We konden 15% meer verkopen
dan we konden produceren

ging om Operational Excellence in te

en vermindert de doorlooptijd. Het

voeren was, naar onze eigen analy-

proces wordt dus beter, sneller en

se, mislukt omdat wij zelf verkeerde

goedkoper.

beslissingen hadden genomen. We
waren aan het ‘cherry picken’ uit het

“Als je gaat zoeken op internet kom

brede aanbod aan verbetertechnie-

je een heleboel (marketing) kreten

ken. Daarmee behaalde je af en toe

tegen als Lean, QRM en Agile. Maar

kleine succesjes, maar het effect was

vaak blijken er wat simpele en een-

zo weer verdwenen, omdat de ver-

zijdige verbetertechnieken achter

beterfilosofie niet tot het DNA van

schuil te gaan. Daarmee ga je geen

onze mensen was doorgedrongen.

duurzame verbetering van je proces

We misten met andere woorden een

en je organisatie realiseren. Je moet

structuur en een compleet program-

echt een totaalprogramma omarmen

ma, waarin de verschillende tech-

en een partner vinden die zelf zo’n

nieken als 6S, SMED, OEE, Prestatie

programma heeft doorleefd.”

Roel Frissen (CTO)

Management en Kaizen zijn ingebed.

HOE KUN JE

15 % Meer Produceren
ALS NIEUWE MEDEWERKERS NAUWELIJKS TE VINDEN ZIJN?

Het lijkt een luxe probleem, als je 15% meer kunt verkopen dan je kunt produceren.
Maar in een sterk competitieve markt springt een concurrent zo in het gat dat jij
als bedrijf laat liggen. Dus moet de productie omhoog. Maar hoe doe je dat als er
nauwelijks goede nieuwe medewerkers te vinden zijn. Het Budelse bedrijf NedZink
zocht de oplossing in het toepassen van Operational Excellence. CTO Roel Frissen:
“Binnen twee jaar hebben we ons doel behaald!”
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