en niet de tijdsinvullingen zal deze tool dus niet geschikt zijn voor het in 

kaart brengen van de materiaalstroom van DP en het vinden van de verspillingen in deze processen. 

3.4.6 Value-add chart (task time or takt time chart) 
De value-add chart is er voornamelijk op gericht om een visuele weergave van het proces per taak 

gecombineerd met de waarde-toevoegende tijd en de niet-waarde-toevoegende tijd. Daarbij kan een 

evenwicht worden gevonden tussen de verschillende taken om de doorstroom beter te laten verlopen. De 

totale doorstroomtijd is hier echter minder goed in terug te vinden en ook geeft het niet duidelijk weer 

waar de verspillingen dan precies in het proces zitten. Hierdoor is deze tool niet geschikt voor het in kaart 

brengen van het productieproces van Demcon. 

3.4.7 Waste identification diagram 
De WID is een vrij nieuwe extensie op VSM waarbij extra inzicht kan worden gegeven in bepaalde 

onderdelen van de VSM. Het geeft alleen extra visueel inzicht, maar voegt niet direct iets toe aan de VSM. 

Wel kan deze tool worden gebruikt om extra inzicht te krijgen op verspillingen bij onderdelen die door de 

VSM niet altijd even goed zichtbaar worden gemaakt. Deze extensie is dus interessant om in de toekomst 

nog meer uit de VSM te kunnen halen. 

      

 Werking Value Stream Map 
VSM is een tool binnen Lean die wordt gebruikt voor het in kaart brengen van verspillingen. Door inzicht 

te krijgen in die verspillingen kan de waardestroom binnen een organisatie verbeterd worden. Door middel 

van het in kaart brengen en analysen van processen met een VSM kan de doorlooptijd van de 

waardestroom worden gereduceerd door het elimineren van de gevonden verspillingen. 

VSM visualiseert het gehele proces door gebruik te maken van standaard symbolen en door de stappen in 

de processen te kwantificeren. Hierdoor geeft een VSM inzicht in de waardestroom en kunnen 
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verspillingen makkelijker in kaart gebracht worden. Het is bij het maken van een VSM natuurlijk van belang 

dat er wat met de resultaten gedaan wordt, anders is het zonde van de tijd en energie die erin gestoken is 

en is dan een verspilling op zich (Bicheno en Holweg, 2016). 

Volgens Bicheno en Holweg (2016) is er een vijfstappenplan om een proces te verbeteren door middel van 

de implementatie van een VSM. Deze stappen zijn: 

1.   Top Level Preliminary Analysis and Prioritization. Hierbij gaat het om het identificeren van de 

belangrijke processen of mogelijkheden en problemen om deze vervolgens te prioriteren 

voordat je een waardestroom gaat maken van een proces. 

2.   High level Current State Value Stream analysis. Deze stap gaat over het maken van een VSM 

in de huidige staat. Van het verwerken van ruwe materialen tot aan afgewerkte producten 

met alle data zoals aantallen, tijden, etc. in de huidige staat. 

3.   Future State: Lay-out and Detailed scheduling. Bij deze stap wordt er gekeken naar de 

toekomstige staat waarin optimaal gezien het proces normaal zou functioneren. Hierbij zal 

gekeken worden naar de volgende punten: reduceren van verspillingen, het fysieke proces en 

de lay-out hiervan, herontwerp van het planningssysteem, de toekomstige organisatie en de 

financiële impact. 

4.   Future State: Execution and control. Hier wordt gekeken naar hoe de informatie zal worden 

gecommuniceerd en op welke manier de verspillingen in de gaten kunnen worden gehouden, 

bijvoorbeeld door middel van KPI’s. 

5.   Implementation of the ‘Action Plan’. Dit gaat over het implementeren van de uitkomsten van 

de VSM om de verspillingen te elimineren. 

Binnen dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar een Current State VSM van het productieproces van 

Demcon, om zo inzicht te creëren en op zoek te gaan naar verspillingen. Om dit te kunnen doen, is er ook 

een stappenplan over hoe een VSM het beste gemaakt kan worden. George, Rowlands, Price en Maxey 

(2005) hebben hier het volgende stappenplan voor gemaakt: 

1.   Breng de processtroom in kaart 

2.      Voeg de materiaalstroom tussen processen toe 

3.      Voeg de informatiestromen toe 

4.      Verzamel procesgegevens en voeg deze toe 

5.      Voeg proces- en doorlooptijden toe 

6.      Laat de VSM controleren 

In figuur 4 is een voorbeeld te zien van het toepassen van de bovenstaande stappen. Deze VSM, gemaakt 

door George et al. (2005), is een Current State VSM van een willekeurig productieproces. Hier is een 

productielijn te zien vanaf ruwe materialen tot aan het eindproduct dat wordt gedistribueerd. De 

materiaal- en informatiestromen zijn weergegeven door middel van de pijlen en de voorraad is 

weergegeven met de driehoeken. Daarnaast zijn er per proces, procesgegevens toegevoegd, zoals de 

cyclustijd (CT) en de omsteltijd (CO). Hierbij is CT de tijd tussen het begin van een stap in de productie en 

het begin van een volgende stap. CO is de tijd die het kost om een machine klaar te maken voor een 
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volgende bewerking. Meer pictogrammen die terug kunnen komen in een VSM zijn te vinden in de 

bijbehorende legenda van George et al. (2005) in figuur 5. 

VSM kan vaker worden gebruikt op dezelfde processen. Zodra er een VSM is gemaakt van de Current State 

met alle data, kunnen er doelen worden gesteld in de Future State VSM. Vervolgens wordt er een 

implementatieplan gemaakt en worden de verspillingen in het daadwerkelijke productieproces 

weggehaald. Dan wordt de oorspronkelijke Future State VSM de nu Current State VSM. Vervolgens kan 

een volgende stap worden gezet door opnieuw een Future State VSM te maken en een implementatieplan. 

Op deze manier kan er continu verbeterd blijven worden om richting perfectie te gaan met het proces.  

 

Figuur 4. Voorbeeld Value Stream Map (George et al., 2005) 
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 Conclusie 
Als achterliggende methode voor dit onderzoek is ervoor gekozen om de Lean filosofie te hanteren, boven 

de andere methodieken. De keuze hiervoor is te vinden in paragraaf 3.1.5. De filosofie wordt daarna in 

paragraaf 3.2 uitgebreid beschreven. Zoals in paragraaf 3.4 beschreven, is VSM in vergelijking met de 

andere tools het meest geschikt om het proces van DP te analyseren. Een VSM kan goed inzicht geven in 

de waardestroom van het huidige productieproces en daarnaast inzicht geven in verspillingen die zich 

hierin voordoen. Het antwoord op de vraag “Welke tools zijn er om een productieproces zoals dat van DP 

te analyseren volgens de Lean filosofie” is dus dat de tool Value Stream Map het meest geschikt is. De 

werking van deze tool wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk dan ook uitgelegd en de 

verschillende eigenschappen toegelicht. 

 

 

  

Figuur 5. Legenda Value Stream Map (George et al., 2005) 
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4 Verspillingen in het huidige proces 
      
In dit hoofdstuk is het overzicht van productielijn X, dat we gemaakt hebben in hoofdstuk 2, en het geheel 

aan gedane observaties geanalyseerd om verspillingen te identificeren. Hiermee wordt getracht de 

deelvraag “Welke verspillingen zijn er in het huidige productieproces van DP?” te beantwoorden. Het 

hoofdstuk is onderverdeeld in een uitleg van de werkwijze, paragraaf 4.1, de basis VSM en een 

gedetailleerdere VSM na het uitvoeren van observaties en interviews in paragraaf 4.2, en de analyse van 

de observaties, paragraaf 4.3. De conclusie van dit hoofdstuk, samen met het antwoord op de deelvraag, 

worden gegeven in paragraaf 4.4. 

 Werkwijze 
De verspillingen van het productieproces zijn zichtbaar gemaakt op twee manieren. Enerzijds is er een 

VSM gemaakt van het gehele productieproces en anderzijds zijn de observaties die uit de, in paragraaf 2.4 

uitgelegde, Gemba Walk gebruikt als bron. Deze observaties zijn onderverdeeld in verspillingen zoals 

uitgelegd door de Lean filosofie.  

Bij de VSM wordt aangetoond welke gegevens nog verzameld dienen te worden en welke metingen 

uitgevoerd dienen te worden bij elke productielijn om een overzichtelijk en gedetailleerd beeld te vormen 

van de betreffende lijnen, nadat de al bekende gegevens zijn ingevoerd. Dit wordt gedaan onder de 

aanname dat alle lijnen eenzelfde soort opzet hebben en dus ook eenzelfde soort gegevens zullen 

verzamelen. Hiermee worden gegevens bedoeld zoals cyclustijden, omsteltijden en uitval van producten. 

 Value Stream Map 
In hoofdstuk 3.5 wordt uitgelegd hoe een VSM tot stand komt en wat voor inzichten een VSM met zich 
meebrengt. Zoals in hetzelfde hoofdstuk te lezen is, zijn er twee verschillende varianten van een VSM: de 
Current State VSM en de Future State VSM. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is dit onderzoek gericht op 
het in kaart brengen van het proces van productielijn X. Voor het in kaart brengen van deze huidige situatie 
is de Current State VSM het meest geschikt. 

4.2.1 Current State VSM 
Voor het in kaart brengen van het algemene productieproces is er een basis versie van de Current State 

VSM gemaakt naar aanleiding van de verkregen informatie uit een eerste ronde van observaties en 

interviews. Deze basis VSM bevat nog geen inhoudelijke informatie over productielijn X, maar is een eerste 

stap naar een complete VSM. Hier is Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. uitgekomen. Bij het maken v

an deze VSM zijn in grote lijnen ook de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.5 gevolgd. Het toevoegen 

van specifieke procesgegevens en proces- en doorlooptijden is bij deze VSM achterwege gelaten. Deze 

stappen worden bij het maken van de gedetailleerde VSM echter nauwkeuriger gevolgd en beschreven. 
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 In figuur 6 is te zien dat wanneer een klant een bestelling heeft geplaatst er de volgende dingen gebeuren: 

1. De bestelling gaat via de productiecontrole naar de afdeling planning en er wordt een bestelling 
geplaatst voor de benodigde onderdelen bij de leveranciers. 

2. De afdeling planning maakt een planning en verspreidt deze naar de Expeditie inbound, Assembly 
en de Expeditie outbound. 

3. De benodigde onderdelen komen binnen bij Expeditie inbound. Hier worden ze in voorraad 
geplaatst tot wanneer ze, volgens planning, nodig zijn bij Assembly. 

4. Als Assembly begint aan een order, volgens planning, worden de onderdelen afgeleverd bij 
Assembly en wordt de productie gestart. 

5. Als de order klaar is, worden de eindproducten in voorraad geplaatst totdat de klant deze op komt 
halen bij Expeditie outbound. 

Deze basis VSM is nog erg generiek en zal met veel lijnen binnen DP overeenkomen. Omdat informatie en 

details uit deze basis VSM ontbreken, kunnen er niet direct verspillingen uitgehaald worden. In het 

volgende kopje wordt dieper ingegaan op het proces van productielijn X. 

4.2.2 Gedetailleerde Current State VSM 
Na het voltooien van de basis VSM is er een meer gedetailleerdere VSM gemaakt om een betere analyse 

te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn de zes stappen zoals beschreven in paragraaf 3.5 gevolgd. Allereerst zijn 

de proces-, materiaal- en informatiestromen in kaart gebracht. Dit is gedaan door in gesprek te gaan met 

verschillende medewerkers van productielijn X en andere relevante afdelingen, met als input de basis VSM 

en eerder verkregen informatie. Hier zijn, na een eerste controle bij deze groep medewerkers, de 

procesgegevens toegevoegd. Met al deze gegevens en observaties zijn de proces- en doorlooptijden 

berekend en toegevoegd. Er is bij het maken van deze VSM ook rekening gehouden met het gemiddeld 

producten aantal dat op de productieafdeling per week gemaakt wordt, namelijk 550 stuks. Dit getal is als 

input genomen voor het kwantificeren van verschillende stappen. Na het maken van deze VSM is deze ter 

controle aangeboden aan alle eerder geïnterviewde medewerkers. Dit heeft geleid tot meerdere 

aanpassingen, waar Figuur 7 als eindresultaat is uitgekomen.

1 

2 
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5 

Figuur 6. Value Stream Map Basis 
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Figuur 7. Gedetailleerde Value Stream Map productielijn X 
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In figuur 7 is te zien dat de klant een forecast geeft over een periode van 20 weken en hiernaast 

dagelijks een bestelling kan plaatsen. Zodra deze bestelling is geplaatst, gebeuren er de volgende 

dingen: 

1) De bestelling gaat volgens de productiecontrole naar de afdeling planning en er wordt een 

bestelling geplaatst voor de benodigde onderdelen bij de leveranciers. 

2) De afdeling planning maakt een planning en verspreidt deze naar de, in de VSM gelinkte, 

afdelingen. 

3) De benodigde onderdelen komen binnen. Bij de 3 in figuur 7 is in het blauwe driehoekje links 

van ‘Ontvangen’ te zien dat er totaal 22062 onderdelen benodigd zijn om uiteindelijk om 550 

eindproducten te maken. Om tot dit aantal te komen is 550x het aantal onderdelen van de 

BOM genomen (inclusief schroefjes et cetera). Van deze totaalhoeveelheid wordt een deel 

naar Quality Control gebracht, ter kwaliteitscontrole. Hoeveel dat zijn, is te zien in het blauwe 

driehoekje bij de stap ‘Quality Control’. De onderdelen die niet naar Quality Control worden 

gebracht, worden direct in voorraad geplaatst. Nadat de geselecteerde onderdelen 

gecontroleerd zijn door Quality Control worden deze zo snel mogelijk weer samengevoegd 

met de rest van de onderdelen, waardoor de totaalhoeveelheid onderdelen dus weer 

compleet in het magazijn staat. 

4) Zodra de planning aangeeft dat de productie bijna begint, wordt in het magazijn de order 

gepickt. Vervolgens worden de onderdelen voor deze order afgeleverd bij de 

productieafdeling. 

5) De productieafdeling gaat product X produceren volgens de planning. De eindproducten 

worden vervolgens gecontroleerd door het controleapparaat in de productielijn. 

6) De Quality Control afdeling doet een final check op de producten en geeft, als alles goed is, 

akkoord op de gehele order. 

7) De eindproducten gaan naar het magazijn en worden in voorraad geplaatst. De klant krijgt 

bericht dat de producten klaar zijn en opgehaald kunnen worden. 

In de blauwe driehoekjes is na de check in de productielijn het aantal eindproducten te zien dat naar 

de klant zal worden afgeleverd. Vóór de productieafdeling staat telkens het aantal onderdelen van 550 

eindproducten + x. De x staat hier voor de uitval en afkeur die zowel in de lijn als bij afdelingen daarvoor 

plaatsvinden. Bij de andere afdelingen kan uitval en afkeur voorkomen door bijvoorbeeld het laten 

vallen van een doos. Hierdoor kan het aantal onderdelen voor een order groter zijn dan het aantal 

onderdelen dat in 550 stuks eindproduct gaat. 

Bij deze gedetailleerde VSM van productielijn X is geen tijdlijn te zien. Binnen AFAS is real time 

informatie te vinden over welke order waar in het productieproces is door middel van een productie 

status. Er zijn in totaal vier productie statussen: 

1. To start, deze status krijgt een order zodra het product gepickt wordt. 

2. In production, deze status krijgt een order zodra de order in productie is.  

3. Incomplete in production, deze status krijgt een order zodra een onderdeel mist en er dus niet 

geproduceerd kan worden. 

4. On hold, deze status krijgt een order zodra door de klant besloten is om de order nog even uit 

te stellen. 

5. Afgehandeld, deze status wordt gegeven aan een order als deze afgerond is en in het magazijn 

staat te wachten tot de klant deze komt ophalen. 
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Een belangrijk aspect hierbij is dat de informatie binnen AFAS zichzelf overschrijft, hierdoor is het niet 

mogelijk te zien wanneer een bepaalde order van de ene naar de andere status wordt gezet. Er kan 

dus geen gebruik gemaakt worden van deze productie statussen om een tijdlijn te maken.  

Voor het gedeelte dat zich afspeelt rondom het magazijn en Quality Control, kan wel een tijdlijn 

worden gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de verschillende magazijnlocaties in AFAS, 

want elke magazijnlocatie heeft zijn eigen magazijnnummer. De volgende magazijnlocaties zijn daarop 

van toepassing: Magazijnlocatie ontvangen goederen, Magazijnlocatie QC en Magazijnlocatie in 

voorraad. Bij het digitaal verplaatsen van aantallen van het ene naar het andere magazijn en bij het uit 

de voorraad halen van producten, vinden zogeheten mutaties plaats die een tijdsstempel hebben. 

Deze mutaties kunnen daartoe dus gebruikt worden voor het maken van een tijdspad. Op dit moment 

zijn echter de aantallen die worden verplaatst tussen magazijnlocaties, nog niet gekoppeld aan een 

ordernummer. Hierdoor zijn de gegevens niet bruikbaar om informatie uit te halen omtrent welke 

mutaties voor welke order relevant zijn. 

Ook de data die te vinden zijn onder Order picken, Assembly en Check in de productielijn zijn niet 

gebaseerd op data uit AFAS. Deze data die in AFAS te vinden zijn, zijn op dit moment niet toereikend 

vanwege de overschrijving van de oude historische data. De data die gebruikt zijn voor het invullen 

van deze VSM is daarom gebaseerd op meerdere observaties en interviews. Er zijn meerdere 

interviews gehouden met de leidinggevenden van alle genoemde processtappen en met verschillende 

medewerkers van alle afdelingen. Wat betreft observaties is er een uitgebreide Gemba Walk 

uitgevoerd, zoals beschreven in paragraaf 2.4 en zijn er op meerdere gelegenheden dagen meegelopen 

op de productievloer. Bij het uitwerken van de verzamelde data onder de drie eerdergenoemde 

procesonderdelen gebruiken we de volgende begrippen: 

- C/T is de cyclustijd 

- C/O is de omsteltijd. Bij de Assembly en Check in productielijn is dit weergegeven per dag. 

- Gem. aantal medewerkers is het gemiddeld aantal medewerkers dat aan het desbetreffende 

onderdeel werkt per dag. 

- Value Rate is het aantal producten dat gemaakt wordt in de productielijn minus de uitval 

tijdens de productie. 

- False negative is het percentage producten dat van de Check in de productielijn een foutcode 

krijgt, terwijl dit niet aan het eindproduct ligt, maar aan de machine zelf. 

4.2.2.1 Value Rate 

Om de Value Rate te berekenen, is gekeken naar twee productieorders van productielijn X. Voor deze 

twee werkorders wordt gekeken naar de uitval in de lijn en de totale productieorder. De uitval in de 

lijn wordt per werkorder als volgt berekend: 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒+𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑎𝑙
 . 

Vervolgens is het gemiddelde van de twee werkorders als volgt berekend: 
𝑎𝑎𝑛𝑡.  𝑝𝑟𝑜𝑑.  𝑢𝑖𝑡𝑣𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 1+ 2

741 (𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 1)+829 (𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 2) 
.  Hierna is de Valure Rate berekend door 1 −

𝑢𝑖𝑡𝑣𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑. Deze uitval wordt door de productieafdeling in een Microsoft Excel file 

bijgehouden per werkorder. Deze getallen zijn vanwege de beperkte grootte van deze steekproef niet 

representatief voor de algemene situatie bij DP. Omdat deze getallen echter wel erg zorgwekkend zijn, 

wordt aanvullend onderzoek aanbevolen, zoals te lezen in paragraaf 5.2. 
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Werkorder Totaal werkorder 
grootte 

Aantal producten 
uitval 

Percentage uitval 

1 600 stuks 141 19% 

2 700 stuks 129 15% 

Gemiddeld 17% 

Value Rate 83% 
Tabel 4. Value Rate overzicht 

4.2.2.2 False negative 

Tijdens observaties van de productielijn viel het op dat het regelmatig voorkomt dat de 

controlemachine een foutmelding geeft, waarbij de foutmelding wordt veroorzaakt door een fout in 

het controleapparaat. Deze foutmeldingen staan dus volledig los van de Value Rate, omdat fouten in 

de productie door herhaalde en intensieve visuele checks vrij snel opgemerkt worden. Elke 

foutmeldingscode staat voor een bepaalde fout, maar er zijn in elk geval drie codes die duiden op een 

fout in de software van het controleapparaat. Voor het berekenen van de False negative zijn voor twee 

werkorders, dezelfde als voor het berekenen van de Value Rate, de foutcodestickers uit het 

controleapparaat bewaard. Deze stickers worden uitgedraaid bij elke foutmelding, zoals beschreven 

in hoofdstuk 2. Voor deze uitkomsten geldt hetzelfde als de validiteit van de Value Rate uitkomsten. 

Vanwege de kleine steekproefgrootte is de uitkomst niet representatief voor DP in zijn geheel, maar 

de getallen zijn wel zorgwekkend genoeg om vervolgonderzoek aan te raden. Het percentage False 

negative is per werkorder als volgt berekend: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒
 . Vervolgens is het gemiddelde 

van de twee werkorders als volgt berekend: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 1+2

600 (𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 1)+700(𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 2)
De uitkomst is als 

volgt: 

Werkorder Totaal werkorder 
grootte 

Foutcode Aantal Percentage uitval 

1 600 stuks 000001 98  

  000010 16  

  000100 10  

Totaal 124 21% 

2 700 stuks 000001 160  

  000010 16  

  000100 53  

Totaal 229 33% 

Gemiddeld 27% 

False negative 27% 
Tabel 5. False negatives overzicht 

 Observaties 
Ter invulling van de huidige situatie is er een Gemba Walk gedaan, om zo veel mogelijk observaties in 

de trend van Lean Six Sigma te doen. Omdat de uitkomsten van de VSM beperkt zijn, vanwege de 

beperkte beschikbaarheid van data, zijn de uitkomsten van deze Gemba Walk van grote toevoeging op 

het identificeren van de verspillingen in productielijn X.  

Uit het categoriseren van de observaties die beschreven zijn in paragraaf 2.4, is de onderstaande tabel 

gekomen. Deze tabel is een kopie van tabel 3, in paragraaf 2.4, met als toevoeging het soort verspilling, 

en bepaalde opmerkingen die naar voren kwamen uit de observaties.  
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Nr. Uitleg verspilling Soort 
verspilling 

Waar Opmerkingen 

1 Uitval van onderdelen in de lijn is 
groter met nieuwe werknemers, 
omdat het maken van het 
eindproduct een proces is dat heel 
nauwkeurig moet worden 
uitgevoerd. Het onder de knie krijgen 
van de werkzaamheden heeft tijd 
nodig; gedurende die tijd is de uitval 
groter. 

Defecten Productieafdeling De Value Rate van 
de productielijn is 
nu 82,8% waar 
deze gewenst is 
op 95% of hoger. 
Een deel van de 
17,2% die 
momenteel 
uitvalt komt 
ogenschijnlijk 
door de 
tewerkstelling 
van nieuwe 
werknemers. 

2 De lijm en potting die nodig zijn voor 
deelassemblage van productielijn X 
worden op orderbasis besteld. Elke 
werknemer gebruikt echter een 
andere hoeveelheid van deze 
producten. Een ervaren werknemer 
heeft over het algemeen minder lijm 
en potting nodig dan een onervaren 
werknemer. Het gevolg hiervan is dat 
de berekening die in de BOM vermeld 
staat, waarmee gerekend wordt bij 
de inkoop van materialen, lang niet 
altijd correct is. Inkopers weten niet 
of er meer of minder materiaal 
gebruikt wordt dan in de BOM staat 
en bestellen daarom volgens de 
BOM. Hierdoor komt het regelmatig 
voor dat er te veel van deze 
producten op voorraad staan en met 
de beperkte houdbaarheid van deze 
producten raakt er ook vaak een deel 
over datum. 

Voorraad Productieafdeling Voor het maken 
van één 
eindproduct zijn 
volgens de BOM 
van zowel lijm als 
potting 0,005 
eenheden nodig 

3 De schroefjes die worden gebruikt 
voor de assemblage van de 
eindproducten worden momenteel 
op orderbasis besteld. Hierbij gaat 
het om twee soorten schroefjes 
waarvan er respectievelijk 3 stuks en 
12 stuks in een eindproduct gaan. 
Elke keer dat een schroefje op de 
grond valt, of als een product ter 
reparatie opengemaakt wordt, 
worden de gebruikte schroefjes 
vervangen door nieuwe. De oude 
schroefjes worden in een bakje 

Beweging 
en 
Wachten 

Productieafdeling Uitgevallen 
schroefje type 1 
(3 nodig in 
eindproduct) 
Werkorder 1: 202 
stuks 
Werkorder 2: 214 
stuks 
Uitgevallen 
schroefje type 2 
(12 nodig in 
eindproduct) 
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gelegd, ter registratie van de 
hoeveelheid extra verbruikte 
schroefjes en er worden nieuwe 
schroefjes opgevraagd vanuit het 
magazijn om de uitgevallen 
schroefjes te vervangen. 

Werkorder 1: 369 
stuks 
Werkorder 2: 270 
stuks 

4 De Quality Control afdeling weet niet 
wanneer welke onderdelen bij hen 
binnenkomen. Zij hebben dus vaak 
niet de capaciteit direct beschikbaar 
die benodigd is om de 
binnenkomende onderdelen te 
controleren. Hierdoor ontstaat 
regelmatig een wachtrij van 
onderdelen die gecontroleerd 
moeten worden. Ook weet Quality 
Control niet welke onderdelen 
wanneer gecontroleerd moeten zijn 
zodat ze op tijd, volgens de 
productieplanning, op de 
productieafdeling zijn. Hierdoor 
moet de productieafdeling wachten 
op Quality Control.  

Wachten Quality Control  

5 Tijdens het picken van een order in 
het magazijn kan het voorkomen dat 
een medewerker tot de ontdekking 
komt dat een onderdeel niet op 
voorraad is. Als dit gebeurt, dan 
wordt het desbetreffende onderdeel 
op de zogeheten “mancolijst” gezet. 
Deze lijst bevat alle missende 
onderdelen die nodig zijn op de 
productieafdeling om het 
eindproduct te kunnen produceren. 
Zodra deze onderdelen 
binnenkomen, krijgen de 
magazijnmedewerker echter geen 
melding dat deze onderdelen nog 
missen voor de productieafdeling en 
zo snel mogelijk gepickt moeten 
worden. Er moet handmatig, per 
onderdeel, op een later tijdstip 
gecontroleerd worden of een 
onderdeel van de mancolijst op 
voorraad is. Gezien dit een 
tijdrovende taak is, wordt dit niet 
dagelijks gedaan en ontstaan er dus 
regelmatig vertragingen op de 
productieafdeling. 

Wachten Magazijn  

6 Voor het samenstellen van een 
picklijst, de lijst met onderdelen die 

Over-
bewerking 

Magazijn Het maken van 
een picklijst voor 
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nodig zijn voor het maken van de 
hoeveelheid eindproducten, wordt 
momenteel gebruik gemaakt van de 
“voorraad en picken” lijst. Een lokaal 
Microsoft Excel bestand, waar een 
medewerker invoert hoeveel 
eindproducten er gemaakt moeten 
worden en vervolgens door Microsoft 
Excel wordt berekend hoeveel en 
welke onderdelen gepakt moeten 
worden, waarna deze lijst wordt 
ingeladen in AFAS. Daar wordt 
vervolgens de picklijst uitgeprint. 
Zodra het picken, aan de hand van de 
picklijst, klaar is, moet elk onderdeel 
per regel worden afgeboekt uit de 
voorraad. Deze voorraad staat soms 
op verschillende magazijnlocaties in 
het systeem en moet dan ook stuk 
voor stuk worden afgeboekt. Al met 
al zijn dit veel overbodige en 
tijdrovende handelingen met tevens 
risico voor maken van 
administratieve en menselijke 
fouten. 

het picken van 
een order voor 
productielijn X 
duurt ongeveer 
15 minuten. Een 
order picken voor 
productielijn X 
duurt ongeveer 
2,5 uur. Het 
afboeken van een 
order duurt 
ongeveer 23 
minuten. 

7 Op dit moment is de supplier base 
van DP nog erg gedifferentieerd. Het 
gevolg hiervan is dat DP niet de 
preferred customer is van veel 
leveranciers. Met andere woorden; 
DP heeft niet de prioriteit van veel 
leveranciers, omdat de ordergrootte 
relatief klein is. Hierdoor gebeurt het 
veelvuldig dat de leverancier te laat is 
met het leveren van producten en 
zorgt dit voor vertraging op de 
productievloer. 

Wachten Magazijn Op moment van 
schrijven is de 
supplier base van 
DP ongeveer 3000 
bedrijven.  

8 Tijdens de check door de 
controlemachine in de productielijn 
viel het op dat het regelmatig 
voorkwam dat de controlemachine 
een foutmelding gaf, waarbij de 
foutmelding aangaf dat de fout 
veroorzaakt werd door een fout in de 
controlemachine zelf. Elke 
foutmeldingscode staat voor een 
bepaalde fout, maar er zijn in ieder 
geval drie bekende codes die duiden 
op een fout in de software van het 
controleapparaat. 

Over-
bewerking 

Productieafdeling  

Tabel 6. Categorisatie en identificatie van verspillingen 



48 
 

 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn twee VSM’s opgesteld als onderzoek naar productielijn X van DP. Als aanvulling 

daarop zijn de observaties van de Gemba Walk uitgewerkt en gecategoriseerd met inachtneming van 

de Lean filosofie. Dit alles levert een overzicht aan verspillingen op, welke opgesomd staan aan het 

einde van paragraaf 4.2.2 en in paragraaf 4.3. Deze hoofdstukken bieden dan ook het antwoord op de 

vraag “Welke verspillingen zijn er in het huidige productieproces van Demcon?”   

  



49 
 

5 Oplossingen  
 
In dit hoofdstuk bespreken we elke waargenomen verspilling uit hoofdstuk 4, te vinden in tabel 6. Per 

waargenomen verspilling is getracht een oplossing te suggereren, of een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek te geven. Ook beschrijven we of deze oplossing op korte- of lange-termijn ingevoerd 

kan worden, wat de mogelijke winst zou zijn bij oplossen van de verspilling en wat de kosten en 

inspanningen zijn voor de realisatie van de oplossing. Daarna volgen in paragraaf 5.2 aanvullingen op 

de oplossingen, vooral gericht op aanbevolen dataverzameling. Met deze uiteenzetting van 

verspillingen en mogelijke oplossingen trachten we de deelvraag “Welke mogelijke oplossingen zijn er 

voor de verspillingen in het productieproces van Demcon?” te beantwoorden. 

 

 Oplossingen 
In deze paragraaf geven we per verspilling een korte toelichting wat deze inhoudt. Ook geven we een 

suggestie om elke verspilling te elimineren, gecombineerd met de winst die te behalen valt met de 

eliminatie van de verspilling, alsook de kosten die hiermee gepaard gaan. De nummering van de 

verspilling hieronder komt overeen met tabel 6. 

5.1.1 Verspilling nummer 1; uitval 
Uitval van onderdelen in de lijn is groter met nieuwe werknemers, omdat het maken van het 

eindproduct een proces is dat heel nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Het onder de knie krijgen 

van de werkzaamheden heeft tijd nodig; gedurende die tijd is de uitval groter. De Value Rate van de 

productielijn is nu 82,8% waar deze gewenst is op 95% of hoger. Een deel van de 17,2% die momenteel 

uitvalt, komt ogenschijnlijk door de tewerkstelling van nieuwe werknemers. 

5.1.1.1 Suggestie 

Voor deze verspilling kunnen er een korte- en een lange-termijnoplossing worden geïntroduceerd. 

Allereerst kan er op de korte-termijn een ander soort training worden gebruikt voor het opleiden van 

nieuwe werknemers. In plaats van het lijmen van de benodigde cirkels op papiertjes, kan bijvoorbeeld 

geoefend worden op afgekeurde producten, of met een mal. Hierdoor kunnen nieuwe werknemers 

daadwerkelijk oefenen op hetgeen wat van hen verwacht wordt en worden ze bekend met de 

handelingen die nodig zijn om te werken zonder fouten. 

Als lange-termijnoplossing kan gekeken worden naar het simplificeren van het assemblageproces, 

zodat de kans op het maken van fouten nagenoeg compleet weggehaald wordt. Deze methode wordt 

ook wel poka-yoke genoemd, zoals eerder vermeld in Hoofdstuk 3 (House of Lean). Een mogelijk 

aanpassing kan dan een afneembare afscherming zijn om te zorgen dat de lijm niet van het beoogde 

oppervlak afstroomt. Zulke aanpassingen zijn zowel voor ervaren als onervaren werknemers positief, 

omdat het maken van fouten voorkomen wordt. Door het aanpakken van deze verspilling wordt 

getracht de Value Rate te verhogen. Na implementatie van de oplossing kan geëvalueerd worden of er 

ook een verbetering is behaald. 

5.1.1.2 Winst 

De winst die verkregen wordt door het invoeren van de lange, dan wel korte-termijnoplossing, is het 

verkleinen van de uitval in de lijn. Omdat werknemers minder fouten gaan maken, vallen er minder 

producten uit. Hoeveel minder uitval er zal zijn is erg lastig in te schatten. Hiervoor zouden proeven 

moeten worden gehouden waarbij de nieuwe methodes worden getest. 
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5.1.1.3 Kosten/inspanning 

Voor de kosten zijn, vanwege de twee mogelijke oplossing, variabel. Mocht gekozen worden voor het 

invoeren van de korte-termijnoplossing zullen de kosten miniem zijn ten opzichte van de huidige 

situatie. Er wordt momenteel al geoefend door nieuwe werknemers met het aanbrengen van lijm en 

potting, maar dit wordt nog gedaan op een stukje papier. Als er geoefend zou worden op afgekeurde 

of uitgevallen eindproducten/componenten, waarvan het al de bedoeling was om weggegooid te 

worden, zijn er voor DP geen extra investeringen benodigd. Op de lange termijn worden de kosten en 

inspanning echter hoger, omdat er tijd en geld geïnvesteerd zal moeten worden om onderzoek te doen 

naar welke aanpassingen het beste gedaan kunnen worden. Deze investeringen zullen zich echter snel 

terugverdienen als de uitval van producten nagenoeg volledig wordt weggenomen.  

5.1.2 Verspilling nummer 2; Lijm en potting 
De lijm en potting die nodig zijn voor deelassemblage van productielijn X worden op orderbasis 

besteld. Elke werknemer gebruikt echter een andere hoeveelheid van deze producten. Een ervaren 

werknemer heeft over het algemeen minder lijm en potting nodig dan een onervaren werknemer. Het 

gevolg hiervan is dat de berekening die in de BOM vermeld staat, waarmee gerekend wordt bij de 

inkoop van materialen, lang niet altijd correct is. Inkopers weten niet of er meer of minder materiaal 

gebruikt wordt dan in de BOM staat en bestellen daarom volgens de BOM. Hierdoor komt het 

regelmatig voor dat er te veel van deze producten op voorraad staan en met de beperkte 

houdbaarheid van deze producten raakt er ook vaak een deel over datum. 

5.1.2.1 Suggestie 

Ook voor deze oplossing wordt er een korte- en lange-termijnsuggestie gedaan. Op de korte-termijn 

kan ervoor gezorgd worden dat het overleg tussen de inkoopafdeling, productieafdeling en het 

magazijn geformaliseerd wordt, zodat er beter overzicht is hoeveel er nog op voorraad is voordat er 

ingekocht wordt. Op de lange termijn kan gekeken worden naar het introduceren van een Two Bin 

Kanban systeem voor deze producten. Bij Two Bin Kanban liggen producten in twee bakken bij het 

werkstation, waarbij de voorste bak als grijpvoorraad dient en de achterste als reserve. De voorraad 

van deze bakken wordt bepaald op basis van verbruik en levertijden, waarbij de inhoud van één bak 

voldoende is om continu te produceren totdat de onderdelen weer geleverd zijn en tweede bak weer 

gevuld in voorraad ligt. 

5.1.2.2 Winst 

Met het invoeren van deze oplossing wordt voorkomen dat producten onnodig over datum gaan. Dit 

bespaart met een kleine moeite geld op de producten die niet weggegooid hoeven worden én deze 

oplossing is in lijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar Demcon ook actief in deel wil 

nemen. 

5.1.2.3 Kosten/inspanning 

Voor de korte-termijnoplossing zijn er geen noemenswaardige kosten of grote inspanningen nodig. 

Hiervoor zal alleen een medewerker tijd moeten uittrekken om de communicatieprocedure te 

formaliseren. Dit levert op zijn beurt weer een besparing op wat betreft het houden van voorraad. De 

kosten voor het introduceren van een Two Bin Kanban systeem zijn ook relatief weinig. Er zal een 

berekening moeten komen van hoeveel producten elke bin zou moeten bevatten en de medewerkers 

zullen bekend moeten raken met het systeem.  

Er zijn echter kleine risico’s die met dit systeem meekomen, waarvan de impact erg klein is. Allereerst 

is er het risico van deze producten op voorraad hebben en niet op orderbasis bestellen, als de klant 

besluit geen orders meer te plaatsen. Maar, gezien de bingrootte niet erg omvangrijk zal zijn, is het 

mogelijk de impact van dit risico te minimaliseren. Daarnaast kan de levertijd van de producten 
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fluctueren door externe invloeden. Deze fluctuaties zouden ingecalculeerd kunnen worden in de 

bingrootte, waardoor ook de impact van dit risico te verwaarlozen is. 

5.1.3 Verspilling nummer 3; Schroefjes 
De schroefjes, die worden gebruikt voor de assemblage van de eindproducten, worden momenteel op 

orderbasis besteld. Hierbij gaat het om twee soorten schroefjes waarvan er respectievelijk 3 stuks en 

12 stuks in een eindproduct gaan. Elke keer dat een schroefje op de grond valt, of als een product ter 

reparatie opengemaakt wordt, worden de gebruikte schroefjes vervangen door nieuwe. De oude 

schroefjes worden in een bakje gelegd, ter registratie van de hoeveelheid extra verbruikte schroefjes 

en er worden nieuwe schroefjes opgevraagd vanuit het magazijn om de uitgevallen schroefjes te 

vervangen. 

5.1.3.1 Suggestie 

Een oplossing voor deze verspilling kan ook zijn om een Two Bin Kanban systeem voor de schroefjes te 

introduceren. Waarbij de voorraad van de bins wordt bepaald op basis van verbruik en levertijden, en 

de inhoud van beide bakken voldoende is om continu te produceren totdat de order met nieuwe 

schroefjes binnenkomt. Aanbevolen wordt om wel bij te houden hoeveel ‘uitgevallen’ schroefjes er 

zijn om het percentage van extra gekochte schroefjes te registreren, om mogelijk de bingrootte te 

optimaliseren.  

5.1.3.2 Winst 

Door met dit nieuwe systeem altijd schroefjes op voorraad te hebben, wordt onnodig wachten en 

bewegen om nieuwe schroefjes aan te vragen geëlimineerd en wordt de gecontinueerde productie 

gewaarborgd. 

5.1.3.3 Kosten/inspanning 

Ook voor de introductie van dit Two Bin Kanban systeem zijn er relatief weinig kosten en inspanning 

benodigd. De berekening van de bin grootte moet gemaakt worden en er zijn kleine risico’s wat betreft 

de voorraad en levertijden van de schroefjes, zoals vergelijkbaar met hetgeen besproken is in paragraaf 

5.1.2.3, maar verder zijn er geen noemenswaardige kosten of inspanningen.  

5.1.4 Verspilling nummer 4; Quality Control  
De afdeling Quality Control weet niet wanneer welke onderdelen bij hen binnenkomen. Zij hebben dus 

vaak niet de capaciteit direct beschikbaar die nodig is om de binnenkomende onderdelen te 

controleren direct beschikbaar. Hierdoor ontstaat regelmatig een wachtrij van onderdelen die 

gecontroleerd moeten worden. Ook weet Quality Control niet welke onderdelen wanneer 

gecontroleerd moeten zijn zodat ze op tijd, volgens de productieplanning, op de productieafdeling zijn. 

Hierdoor moet de productieafdeling wachten op Quality Control.  

5.1.4.1 Suggestie 

De voorgestelde oplossing voor dit probleem is dat er een lijst gemaakt kan worden per werkorder, 

met wat er besteld is aan onderdelen die gecontroleerd moeten worden en wanneer ze verwachten 

dat dit binnenkomt. Idealiter zou ook nog toegevoegd kunnen worden wanneer deze onderdelen 

uiterlijk gecontroleerd moeten zijn. Door het verbeteren van de informatiestroom tussen deze twee 

afdelingen kan Quality Control een betere indeling maken van hun capaciteit en een indeling maken 

welke onderdelen als eerste gecontroleerd moeten worden, in plaats van de First In, First Out 

methode. Verder weet Quality Control zo ook beter wanneer producten uiterlijk gecontroleerd 

moeten zijn.  
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5.1.4.2 Winst 

Door het introduceren van deze redelijk simpele oplossing wordt er een optimale vermindering van de 

productieplanning verwezenlijkt. Door de capaciteit van Quality Control beter te benutten kunnen ook 

andere productielijnen van deze oplossing profiteren. 

5.1.4.3 Kosten/inspanning 

De grootste inspanning voor deze oplossing zal het maken van de lijst per order zijn. De inkoopafdeling 

zal deze lijst samen moeten stellen en delen met Quality Control. Hier zal de inspanning per order dus 

toenemen voor de inkoopafdeling. Verdere kostenposten zijn niet verbonden aan deze oplossing. 

5.1.5 Verspilling nummer 5; Mancolijst 
Tijdens het picken van een order in het magazijn kan het voorkomen dat een medewerker tot de 

ontdekking komt dat een onderdeel niet op voorraad is. Als dit gebeurt, dan wordt het desbetreffende 

onderdeel op de zogeheten “mancolijst” gezet. Deze lijst bevat alle missende onderdelen, die nodig 

zijn op de productieafdeling om het eindproduct te kunnen produceren. Zodra deze onderdelen 

binnenkomen, krijgen de magazijnmedewerker echter geen melding dat deze onderdelen nog missen 

voor de productieafdeling en zo snel mogelijk gepickt moeten worden. Er moet handmatig, per 

onderdeel, op een later tijdstip gecontroleerd worden of een onderdeel van de mancolijst op voorraad 

is. Gezien dit een tijdrovende taak is, wordt dit niet dagelijks gedaan en ontstaan er dus regelmatig 

vertragingen op de productieafdeling. 

5.1.5.1 Suggestie 

Vanwege een gebrek aan systeem specifieke kennis is het lastig een oplossing voor dit probleem te 

introduceren. Het is daarom nodig verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de 

“mancolijst” te integreren met het ‘inkomende goederen’ subsysteem in AFAS. Om dit te 

implementeren, moet allereerst de BOM per eindproduct in AFAS gezet moeten worden, zodat elke 

order gekoppeld kan worden aan verschillende hoeveelheden onderdelen. Vervolgens zal de 

“mancolijst” hieraan gekoppeld moeten worden, zodat ook duidelijk is welke productielijn de nieuw 

binnenkomende onderdelen nodig heeft. Of het daaropvolgend ook mogelijk is om automatisch een 

melding te versturen naar magazijnmedewerkers als missende onderdelen binnenkomen, moet verder 

onderzocht worden. 

5.1.5.2 Winst 

Met de implementatie van deze oplossing wordt er winst behaald door de magazijnmedewerkers een 

erg tijdrovende taak te ontnemen en te automatiseren. Daarnaast zal de productieafdeling ook niet 

meer onnodig hoeven te wachten op producten die wel binnengekomen zijn, maar nog niet opgemerkt 

zijn als zijnde ‘dringend nodig’ via de “mancolijst”. 

5.1.5.3 Kosten/inspanning 

Wat betreft het invoeren van de BOM in AFAS en het koppelen van een order aan de onderdelen, is er 

relatief weinig inspanning nodig. Het koppelen van de “mancolijst” aan de BOM is met relatief weinig 

inspanning te realiseren, omdat er gewerkt kan worden met gelijke artikelnummers. Deze 

aanpassingen zullen dus niet veel tijd innemen. Het meest complexe deel van deze oplossing, waarbij 

dus ook niet duidelijk is hoeveel tijd in gaat zitten, is automatisch koppelen van de “mancolijst” aan de 

inhoud van geleverde orders en daarna ook een melding te sturen naar de magazijnmedewerkers 

hierover. 

5.1.6 Verspilling nummer 6; Picklijst 
Voor het samenstellen van een picklijst, de lijst met onderdelen die nodig zijn voor het maken van de 

hoeveelheid eindproducten, wordt momenteel gebruik gemaakt van de “voorraad en picken” lijst. Een 
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lokaal Microsoft Excel bestand, waar een medewerker invoert hoeveel eindproducten er gemaakt 

moeten worden en vervolgens door Microsoft Excel wordt berekend hoeveel en welke onderdelen 

gepakt moeten worden, waarna deze lijst wordt ingeladen in AFAS. Daar wordt vervolgens de picklijst 

uitgeprint. Zodra het picken, aan de hand van de picklijst, klaar is, moet elk onderdeel per regel worden 

afgeboekt uit de voorraad. Deze voorraad staat soms op verschillende magazijnlocaties in het systeem 

en moet dan ook stuk voor stuk worden afgeboekt. Al met al zijn dit veel overbodige en tijdrovende 

handelingen met tevens risico voor maken van administratieve en menselijke fouten. 

5.1.6.1 Suggestie 

Als de BOM in AFAS gezet is, zou de mogelijkheid onderzocht moeten worden of het ook mogelijk is 

om vanuit deze BOM, AFAS volautomatisch een picklijst te laten maken. Dit zou al veel tijd en 

handelingen schelen bij het maken van de picklijst. Daarnaast zou het onderzocht moeten worden of 

AFAS de functionaliteit heeft om onderdelen tegelijk af te boeken, of de automatisch gegenereerde 

picklijst in z’n geheel af te boeken, om zo nog meer onnodige en tijdrovende handelingen te 

elimineren. Indien dit niet mogelijk is, zou gekeken kunnen worden naar een aanvullende module op 

AFAS of een geheel nieuw systeem, om zo de missende functionaliteit op te vangen. Deze module/dit 

nieuwe systeem zou ook andere circulerende en lokale Microsoft Excel lijsten kunnen vervangen. 

5.1.6.2 Winst 

Door het verminderen van de tijd die medewerkers nu nodig hebben voor het voorbereiden en picken 

van orders, komt er capaciteit vrij die gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden.  

5.1.6.3 Kosten/inspanning 

Omdat er veel uitgezocht en ingevoerd moet worden, zal deze oplossing meer investering in tijd en 

kosten met zich mee brengen. Het wordt aangeraden eerst een vooronderzoek te doen naar wat de 

mogelijkheden zijn binnen AFAS, om op basis daarvan een beslissing te maken wat in deze oplossing 

te inventariseren. 

5.1.7 Verspilling nummer 7; Supplier base  
Op dit moment is de supplier base van DP nog erg gedifferentieerd, er zijn momenteel nog ongeveer 

3000 verschillende leveranciers. Het gevolg hiervan is dat DP niet de preferred customer is van veel 

leveranciers. Met andere woorden; DP heeft niet de prioriteit van veel leveranciers, omdat de 

ordergrootte relatief klein is. Hierdoor gebeurt het veelvuldig dat de leverancier te laat is met het 

leveren van producten en zorgt dit voor vertraging op de productievloer. 

5.1.7.1 Suggestie 

Binnen DP zijn er nog genoeg mogelijkheden om het aantal leveranciers te verminderen. Het gebeurt 

nu regelmatig dat artikelen die onder dezelfde categorie vallen, bij verschillende leveranciers wordt 

besteld. Als deze artikelen bij dezelfde leverancier besteld zouden worden, zal de ordergrootte 

toenemen en zal DP ook een hogere prioriteit krijgen bij leveranciers. Hierdoor is de kans kleiner dat 

leveranciers te laat leveren en zal er ook minder vertraging zijn op de productievloer door het niet 

aanwezig zijn of te laat leveren van onderdelen. Omdat we hier geen verder onderzoek naar hebben 

gedaan, kunnen we niet concreet zeggen met hoeveel procent de supplier base verminderd kan 

worden. Echter nemen we aan dat een eerste afname van 30% goed haalbaar is, met enkel het 

uitzoeken van ‘dubbele’ leveranciers voor dezelfde categorie producten. In de toekomst zou de 

afdeling die producten ontwerpt er rekening mee kunnen houden om meer standaard onderdelen te 

gebruiken in plaats van op maat gemaakte onderdelen. Hiermee zouden meer onderdelen bij een 

reguliere leverancier kunnen worden besteld, om zo het aantal leveranciers nog verder af te laten 

nemen. 
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5.1.7.2 Winst 

Een hogere prioriteit bij de leveranciers, waardoor de bestellingen van DP een hogere prioriteit krijgen 

en betrouwbaarder worden geleverd. Daardoor zal de vertraging op de productievloer, door het niet 

aanwezig zijn van producten, minder worden. 

5.1.7.3 Kosten/inspanning 

De leveranciers die er nu zijn, zullen gecategoriseerd moeten worden op welke artikelen ze kunnen 

leveren die relevant zijn voor de productie van DP. Vervolgens zullen er keuzes gemaakt moeten 

worden waar welke producten te bestellen om zo optimaal mogelijk onderdelen in te kopen. De 

inspanning die gedaan moet worden is vooral tijdsgebonden, in manuren om de categorisering te 

maken. 

5.1.8 Verspilling nummer 8; False Negatives  
Tijdens het uitvoeren van observaties van de productielijn viel het op dat het regelmatig voorkwam 

dat de controlemachine een foutmelding gaf, waarbij de foutmelding aangaf dat de fout veroorzaakt 

werd door een fout in het controleapparaat. Elke foutmeldingscode staat voor een bepaalde fout, 

maar er zijn in ieder geval drie bekende codes die duiden op een fout in de software van het 

controleapparaat. 

5.1.8.1 Suggestie 

De oplossing die voorgesteld wordt is het verder onderzoek doen naar de software van dit apparaat 

en hoe het kan dat het apparaat deze foutieve foutmeldingen geeft. Vervolgens zal de software 

geüpdatet moeten worden zodat deze foutmeldingen niet meer voorkomen, of in ieder geval in veel 

mindere mate voorkomen.  

5.1.8.2 Winst 

Zoals te zien is in tabel 5 in hoofdstuk 4 zijn er bij twee werkorders respectievelijk 124 en 229 

eindproducten die opnieuw gecontroleerd moesten worden. De tijd die het kost om een eindproduct 

opnieuw door de controlemachine te laten controleren, nadat de controlemachine een foutcode 

uitgaf, is 69 seconden. Als na een tweede controle de controlemachine weer één van de drie foutcodes 

geeft aan een eindproduct, zal deze alsnog gereviseerd moeten worden, alvorens nogmaals 

gecontroleerd te worden. Voor deze werkorders betekent dit het volgende: 

Werkorder 1: 124 * 69 = 8.556 seconde = 2,38 uur extra nodig gehad 

Werkorder 2: 229 * 69 = 15.801 seconde = 4,39 uur extra nodig gehad 

Deze tijd kan volledig worden bespaard door te voorkomen dat eindproducten opnieuw gecontroleerd 

moeten worden. Deze tijden zijn nog exclusief het onnodig repareren van de eindproducten, wat ook 

nog regelmatig voorkomt. De daadwerkelijke tijdsbesparingen worden dus nog hoger. 

5.1.8.3 Kosten/inspanning 

De investeringen van tijd en geld om deze verspilling op te lossen zijn wel substantieel groter dan bij 

de andere oplossingen. Dit omdat de analyse en aanpassing van de controlemachine software als erg 

complex wordt aangemerkt. De investeringen die gedaan moeten worden, zullen zich echter snel 

terugverdienen, omdat er een aanzienlijke tijdsbesparing bereikt wordt. 
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 Aanvullingen 
Naast de oplossingen die voor de expliciete observaties zijn genoemd, zijn er nog meer verbeteringen 

te realiseren door DP. Door meer gegevens te verzamelen over de productie kunnen er preciezere 

analyses gemaakt worden, die kunnen leiden tot de eliminatie van meer verspillingen. Ook voor het 

optimaal benutten van de VSM uit paragraaf 4.2.2 is het nodig bepaalde gegevens te gaan verzamelen. 

Deze zijn ook hieronder uitgewerkt.  

De gegevens die aanvullend verzameld moeten worden: 

• Herbevestigde datum van order registreren in een aparte kolom in AFAS, waardoor ook de 

oorspronkelijke leverdatum te herleiden is. 

• Productiestatus bijhouden over tijd, zodat niet alleen terug te vinden is welke werkorder waar 

in het proces is, maar ook wanneer een werkorder van de ene naar de andere status is gegaan. 

Zo is het precies duidelijk hoe lang over bijvoorbeeld productie wordt gedaan en kan dit ook 

in de VSM worden ingevuld. 

o Productie statussen moeten daarnaast ook beter bijgehouden of eventueel 

geautomatiseerd worden. Zo komt het soms voor dat een werkorder nog op 

productiestatus “In production” staat, terwijl de order al bij de klant is geleverd. 

• Niet alle subprocessen zijn voorzien van een productiestatus. Hierdoor kunnen niet alle 

doorlooptijden van de subprocessen goed bijgehouden worden. Het is ook aan te raden verder 

te kijken naar doorlooptijden van subprocessen zoals bij Quality Control of bij subprocessen in 

het magazijn. Ook van deze afdelingen moeten doorlooptijden bijgehouden worden om de 

gemaakte VSM beter te benutten 

• Value Rates, Takt Tijden en False Negatives beter en meer registreren. Deze gegevens zijn erg 

toonaangevend in de analyse van een proces en kunnen op zichzelf al veel inzicht geven in een 

proces. Het daadwerkelijk bijhouden van deze tijden en ratio’s zou dus een goede toevoeging 

zijn. 

 

 Conclusie 
Als antwoord op de deelvraag “Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de verspillingen in het 
productieproces van Demcon?” hebben we de verspillingen uit paragraaf 4.3 besproken met 
medewerkers, die betrokken zijn bij de afdelingen waar de fouten voorkwamen en gekeken wat de 
winst, kosten en inspanningen zijn bij het doorvoeren van de oplossing. Naast het suggereren van 
oplossingen voor deze verspillingen, zijn aanvullende oplossingen gesuggereerd voor het elimineren 
van deze en andere verspillingen in het productieproces van DP. Het uitgebreide antwoord op deze 
deelvraag is dus te vinden in paragraaf 5.1 en 5.2.  
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6 Conclusie 
In dit hoofdstuk beantwoorden we door middel van de antwoorden op de gestelde deelvragen, de 

hoofdvraag: “Welke verspillingen zijn er binnen het productieproces van Demcon waardoor het on-time 

delivery doel niet wordt gehaald en wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor?”  

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot het in kaart brengen van de grootste productielijn X van de 

productietak van Demcon, DP. Het antwoordt op de deelvraag “Hoe ziet het huidige productieproces 

van Demcon eruit?” wordt uitgebreid gegeven in paragraaf 2.3 en kan ruwweg samengevat worden als 

volgt:  

- Een order wordt geplaatst door een klant, waarna de afdeling planning een planning maakt 

voor het produceren van de order. 

- De inkoopafdeling bestelt naar aanleiding van de order de benodigde onderdelen. 

- Als deze onderdelen binnen zijn wordt een deel gecontroleerd op kwaliteit en wordt daarna in 

voorraad geplaatst. 

- Voordat de productie wordt gestart volgens de productieplanning, worden de onderdelen 

gepickt in het magazijn. 

- Als alle onderdelen zijn aangeleverd bij de productieafdeling, wordt de productie gestart. 

- Tijdens en na de productie worden alle eindproducten op kwaliteit gecontroleerd en als deze 

goedgekeurd zijn, worden de eindproducten opgeslagen totdat de klant deze op komt halen. 

Voordat we de verspillingen zichtbaar hebben gemaakt in het proces hebben we eerst afgewogen of 

de Lean filosofie de juiste methodiek is, ten opzichte van andere procesoptimalisatietechnieken. Uit 

deze afweging, te vinden in paragraaf 3.1, is gebleken dat TQM, TOC en ISO 9001 allen minder geschikt 

zijn dan Lean Management voor dit onderzoek, vanwege uiteenlopende redenen. Binnen de Lean 

filosofie hebben we gekeken naar verschillende tools voor de optimalisatie van een proces zoals dat 

van productielijn X. Hier is uitgekomen dat het maken van een VSM het meeste inzicht zou kunnen 

geven in de inrichting van dit proces en in de mogelijke verspillingen in het proces, ten opzichte van de 

andere beschreven tools in paragraaf 3.3. Het antwoord op de deelvraag "Wat zegt de literatuur over 

welke tools geschikt zijn om een productieproces zoals dat van Demcon te analyseren volgens de Lean 

filosofie?” is dus dat een VSM het meest geschikt is voor de analyse van productielijn X. 

Er is voor de analyse van dit proces gekeken naar verspillingen die het proces vertragen, om zo te 

kunnen identificeren wat oplossingen zijn om het on-time delivery doel wel te halen. Deze verspillingen 

zijn geïdentificeerd door middel van het maken van een VSM en door het uitvoeren van observaties, 

gebundeld in een Gemba walk. De gedetailleerde VSM van productielijn X en een uitgebreid overzicht 

van de verspillingen zijn te vinden in paragraaf 4.2 en 4.3. In het kort zijn de verspillingen als volgt 

geïdentificeerd: 

1. Uitval in de lijn is hoog, ten gevolge van het foutief uitvoeren van assemblage handelingen 

door nieuwe en onervaren werknemers. Ook wel een lage Value Rate genoemd. 

2. De bestelde hoeveelheid lijm en potting per order is niet representatief voor het 

daadwerkelijke gebruik ervan, waardoor een deel van de bestelde hoeveelheid de 

houdbaarheidsdatum overschrijdt. 

3. Voorraad van schroefjes, die gebruikt worden bij de assemblage, worden afhankelijk van de 

exacte hoeveelheid te fabriceren eindproducten besteld; terwijl het werkelijke verbruik bij 

productie hoger ligt. 

4. De afdeling die de onderdelen op kwaliteit controleert, is niet op de hoogte van de 

productieplanning en van welke onderdelen wanneer binnenkomen. Ook weten de 
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medewerkers van de afdeling niet wanneer binnengekomen onderdelen uiterlijk 

gecontroleerd moeten worden om zo de productieplanning niet in de weg te zitten.  

5. Onderdelen die niet op voorraad zijn tijdens het picken van een partij onderdelen worden 

lokaal geregistreerd en niet automatisch herkend als zijnde 'ontbrekend' voor de productie 

van een order als deze onderdelen binnenkomen. Omdat deze lokale lijst niet regelmatig 

genoeg wordt gecontroleerd, loopt de productieplanning onnodig vertraging op.  

6. De lijst met onderdelen die gepickt moeten worden voor de productie van een order wordt 

niet automatisch gegenereerd uit AFAS, maar moet handmatig gemaakt worden. 

7. De supplier base van DP is zeer gedifferentieerd, waardoor DP veelal geen preferred customer 

status heeft. Hierdoor worden orders regelmatig te laat en/of incompleet geleverd.  

8. De kwaliteitscontrole die in de productielijn is ingebouwd, keurt op zeer regelmatig 

basisproducten af welke geen fouten bevatten. Het afkeuren wordt veroorzaakt door een fout 

in de software van de kwaliteitscontrole machine. 

Deze verspillingen zijn gevonden als antwoord op de deelvraag “Welke verspillingen zijn er in het 

huidige productieproces van Demcon?” en verder uitgewerkt in paragraaf 4.3. 

Als laatste deelvraag hebben we gesteld “Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de verspillingen in 

het productieproces van Demcon?”. Om op deze vraag een antwoord te bieden hebben we de 

gevonden verspillingen helder uiteengezet, besproken met medewerkers die betrokken zijn bij de 

afdelingen waar de fouten voorkwamen en gekeken wat de winst, kosten en inspanningen waren bij 

het doorvoeren van de oplossing. Ook dienen sommige verspillingen verder onderzocht te worden 

alvorens een oplossing gesuggereerd kan worden. Al deze suggesties voor oplossingen of 

vervolgonderzoek staan uitgebreid uitgewerkt in paragraaf 5.1 en zijn hieronder per verspilling 

samengevat. De nummers in deze opsomming komen overeen met de nummers in de opsomming van 

de verspillingen eerder in deze paragraaf. 

1. Handelingen waar veel fouten gemaakt worden in het productieproces eenvoudiger maken, 

of door nieuwe werknemers op een andere wijze op te leiden in het uitvoeren van de gestelde 

werkzaamheden. 

2. Een Two Bin Kanban systeem introduceren voor de voorraad van deze onderdelen. 

3. Een Two Bin Kanban proces introduceren voor de voorraad van schroefjes. 

4. Het maken van een lijst die op voorhand aangeeft hoeveel en welke onderdelen gecontroleerd 

moeten worden op kwaliteit en bij voorkeur ook wanneer de controle uiterlijk klaar moet zijn. 

Daarnaast zou de communicatie tussen de controleafdeling en productieafdeling beter 

moeten worden om capaciteitsproblemen te voorkomen. 

5. De registratie van de ontbrekende onderdelen automatiseren. Deze automatisatie kan bereikt 

worden door de BOM in AFAS te verwerken en dan de mancolijst daaraan te koppelen, samen 

met de ontvangst van inkomende onderdelen. 

6. Het aanbrengen van een geautomatiseerd werkproces voor het maken van de picklijst zou een 

grote besparing in tijd betekenen. De voorgestelde methodiek is het digitaliseren van de BOM 

in AFAS en in AFAS de functionaliteit te hebben om, gebaseerd op het aantal gewenste 

eindproducten, volautomatisch een picklijst te genereren en te printen. Met aanvullend 

onderzoek zou gekeken kunnen worden naar het toevoegen van een functie om een gehele 

picklijst in één keer af te boeken van de voorraad, waar dit momenteel nog allemaal handmatig 

moet gebeuren. Deze extra functionaliteiten kunnen onderdeel zijn van een aanvullende AFAS-

module of een geheel nieuw systeem. Deze toevoeging zou ook een verbeterslag maken naar 

het elimineren van onder andere lokaal circulerende Microsoft Excellijsten.  
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7. Het is goed mogelijk om het aantal leveranciers te verminderen door bijvoorbeeld producten 

uit dezelfde categorie te bestellen bij een enkele leverancier, in plaats van bij verschillende 

leveranciers. 

8. De suggestie voor de oplossing van deze verspilling is het verder onderzoek doen naar de 

oorzaak van de foutieve foutmeldingen. Dit kan bijvoorbeeld liggen bij een verouderde 

software versie van de kwaliteitscontrolemachine.  

Naast de suggesties voor oplossingen die hierboven staan opgesomd, hebben we nog aanvullende 

oplossingen gevonden naar aanleiding van de uitgevoerde observaties.  

- Het registreren van de herbevestigde datum van een order in een aparte kolom in AFAS, 

waardoor ook de oorspronkelijke leverdatum te herleiden is in het geval dat deze bijgewerkt 

wordt. 

- Productiestatus bijhouden over tijd, zodat niet alleen terug te vinden is welke werkorder waar 

in het proces is, maar ook wanneer een werkorder van de ene naar de andere status is gegaan. 

- Productie statussen beter bijhouden of eventueel automatiseren, in verband met het 

regelmatig voorkomen van verouderde statussen. 

- Niet alle subprocessen zijn voorzien van een productiestatus. Hierdoor kunnen niet alle 

doorlooptijden van de subprocessen goed bijgehouden worden. Het is aan te raden de 

doorlooptijden van subprocessen ook bij te gaan houden. 

- Value Rates, Takt Tijden en False Negatives beter en meer registreren. Deze gegevens zijn erg 

belangrijk in de analyse van een proces. 

- Het maken van een Future State VSM. Met deze Future State VSM kunnen er gerichter doelen 

gesteld worden in de verbetering van het productieproces. 

- Verder onderzoek doen naar het toevoegen van WID als VSM-extensie aan zowel de Current 

State als de Future State VSM. 

Deze oplossingen dragen we aan als antwoord op deelvraag 4, “Welke mogelijke oplossingen zijn er 

voor de verspillingen in het productieproces van Demcon?”.  

Nu we op alle deelvragen antwoord hebben gegeven, kan er gekeken worden naar het beantwoorden 

van de gestelde hoofdvraag. We hebben meerdere verspillingen geïdentificeerd die, allen voor een 

eigen deel, bijdragen aan het niét halen van het on-time delivery doel. Ook hebben we voor elke 

verspilling een mogelijke oplossing aangedragen, om zo toe te werken naar het wél halen van het on-

time delivery doel.  

Daarnaast is er uit de inventarisatie van verspillingen en de suggesties voor oplossingen gebleken dat 

er op vrij gemakkelijke wijze, zonder al te veel investeringen, winst behaald kan worden in het halen 

van het on-time delivery doel. Op basis van de analyse van de twee werkorders en onder de aanname 

dat bij andere werkorders de hoeveelheid False Negatives van vergelijkbare grootte zijn als de twee 

geanalyseerde orders en mits alle onderdelen op voorraad zijn, kan gezegd worden dat met het 

wegnemen van enkel de False Negatives verspilling het gestelde doel van 90% voor de on-time delivery 

KPI gehaald kan worden op de productieafdeling. De andere verspillingen zullen ook opgelost moeten 

worden om zo te kunnen zorgen dat onderdelen altijd op tijd op voorraad zijn en het hele 

productieproces aan het doel van de on-time delivery KPI kan voldoen.  

Hiermee beantwoorden we de gestelde hoofdvraag “Welke verspillingen zijn er binnen het 

productieproces van Demcon waardoor het on-time delivery doel niet wordt gehaald en wat zijn 

mogelijke oplossingen hiervoor?” 
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 Aanbevelingen 
Allereerst adviseren wij Demcon om de genoemde data genoemd in paragraaf 5.2 te verzamelen zodat 

er beter gebruik kan worden gemaakt van de huidige VSM. Hiermee kan een nog duidelijker beeld 

worden verkregen van de huidige situatie en de verspillingen die er plaatsvinden. Zodra er meer data 

wordt verzameld, zoals aanbevolen, wordt de VSM ook representatiever voor de gang van zaken 

binnen de productielijn. Verder zijn de genoemde data niet alleen voordelig voor verder onderzoek 

van productielijn X, maar kan met deze data ook verder onderzoek gedaan worden naar verspillingen 

die zich voordoen in het productieproces van andere productielijnen.  

Naast het verzamelen van de genoemde data, bevelen we ook aan om een Future State VSM te maken. 

Met deze Future State VSM kunnen er doelen gesteld worden in de verbetering van het 

productieproces. Het stellen van doelen is namelijk van waarde bij het gericht verbeteren van een 

proces. Hierbij kan ook nog verder onderzoek gedaan worden naar het toevoegen van WID als VSM-

extensie aan zowel de Current State als de Future State VSM. Dit verdere onderzoek raden we ook 

zeker aan om te doen, in verband met de toegevoegde waarde die WID kan leveren ten opzichte van 

een VSM.  

Verder adviseren wij om de genoemde oplossingen uit paragrafen 5.1 en 5.2 verder uit te werken en 

vervolgens door te voeren in de praktijk, of verder onderzoek te doen naar oplossingen voor de 

genoemde verspillingen. Hierbij adviseren we ook om deze oplossingen te evalueren en de huidige 

VSM te updaten. De oplossingen hebben namelijk op papier effect, maar dit kan in de praktijk anders 

uitpakken. 

 

 Discussie 
Het doel van dit onderzoek is altijd geweest om oplossingen te formuleren die ertoe zouden leiden dat 

voor een van de KPI’s van Demcon, de on-time delivery, het doel gehaald zou worden. Vooraf was er 

de verwachting dat dit geen probleem zou zijn, omdat er na het maken van een VSM, met voldoende 

aanwezige data een goede analyse gemaakt zou kunnen worden van het proces. Omdat tijdens het 

proces bleek dat er erg weinig bruikbare data beschikbaar was, is ervoor gekozen de hoofdvraag te 

beantwoorden met het uitvoeren van uitgebreide observaties. Met de data die verzameld zijn door 

deze observaties kan wel een inventarisatie gemaakt worden van de verspillingen, maar er kan echter 

niet met berekeningen aangetoond worden wat het effect zou zijn op het on-time delivery doel. 
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