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TNO Duurzame Arbeidsproductiviteit 
 
Resultaten in de maakindustrie 
 
Nieuwe casebeschrijvingen vanaf januari 2011  
 
Hogere productiviteit en flexibiliteit in de maakindustrie en 
toeleverketen, met: 

• hogere toegevoegde waarde en reductie verspilling (Lean) 

• snellere doorstroming van orders in kortere doorlooptijd (Flow), 

• modulaire, assemblage gerichte productopbouw 

• efficiëntere voorbereiding van orders, van offerte tot uitgifte 
productie (Lean order processing) 

• ergonomische werkplekken voor efficiënte en gezonde uitvoering 
taak, 

• flexibilisering inzet personeel (Flex) 

• duurzame inzet van medewerkers (jong en oud) 

• hogere motivatie en betrokkenheid personeel in multidisciplinaire 
innovatieprocessen 

 

Verhoging Productiviteit Maakindustrie augustus 20102
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Inhoud casebeschrijvingen, nieuw vanaf januari 2011 
 

• Biddle, Kootstertille, klimaatapparaten. 
 

• Bierman Aanpassingsbedrijf, Nieuw-Vennep, aanpassing auto’s 
voor rolstoelvervoer. 

 

• Tobroco, Oisterwijk, shovels 
 

• Goma, Hengelo Gld, plaatwerk 
 

• Meijer Products, Hemelum, toetsing ergonomie ontwerp 
 

• TNO MKB Technologie Cluster - Product Design for Flow 
Assembly, 
casebeschrijvingen van Hytrans Systems, Biddle en Resato. 

 

• TNO MKB Technologie Cluster - Lean Order Processing, 
casebeschrijvingen van Schipper Kozijnen, Boon Edam, 
Kinkelder en Salco. 

 

• TNO MKB Technologie Cluster – Flexibilisering inzet Personeel, 
casebeschrijving  n.a.v. project met Bronkhorst High Tech, Norma 
UPS en Airborne Composites. 

 

       
 
Zie ook TNO boekjes met visie, aanpak en casebeschrijvingen. 
 

• Naar een hogere productiviteit en flexibiliteit in de Maakindustrie, 
uitgave dec. 2008. 

• Topprestaties in de Maakindustrie, uitgave dec. 2010. 
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Biddle, Kootstertille, klimaatapparaten 
 

Meer producten leveren met dezelfde mensen door Demand Flow & Lean Factory 

slimmere inrichting proces èn slimmer productontwerp.  

 

Biddle in Kootstertille - Friesland heeft in het voorjaar 2011 een nieuwe mijlpaal 

bereikt. Na realisatie van de nieuwe inrichting van fabricage van plaatwerkonderdelen 

is nu ook het gehele productieproces voor 2 productlijnen tot en met assemblage en 

expeditie van klimaatapparaten volgens flow ingericht. Minder hectisch overwerken, 

minder zoek- en loopwerk, soepeler doorstroming van orders en meer output met 

dezelfde mensen. “Het veranderingsproces dat we samen met TNO en het personeel 

hebben doorlopen heeft ook geleid tot hogere betrokkenheid en motivatie. We zijn nog 

niet klaar, zeggen Sjouke Land en Peter Bethlehem, de kernspelers van het Lean Team 

van Biddle.  

We blijven steeds verder innoveren, zowel in ons proces als in het productontwerp. In 

het najaar gaan we ook een tweede assemblagelijn voor een andere productfamilie 

opzetten. Met TNO gaan we verder samenwerken voor het onderwerp werkinstructies 

en met het verbeteren van de ordervoorbereiding. We willen nu ook met het kantoor 

aan de slag. Lean Order Processing noemen ze dat bij TNO”. Lean is niet alleen voor 

productie, maar juist ook voor het gehele traject van ordervoorbereiding inclusief de 

toeleverketen. 

         
 

 

Biddle is gespecialiseerd  in de ontwikkeling, productie en assemblage van 

klimaatapparaten. Het betreft luchtgordijnen, ventilatorconvectoren en luchtverhitters. 

De producten worden geleverd aan o.a. supermarkten en winkels; enkele 1000-den per 

jaar in verschillende uitvoeringen. Bij het bedrijf in Kootstertille werken ca. 70 

medewerkers. Vanaf 2009 is het bedrijf met Lean aan de slag gegaan. Samen met TNO 

is gewerkt aan het stroomlijnen van het fabricageproces voor het plaatwerk. In 2010 is 

een groot deel van de fabriek opnieuw ingericht voor het traject ponsen, kanten, 

puntlassen en coating. Nu is ook voor een deel van de totale productfamilie een 

assemblagelijn ingericht volgens de principes van demand flow.  
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Voorheen werd geassembleerd in kleine series op vaste werkplekken. Dat betekende 

veel loopwerk en extra handling. Gedurende het wijzigingstraject van het primaire 

proces bleek de noodzaak om parallel te gaan werken aan verbeteringen van de 

productopbouw. Resultaten van het project Product Design for Flow Assembly met 

TNO zijn zo direct meegenomen in de nieuwe opzet voor assemblage. Voorbeelden 

daarvan zijn minder verscheidenheid van omkastingen; minder verschillende beugels, 

beter toegankelijke montagelocaties. “Van groot belang is de vroegtijdige afstemming 

van engineering en productie mensen. Die ervaringen worden nu verder meegenomen 

in het ontwikkelproces van nieuwe toestellen”, presenteerde engineer Patrick Janssen 

op een bijeenkomst met bedrijven regio Noord bij Hytrans Systems in Lemmer. 

 

       
 

Werksessies bij Biddle 

 

        
 

 

       
 

Impressie nieuwe assemblagelijn 
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Resultaten bereikt bij Biddle  

Geen kostbaar overwerk meer bij de voorbewerking van orders, ca. 15.000 Euro per 

jaar. 

2 FTE minder nodig bij de voorbewerking. 

25% minder assemblage uren per toestel. 

Reductie WIP – Work in Process van ca. 100.000 Euro. 

Terugverdientijd van benodigde investeringen binnen 1 jaar, met ruim 10% minder 

personeel en 10% meer omzet. 

Meer rust in de productie, minder hectiek, geen spoedjes meer. Minder voorraad 

verschillen. Beter overzicht. 

Minder besturings- en regellast. Orders worden ingegeven aan de inputzijde van 

assemblage; levering materiaal naar assemblage vindt plaats op basis van kanban; 

terugwaarts vanuit de vraag van assemblage naar inkoopmagazijn / toelevering en 

eigen fabricage. 

Werkplekken zijn beter toegesneden op efficiënter en ergonomisch uitvoeren van 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld tooling op juiste plekken en een tilhulp voor handling 

zware delen. 

Potentie hogere capaciteit; klaar voor extra omzet verhoging. 

 

“We hebben nu ook een prettiger werkomgeving, medewerkers hebben zelf “ons huis” 

in de verf gezet. Daar zijn we bij Biddle erg trots op”, vertellen Sjouke Land en Peter 

Bethlehem. “In het najaar zullen we dat laten zien samen aan een aantal soortgelijke 

bedrijven uit het netwerk Flow Assemblage van TNO”. 
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Bierman Aanpassingsbedrijf in Nieuw-Vennep 

 
Efficiënter en gezonder produceren  
 

Aanpassingsbedrijf Bierman in Nieuw-Vennep is al meer dan 60 jaar actief in de 

automotive-branche. Ze zijn gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s en bussen 

voor individueel- en groepsrolstoelvervoer. Bierman beschikt over een 

fabrieksgoedkeuring van Renault (Kangoo) en Volkswagen (Caddy). 

Met TNO is gewerkt om het fabricageproces van de ombouwkits efficiënter in te 

richten volgens de principes van flow en lean. Het aantal kits bedraagt ca. 500 per jaar 

en dat neemt gestaag toe.  

 

      
 

Ombouw van personenwagen voor rolstoelvervoer 

 

In de productie worden kits geproduceerd, die bij dealers van de auto’s over heel 

Europa worden ingebouwd. De drager van deze ombouwset is een bodem die bestaat 

uit een vezelversterkte kunststof bodem waaraan onderdelen worden gemonteerd. De 

fabricagestappen zijn lamineren, nabewerken, assemblage en verpakken tot 

ombouwset. In de oorspronkelijke werkwijze was veel extra handling en opslag tussen 

de opeenvolgende productiestappen. Bovendien waren er fysiek belastende activiteiten 

op verschillende werkplekken. Samen met bedrijfsleiding en het personeel zijn met 

TNO verbeteringen uitgewerkt en doorgevoerd. Processchema’s zijn opgesteld en de 

materiaalstroom is geanalyseerd in de bedrijfslay-out. Het aantal benodigde 

werkplekken is vastgesteld met het oog op de groeiende aantallen. Praktische 

oefeningen zijn uitgevoerd met het personeel om meer inzicht te verschaffen in 

verschillen van produceren volgens batch en flow. Zo is ook gekeken naar 

mogelijkheden om het productontwerp aan te passen voor het voorkomen van steeds 

tussentijdse kantelen van het omvangrijke product met twee personen in de montage. 

Daartoe worden nu constructiedelen voor bevestiging van de gordels vooraf bij het 

lamineerproces meegenomen. Intussen zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd. 

Producten kunnen nu meer in flow worden afgehandeld, er is minder ruimtebeslag, 

minder handling, minder fysieke belasting en meer overzicht. Voor de aanvoer van 

losse onderdelen naar de montage zijn overzichtelijke materiaallocaties ingericht. 

Voorzieningen zijn ingevoerd voor het sneller uitharden. Ontwikkelingen zijn in gang 

gezet om het zagen / nabewerken van de gelamineerde constructies te reduceren.  
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Slimmer werken blijkt grenzeloos. Het creëeren van draagvlak bij het personeel is een 

zeer belangrijke randvoorwaarde. Bij Bierman gaan ze verder met het realiseren van 

verbeteringen, zowel in het product als in het proces. “Ten opzichte van de 

oorspronkelijke situatie produceren we nu ruim 25% meer ombouwsets per week met 

dezelfde mensen”, aldus Kees Leltz, van Bierman. 

 

 

     
 

Impressie lamineerproces      Impressie handling in de montage 

 

 

     
 

Impressie werksessie ergonomie en voorbeeld productvereenvoudiging voor montage 

vanaf één kant 
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Flow assemblage van shovels bij Tobroco 
 

Begin 2011 is bij Tobroco in Oisterwijk een lijn voor flow assemblage gerealiseerd 

waarmee een productmix van verschillende uitvoeringen van shovels efficiënter kan 

worden gerealiseerd. Samen met TNO is het afgelopen jaar een team van Tobroco aan 

de slag geweest om het oorspronkelijke assemblageproces op standplaats om te 

bouwen volgens principes van demand flow & lean.  

 

 
 

Tobroco is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van shovels. Ze worden 

geleverd aan landbouw, tuinbouw en grondverzet. Het betreft een breed assortiment 

met varianten in afmetingen en opties. Gelaste constructies worden toegeleverd en 

extern gespoten. De eindassemblage vindt plaats bij Tobroco. 

In de oorspronkelijke opzet in de nieuwe fabriek in Oisterwijk werden de shovels elk 

afzonderlijk op een vaste plek samengesteld. Dit betekende veel extra handling om per 

order de materialen te verzamelen en bij de desbetreffende werkplekken te krijgen. 

Aanleiding voor het ombouwen van het proces waren de gestaag toenemende aantallen 

en de behoefte om de productiviteit van het proces te verhogen. 

De nieuwe lijn moest geschikt zijn voor een brede productmix en 2000 stuks per jaar. 

Samen met TNO en het personeel zijn montage-afloopschema’s opgesteld voor de 

productmix. Met behulp van een product-procesmatrix zijn de verschillen in kaart 

gebracht voor deelprocessen voormontage, eindmontage, testen t/m 

expeditiegereedmaken. Vervolgens zijn alternatieve concepten voor flow assemblage 

uitgewerkt en alternatieven voor de wijze van transport van de shovels door de lijn. 

Daaruit is de keuze gemaakt voor een flowlijn met transport op verrijdbare 

montagedragers. Door middel van het principe van demand flow – flexen kan variatie 

in werkinhoud en verschil in vaardigheden tussen personeel worden opgevangen. 

Een proeflijn is opgezet om meer zicht te krijgen op de verdeling van werkinhoud en  

het personeel te laten wennen aan de nieuwe opzet. Per zone is vastgesteld welke 

materialen op welke wijze aan de lijn beschikbaar moeten zijn en welke speciale 

voorzieningen. Daarmee werd zichtbaar hoeveel ruimtebeslag nodig is en op welke 

wijze de lijn kon worden ingepast in de bedrijfslay-out.  
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Parallel is bij Tobroco gewerkt aan het meer compleet krijgen van stuklijsten en 

organisatorische randvoorwaarden om de lijn succesvol te kunnen inzetten. 

Intussen is de lijn ingericht en wordt gewerkt aan verdere optimalisatie, zoals 

balancering en integratie van voormontageplekken aan de eindmontage. 

“Na een introductieperiode van 6 weken beginnen de resultaten zichtbaar te worden. 

Inmiddels zijn de monteurs in de productielijn gewend aan de nieuwe manier van 

werken en dragen zelf ideeën aan om de lijn nog efficiënter te laten werken” aldus 

Michel Vriens van Tobroco Machines 

 

  
 

Impressie werksessie in de proeflijn 

 

  
 

Impressie lay-out assemblagelijn en 

 

  
 

Impressie flow assemblagelijn / verrijdbare montagedrager 
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Invoering 5S – ordening werkplekken in de productie van 

plaatwerk bij Goma in Hengelo Gelderland 

 
Hogere productiviteit door reductie van verspilling - minder zoekwerk, minder 

handling van materiaal en beter geordende opslag van hulpmiddelen en 

gereedschap. Dat staat centraal in het project dat samen met TNO en het personeel 

bij Goma in de eerste helft van 2011 is doorgevoerd.  

 

GOMA is gespecialiseerd in de fabricage en toelevering van plaatwerkproducten 

zoals behuizingen en omkastingen. De producten worden seriematig gefabriceerd 

voor nationale en internationale afnemers in verschillende markten, zoals voor 

klimaattechniek, meubels en machinebouw. Naast hoogwaardige machines voor 

plaatwerk beschikt het bedrijf over een lakstraat en een montage-afdeling voor het 

meer compleet afleveren van samengestelde plaatwerkmodules. 

Tijdens een certificeringsronde van een belangrijke klant heeft GOMA het advies 

gekregen om het productieproces verder te innoveren door het invoeren van 5S in 

het bedrijf. 

Het betreft het ordenen van werkplekken ten aanzien van materialen, 

gereedschappen, hulpmiddelen en informatie met het oog op het efficiënter kunnen 

uitvoeren van werkzaamheden (minder zoeken, minder handling van materiaal, 

efficiëntere inrichting).  

Het project is uitgevoerd in het kader van het programma Syntens - TNO MKB en 

vervolgens verder doorgevoerd met TNO onder de vlag van de Achterhoekse 

regeling voor bedrijven in de crisistijd van ACT – Achterhoeks Centrum voor 

Technologie. 

 

Samen met het personeel en TNO zijn alle afdelingen bij Goma doorlopen. Daartoe 

is de werkmethode 5S toegepast, voor het scheiden, sorteren, schoonmaken, 

standaardiseren en structureren (stimuleren). 

 

 
 

Afdeling montage als voorbeeld voor andere afdelingen 
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Het betreft de afdelingen ponsen en lasersnijden, geautomatiseerde productiecellen, 

kanten. Lasserij, stamperij, automaten, lakkerij, montage, expeditie, onderhoud en 

gereedschapmakerij. In zo’n 5S sessie werd steeds aangevangen met een intro voor 

alle medewerkers opdat allen overtuigd zijn van het nut. Daarna is steeds per 

afdeling met hulp van TNO gezorgd voor identificatie en verwijdering van niet 

relevante materialen en hulpmiddelen en zijn acties gedefinieerd voor het beter 

ordenen van materialen per werkplek en het registreren van 

hulpmiddelen/gereedschap. Bovendien zijn suggesties gedaan voor betere aan- en 

afvoerroutes en opslag. 

Bij alle afdelingen zijn borden geplaatst met visualisatie van oorspronkelijke 

situatie, gerealiseerde verbeteringen en een actielijst die periodiek wordt 

doorgenomen en aangescherpt. Dat draagt bij tot het in gang houden van het 

verbeterproces. 

 

“In een bedrijfsproces zijn er altijd personen die het direct oppakken en anderen die 

zich meer afwachtend opstellen”, aldus “Jos Beunk, productieleiding en Luc 

Peelen, procesengineer bij Goma.  “We hebben nu een klein team geformeerd uit 

een aantal voormannen die elkaar scherp houden en periodiek afdelingen en 

werkplekken kritisch evalueren”. De afdeling montage ongelakt is als voorbeeld 

genomen voor de uitstraling van het effect naar collega’s. 

“Klanten zien zo’n verandering direct”, verteld directeur Foppe Atema. “Begin 

2012 kunnen we die verbeterslag bij ons aanstaande jubileum tonen. Door de inzet 

van TNO in ons proces is nu ook naar voren gekomen dat er verdere uitdagingen 

zijn om ons machinepark nog efficiënter en flexibeler in te richten en te 

organiseren. Dat wordt het volgende innovatietraject. 

 

  

 

                                                   
 

 

Medewerkers zien zelf het nut en toegevoegde waarde van 5S 

 

Doornemen status 5S aktielijsten per afdeling 
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Toetsing zitcomfort in communicatie cabine van Meijer 

Products 

 
Hoe kan ik mijn productontwerp beter afstemmen op het gebruik ?  

Die vraag werd onlangs door René Meijer van Meijer Products uit Hemelum - 

Friesland via Syntens Noord voorgelegd aan het TNO team Duurzame 

Arbeidsproductiviteit in Hoofddorp. In het kader van het TNO MKB programma is het 

ontwerp in de Ergomix aangescherpt. Aan het eind van de sessie zijn de concrete 

aanbevelingen door TNO aan de klant meegegeven. 

 

   
 

Touch & Co bij Meijer Products in de werkplaats 

 

Meijer Products is gespecialiseerd in het ontwikkelen maatwerk inrichtingen voor 

kantooromgevingen en innovatieve producten voor het verbeteren van communicatie . 

Een van die producten betreft de “Touch & Co”, een communicatie cabine, die bedoeld 

is voor plekken waar het niet rendabel is om dure huisvesting te huren en waar ook 

geen personeel nodig is. De eerste twee zijn geleverd aan Univé verzekeringen. 

Als bedrijf of instelling kan je je profileren als info / service / reclamepunt. 

 

De belangrijkste uitgangspunten van dit ontwerp zijn: 

Een cabine waarin een persoon kan zitten en via een touch screen informatie kan 

raadplegen. Het product moet uitnodigen om even in te gaan zitten, zowel voor 

jongeren als voor ouderen. Ook het gebruik van een laptop is mogelijk. 

De unit moet aan beide zijden open zijn, om het gevoel van geslotenheid te 

voorkomen. Verder moet de cabine  een vriendelijke vorm hebben, aaibaar, zonder 

scherpe randen. Het moet makkelijk verplaatsbaar zijn, bv in hallen van openbare 

ruimtes of kantoren. Het materiaal moet licht en eenvoudig schoon te maken  zijn. 

De achterkant is dicht om reflectie te voorkomen en privacy te waarborgen 

De cabine kan worden geleverd in de kleur van de klant, al of niet met logo, aan 

zakelijke en publieke dienstverleners. Ook voor beurzen biedt het geweldige 

mogelijkheden; immers je kunt volstaan met het huren van slechts 1 m2.  

Het materiaal is licht, milieuvriendelijk en duurzaam. Gekozen is voor EPS piepschuim 

(afbreekbaar) met een milieuvriendelijke hotspray voor het verkrijgen van een harde 

toplaag.  
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Samen met industrieel ontwerper Suzanne van Mastrigt en ergonoom Tim Bosch van 

TNO zijn met behulp van de Ergomix de maatvoeringen van de cabine aangescherpt, 

gelet op grote en kleine gebruikers. Een camerabeeld van de personen wordt met 

behulp van chromakey technologie met een ontwerptekening gemixed, waarna de 

afmetingen van het ontwerp kunnen worden gevarieerd met het oog op comfortabele 

lichaamshoudingen en een goede toegankelijkheid voor verschillende 

gebruikersgroepen. De personen kunnen in grootte worden geschaald met de camera 

waarbij de  resultaten direct zichtbaar zijn voor gebruikers, ontwerpers en ergonomen. 

Uiteraard ook een mooie gelegenheid om steviger personen met ruimere omvang te 

toetsen, opdat zij niet klem komen te zitten. 

De Ergomix tool wordt door TNO ook ingezet bij het optimaliseren van het ontwerp 

van werkplekken in productie, zoals bij het ontwerp van assemblagelijnen. 

 

Naast de enkelvoudige cabine is ook het ontwerp van een “Twin cabine” doorgelicht. 

Ook hiervoor zijn de maatvoeringen aangescherpt, waarmee ontwerper René Meijer 

direct aan de slag kan. “De sessie met TNO specialisten heb ik als heel slagvaardig  en 

resultaatgericht ervaren. Vooraf hebben ze mijn ontwerp in logische brokken 

opgesplitst opdat we heel snel het effect van aanpassingen konden zichtbaar maken van 

kleine en grote personen. En aan het eind krijg je direct de resultaten mee op tekening, 

flipover en foto’s”, aldus René Meijer van Meijer Products. 

 

    Toetsing ontwerp in de Ergomix 

 

 

       
 

Opstelling persoon in de Ergomix 
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   Opstelling personen in de Twin Cabine 

 

  Beeld in de Ergomix 

 

         
 

  Direct aanbevelingen op tekening en flipover 
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TNO MKB Technologie Cluster 

Product Design for Flow Assembly 

 
Verslag eindbijeenkomst 7 april 2011 bij Hytrans Systems in Lemmer 
 

Product Design for Flow Assembly, aandachtspunten voor het productontwerp met het 

oog op: 

- modulariteit, parallel bouwen, kortere doorlooptijd 

- service vriendelijkheid, uitwisselbaarheid modules 

- assemblage vriendelijkheid: procesflow en inrichting werkplekken 

- eenvoud in montage, toegankelijkheid en handling 

 

Bovengenoemde onderwerpen hebben centraal gestaan in het TNO MKB 

kennisoverdacht project dat het afgelopen half jaar door TNO is uitgevoerd in 

samenwerking met Syntens en vijf bedrijven uit de regio Noord Nederland. Aan de 

hand van een checklist met aandachtspunten en processchema’s zijn bij de deelnemers 

voorbeeldproducten doorgenomen en verbeteropties inzichtelijk gemaakt. 

Tevens zijn gedurende het project collectieve bijeenkomsten georganiseerd voor het 

uitwisselen van ervaringen.  De vijf deelnemers zijn: 

Hytrans Systems in Lemmer, ontwikkelaar en producent van systemen voor groot 

watertransport en mobiele rijstrooksignalering 

Resato in Roden, ontwikkelaar en producent van hogedruk systemen, zoals voor 

waterstraalsnijden 

Biddle in Kootstertille, ontwikkelaar en producent van klimaatapparatuur 

Korte Friesland in Dokkum, producent van constructies en modules voor o.a. 

machinebouw en landbouwwerktuigen 

Suplacon in Emmeloord, producent van plaatwerk en samengestelde constructies zoals 

voor kranen op vrachtwagens  

 

 
 

Op de bijeenkomst van 7 april hebben TNO en de bedrijven Hytrans, Resato en Biddle 

hun ervaringen gepresenteerd voor een grotere groep bedrijven uit de regio Noord 

Nederland. Na afloop van de bijeenkomst is door TNO een CD uitgereikt met checklist 

en casebeschrijvingen over product- en procesverbetering. De meerwaarde van de 

aanpak ligt in de toepassing van de combinatie van montage-afloopschema’s - MAS en 

de checklist, met een multidisciplinair groepje van engineering, werkvoorbereiding, 

inkoop, productie, assemblage en installatie. Het heeft de voorkeur om dat zo vroeg 

mogelijk toe te passen tijdens het productontwikkelproces. “Daarmee worden de 
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neuzen gericht, kunnen effecten in (doorloop)tijd van alternatieve oplossingen worden 

gevisualiseerd, worden problemen achteraf voorkomen en ontstaat eerder draagvlak 

voor het doorvoeren van verbeteringen”, aldus Bert Tuinzaad in de presentatie van 

TNO.  

 

 

         
 

 

      
 

Introductie en rondleiding bij Hytrans Systems 

 

Hytrans Systems 

Voorafgaand aan de toelichting van de ervaringen van het project werd door Johan de 

Kuijper, manager bedrijfsbureau, in het nieuwe kantoorpand, een introductie gegeven 

over Hytrans. Aansluitend konden de deelnemers tijdens een rondleiding verschillende 

systemen in opbouw zien. 

HFS staat voor Hytrans Fire Systems – mobile water supply en HTS voor Hytrans 

Traffic Systems – mobile traffic information. 

Het bedrijf telt ca. 40 medewerkers met focus op productontwikkeling en 

eindassemblage. Het grootste deel van de omzet betreft HFS, een compleet 

operationeel systeem dat volgens het container concept snel kan worden verplaatst naar 

rampen en overstromingen. De systemen worden wereldwijd afgezet, zoals zeer recent 

i.v.m. de ramp in Japan. Het betreft een redelijk modulair concept met pompen, 

slangopneemunits, koppelingen en speciale slangen. 

Eelco Zeinstra, manager engineering, ging in zijn presentatie in op de bevindingen uit 

het project. De projectfocus lag op het stroomlijnen van de orderafloop in samenhang 

met mogelijke vereenvoudiging van de productopbouw. 

Met een multidisciplinaire werkgroep en TNO zijn procesafloopschema’s opgesteld om 

het bouwproces inzichtelijk te maken, inclusief tijdstippen voor beschikbaarheid 
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tekeningen en bestelling van toe te leveren componenten. Deze procesafloopschema’s 

zijn verder in het bedrijf benut voor het beter beheersbaar maken van het bouwproces 

voor de verschillende producttypes. Vervolgens zijn alternatieve mogelijkheden 

uitgewerkt om de productopbouw te vereenvoudigen voor een voorbeeld product HS 

900, bijvoorbeeld opdat het component met de langste levertijd (motor) in een later 

stadium zou kunnen worden toegevoegd.  

Door aanpassing van levering motormanagement kon worden bereikt dat de relatief 

dure motor 1 maand later beschikbaar hoeft te komen. In het project is de checklist 

benut voor het identificeren van verbeterpunten in het ontwerp. Voor een nieuw 

producttype HS1200 (30.000 liter water per minuut! en 12 bar) zijn aanpassingen voor 

het frame doorgevoerd om de toegankelijkheid van montage van pompdelen te 

vergroten. Samen met engineers en monteurs is het proces en de constructieve 

productopbouw van het slangoprolsysteem HRU doorgenomen. Daaruit zijn diverse 

verbeterpunten naar voren gekomen zoals: toegankelijkheid, eenvoud in positioneren 

en hijsbaarheid. Een aantal van deze punten zullen de komende periode door Hytrans 

worden verwerkt tot redesign. 

 

          
 

 

        
 

Assemblage, productopbouw en werksessie bij Hytrans Systems 

 

Resato 

Resato in Roden is gespecialiseerd in de ontwikkeling en assemblage van high pressure 

products, zoals waterstraalsnij-installaties en hogedruk apparatuur. Bij het bedrijf 

werken ca. 45 medewerkers. Ton Driessen, directeur en Hendrik Hartlief, manager 

productie, presenteeerden hun lopend traject “Fusion” voor het slimmer modulair 

inrichten van de waterjetinstallaties ACM – Advanced Cutting Machines. Doel daarbij 

is te komen tot een meer beperkte range van 5 hoofdafmetingen, bestaande uit 
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gestandaardiseerde hoofdbouwgroepen zoals Y-portaal, X-brug en X-wagens. Aan 

deze basisbouwgroepen kunnen dan klantgericht een reeks standaard opties modulair 

worden toegevoegd zoals vaste of 2,5 d snijkop voor het snijden onder 45 graden. 

Ook is bijvoorbeeld de diversiteit van toe te leveren plaatwerk gereduceerd door voor- 

en achterdelen gelijk te maken en de electrokast als separate module toe te voegen 

i.p.v. voorheen geïntegreerd in het plaatwerk. 

Door deze vernieuwing verwacht men de doorlooptijd te halveren ten opzicht van de 

oorspronkelijke situatie, waarbij steeds per order veel tijd in engineering en productie 

nodig was om tot de klantspecifieke oplossing te komen. In de nieuwe situatie kunnen 

klantspecifieke eindproducten ordergericht in kortere tijd worden samengesteld uit 

klantonafhankelijke basis subs. Deze standaard subs worden in beperkte hoeveelheden 

op voorraad aangemaakt. Met TNO zijn processchema’s opgesteld om de 

productopbouw en de volgorde van het bouwproces inzichtelijk te maken in 

samenhang met de reeks toe te voegen opties. Dit diende als basis voor het meer 

compleet maken van de stuklijst en de interface met ERP. Mede aan de hand van de 

checklist zijn verbeterpunten gesignaleerd voor o.a. hanteerbaarheid, 

transporteerbaarheid en testbaarheid van bouwgroepen. Aan de uitwerking van een 

aantal (ergonomische) hulpmiddelen wordt door Resato gewerkt. Parallel aan het 

lopende traject voor modularisatie is met Resato gekeken naar een nieuwe opzet voor 

de inrichting van productie opdat de materiaalstroom soepeler kan verlopen over 

submontages naar bouwgroepen naar eindmontage t/m verzendgereedmaken. De 

nieuwe inrichting van de assemblagehal zal in de loop van het 2
e
 kwartaal 

gereedkomen. 

Zodra de eerste reeks nieuwe generatie ACM’s foutloos kunnen worden opgebouwd  

volgt een nieuwe fase; het leveren van losse bouwgroepen + installeren direct bij de 

klant. Daarmee wordt eindmontage + demontage voorkomen en de doorlooptijd verder 

verkort. 

Als leermoment noemde Ton Driessen in zijn presentatie: “checklist benutten in de 

ontwerpfase en procestooling in eerdere R&D fase definiëren”. 

 

 

      
 

Watersnijinstallatie van Resato     Impressie werksessie bij Resato 
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Impressie modulaire productopbouw watersnij-installatie 

 

 

Biddle 

Patrick Janssen, industrieel ontwerper bij Biddle presenteerde de ervaringen met de 

deelname in het clusterproject. Biddle is gespecialiseerd  in de ontwikkeling, productie 

en assemblage van klimaatapparaten. Het betreft luchtgordijnen, ventilatorconvectoren 

en luchtverwarming. De producten worden geleverd aan o.a. supermarkten en winkels; 

enkele 1000-den per jaar in verschillende uitvoeringen. Bij het bedrijf in Kootstertille 

werken ca. 70 medewerkers. Vanaf 2009 is het bedrijf met lean aan de slag gegaan. 

Samen met TNO is gewerkt aan het stroomlijnen van het fabricageproces voor het 

plaatwerk. Intussen is een groot deel van de fabriek opnieuw ingericht voor het traject 

kanten, puntlassen en coating. Momenteel wordt het assemblageproces ingericht 

volgens de principes van demand flow. Gedurende het wijzigingstraject van het 

primaire proces bleek de noodzaak om parallel te gaan werken aan verbeteringen van 

de productopbouw. Resultaten van verbeteropties kunnen zo direct worden 

meegenomen in de nieuwe opzet voor assemblage. 

In het clusterproject is daartoe de focus gelegd op de bestaande productgroep CA en 

City (afgeleid van CA). De CA is het toestel voor het hogere marktsegment. 

Doel was de verschillen tussen CA en City te verkleinen met behoud van differentiatie 

in de markt. Samen met TNO, engineers, werkvoorbereiders en montagepersoneel zijn 

de verschillen en overeenkomsten in proces en productopbouw in kaart gebracht. 

Vervolgens zijn een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt met inschattingen van te 

bereiken effecten. Prioriteit is gegeven aan oplossingsrichtingen die direct zullen 

bijdragen aan de inrichting van het flow assemblageproces. Het betreft bijvoorbeeld het 

reduceren van verschillen in omkasting, vereenvoudiging in verpakking en 

vereenvoudigen / reduceren van het aantal beugels voor montage van ventilator, trafo 

en warmtewisselaar. Voor de ondersteuning van besluitvorming voor realisatie is met 

betrokkenen een overzicht opgesteld met benodigde inspanning en te verwachten 

effecten. Intussen zijn de belangrijkste verbetervoorstellen gerealiseerd, die direct 

effect zullen hebben bij de realisatie van de nieuwe assemblagelijn; minder 

ruimtebeslag voor materiaallocaties, efficiënter assembleren en eenvoudiger logistiek 

beheer. 

In het clusterproject is bovendien voor een nieuwe generatie apparaten het concept 

ontwerp doorgenomen aan de hand van MAS en de checklist. Hiermee kwamen reeds 

in een vroeg stadium oplossingsrichtingen in zicht over de montagevriendelijkheid en 

de wijze van constructieve opname van het product voor transport in de toekomstige 

assemblagelijn. 
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In zijn presentatie noemde Patrick Janssen de volgende leereffecten van hun deelname. 

Het beoogde assemblageproces in een eerder stadium van het productontwikkelproces 

meenemen; het instrument MAS in combinatie met de checklist blijkt een prima 

hulpmiddel om alternatieve concepten te visualiseren en te evalueren. Voorts heeft de 

deelname van Biddle bijgedragen aan meer bewustwording bij engineering over 

principes van flowassemblage. Standaardisatie van onderdelen in plaats van 

differentiatie; meer gaten is makkelijker/goedkoper dan meer verschillende onderdelen. 

Tot slot noemde hij: beter begrip tussen afdelingen.   

 

 

 

      
 

Klimaatapparaat van Biddle 

 

       
 

Werksessies productverbetering bij Biddle 
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Ervaringsuitwisseling bij Korte Friesland, evaluatie productopbouw foliewalsmachine 

 

 

                                         
 

Ervaringsuitwisseling bij Suplacon, inrichting opbouw fabricageproces modules voor 

kranen 
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TNO MKB Technologie Cluster – Lean Order Processing 

 
Verslag eindbijeenkomst op 23 juni 2011 bij Bierman in Nieuw-Vennep 
 

Reductie doorlooptijd en faalkosten door verbetering voorbereiding orders in het 

traject Verkoop – Engineering – Werkvoorbereiding – Inkoop – Planning - 

uitgifte productie 

 

Om de totale orderdoorlooptijd te verkorten is het niet alleen zaak te kijken naar 

het productieproces zelf, maar ook naar het hele proces van ordervoorbereiding: 

van verkoop-engineering-werkvoorbereiding-planning: kortom Lean Order 

Processing. Ook in dit traject zitten vaak (ongemerkt) lange wachttijden.  

Daarnaast leidt een onvolledige orderspecificatie en ordervoorbereiding tot 

voortschrijdende openbaring van verrassingen en faalkosten bij de realisatie van 

orders. De ervaring van TNO met vele industrieprojecten leert dat die faalkosten 

kunnen oplopen tot wel 20 - 25% van de jaaromzet. 

 

Bovengenoemde onderwerpen hebben centraal gestaan in het TNO MKB 

kennisoverdacht project dat het afgelopen half jaar door TNO is uitgevoerd in 

samenwerking met Syntens en vijf bedrijven uit de regio Noord Holland.  

Aan de hand van een TNO checklist met aandachtspunten en processchema’s zijn 

bij de 5 deelnemers voorbeeldorders doorgenomen en verbeteropties inzichtelijk 

gemaakt. 

De checklist is door TNO in de afgelopen jaren ontwikkeld uit ervaringen met vele 

werksessies bij bedrijven. 

Ook zijn gedurende het project collectieve bijeenkomsten georganiseerd voor het 

uitwisselen van ervaringen.   

De vijf deelnemers zijn: 

• Boon Edam, producent van draaideuren en toegangssystemen 

• Salco in Zwaagdijk, producent van bedrijfsdeuren 

• Kinkelder in Zevenaar, producent van hoogwaardige cirkelzagen 

• Karhof in Purmerend, producent van carrosserieën 

• Schipper Kozijnen in Opmeer, producent van kozijnen, dakkapellen  

 

Op de bijeenkomst van 23 juni hebben de deelnemende bedrijven in ronde 

tafelsessies hun ervaringen gepresenteerd aan ruim 60 bedrijven uit geheel 

Nederland. De meerwaarde van de aanpak ligt volgens de bedrijven in de 

toepassing van de combinatie van orderafloopschema, de checklist Lean Order 

Processing, het vaststellen van oplossingen met een multidisciplinair groepje van 

verkoop, engineering, planning, werkvoorbereiding, projectleiding, inkoop en 

productie. 

 

Bierman 

Erik Henneken, directeur en Stefan Bostelaar technisch manager, van gastbedrijf 

Bierman openden de bijeenkomst met een korte presentatie en aansluitend een 

rondleiding door het bedrijf. Het bedrijf Bierman in Nieuw-Vennep is al meer dan 
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60 jaar actief in de automotive-branche. Ze zijn gespecialiseerd in het aanpassen 

van auto’s en bussen voor individueel- en groepsrolstoelvervoer.  

Met TNO is gewerkt om het fabricageproces van de ombouwkits efficiënter in te 

richten volgens de principes van flow en lean. Het aantal kits bedraagt ca. 500 per 

jaar en dat neemt gestaag toe. In de productie worden kits geproduceerd, die bij 

dealers van de auto’s over geheel Europa worden ingebouwd. In de oorspronkelijke 

werkwijze was veel extra handling en opslag tussen de opeenvolgende 

productiestappen. Samen met bedrijfsleiding en het personeel zijn verbeteringen 

uitgewerkt en doorgevoerd. Zo is ook gekeken naar mogelijkheden om het 

productontwerp aan te passen voor het voorkomen van steeds tussentijdse kantelen 

van het omvangrijke product in de montage. Daartoe worden nu constructiedelen 

voor bevestiging van de gordels vooraf bij het lamineerproces meegenomen. 

Producten kunnen nu meer in flow worden afgehandeld, er is minder ruimtebeslag, 

minder handling, minder fysieke belasting en meer overzicht. Bij Bierman gaan ze 

verder met het realiseren van verbeteringen, zowel in het product als in het proces. 

“Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie produceren we nu ruim 25% meer 

ombouwsets per week met dezelfde mensen”, aldus Stefan Bostelaar, technisch 

manager bij Bierman. 

 

 

 
 

 

Rondleiding door showroom en productie bij gastbedrijf Bierman  

 

Aandachtspunten en tools Lean Order Processing 

Namens TNO lichtte Bert Tuinzaad het project Lean Order Processing toe en 

presteerde een overzicht van de instrumenten die het TNO team 

Arbeidsproductiviteit reeds jaren toepast in de maakindustrie. Bert Tuinzaad: “het 

draait om het verhogen van doorstroming van orders in de pijplijn: vanaf verkoop, 

door naar engineering, werkvoorbereiding, inkoop tot en met productie. Het gaat 

erom dat alle betrokkenen het nut en het belang inzien om dit traject slimmer te 

organiseren met duidelijke vrijgavemomenten en spelregels. Niet door harder te 

werken maar door efficiëntere communicatie en het reduceren van wachttijden 

tussen opeenvolgende processtappen.“  
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Een van de oplossingen is een vroegtijdige toetsing, zonodig al in offertefase, op 

aspecten als:  

• is de offerte compleet en eenduidig,  

• kunnen we die levertijd / kosten afgeven gezien toelevering van onderdelen 

met lange levertijd ? ;  

• hoe zit het met onze beschikbare capaciteit in het eigen bedrijf (in productie 

maar ook in werkvoorbereiding en engineering) , beschikbare capaciteit bij 

toeleveranciers?  

• Beschikbaarheid van materiaal: Wanneer moet wat uiterlijk beschikbaar zijn 

vanuit behoefte assemblage en/of installatie?  

 

 
 

TNO MKB Technologiecluster Lean order 

processing

8

Noodzaak vroegtijdige afstemming en checks

Leverdatum

Yes order acc.

Offerte fase Orderrealisatie fase

Order voorbereidingHier ! Productie

Check al in offerte fase

• compleetheid order spec.

•…

•….(strijdigheid)

• kan leverdatum, gezien 

levertijd kritische delen, 

onze eigen capaciteit, 

capaciteit toeleverancier ?

• calculatie/maakbaarheid

Check

• Bestellen kritische

delen

• Afstemming

engineering, wvb, 

inkoop, productie

Check

• Zijn de materialen er

• Is de informatie er

• Zijn middelen en 

mensen beschikbaar

Yes go

 
Efficientere doorstroming van orders door de pijplijn van het primaire 

bedrijfsproces betekent eerst neuzen richten van alle betrokken disciplines. 

 

Bedrijven aan het woord. 

In de daarop volgende ronde tafels sessies kwamen de deelnemende bedrijven aan 

het woord.  

 

Boon Edam 
Boon Edam is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van draaideuren en 

toegangssystemen. Op het gebied van draaideuren is Boon wereldmarktleider. 

Deze hoogwaardige systemen worden wereldwijd geleverd via verkoop en 

servicebedrijven in 15 landen aan luchthavens, kantoren, bedrijven. Samen met 

TNO is van 2006-2008 gewerkt aan het ombouwen van het productieproces 

volgens Demand Flow en Lean Manufacturing met betrokkenheid van mensen uit 

de diverse disciplines. Dat betekent focus op vraaggestuurd produceren en reductie 

van verspilling. Er werd geproduceerd in een ondoorzichtige layout. Iedere 

afdeling had een eigen planning hetgeen resulteerde in hoge besturingslast en 

opeenhoping van orders. Nu wordt per deur geproduceerd die op een kar met de 

ordermap door de opeenvolgende processen gaat. De lay out is gewijzigd volgens 

de logische materiaalstroom en processtappen. De 11 afzonderlijke planningen zijn 

nu gereduceerd tot 2. De doorlooptijd in productie is verkort van 12 naar 3 dagen. 

De voorraad is verminderd met 28%.  

Als vervolgstap heeft Boon Edam zich in dit project gericht op het 

ordervoorbereidingstraject. “We hebben als eerste stap zowel een stuurgroep als 

een werkgroep ingericht omdat we bij eerdere projecten heeft gemerkt dat 

draagvlak essentieel is”, aldus Mark Koning van Boon. 
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In het project is onder andere gewerkt aan eenduidiger onderscheid tussen 

standaard producten en specials. Er ontstonden verstoringen doordat standaard 

producten die door opties of wijze van inbouwen gaandeweg het traject geen 

standaard blijken te zijn, maar afwijkend. Hierdoor is toch engineeringwerk nodig 

en moeten soms speciale delen worden besteld. De checklist die Boon nu bij de 

productconfiguratie hanteert is verder uitgebreid en aangescherpt zodat al tijdens 

verkoop het onderscheid helder een eenduidig is. Ook zijn per categorie standaard 

en special afspraken gemaakt hoe de order vervolgens wordt verwerkt. 

  

 
 

 

Links - Mark Koning en Arno van Riesen (Boon) lichten toe. 

Rechts - Walter van Marwijk (Kinkelder) vertelt zijn ervaringen. 

 

Kinkelder 
Kinkelder is gespecialiseerd is in de productie van cirkelzagen voor de 

professionele zaagindustrie. De belangrijkste markt is de automotive industrie. In 

2008 kende deze markt een flinke dip, echter sinds eind 2009 groeit de marktvraag 

weer explosief. Gewerkt is met Kinkelder aan het denken in doorstroming van 

orders in plaats van optimalisatie op locale werkplekken. In de operatie zijn 

effecten voelbaar. De meeste reductie in doorlooptijd is behaald door het gedoseerd 

invoeren van productie orders, rekening houdend met de beschikbare capaciteit. 

Voorheen werden orders op weekbasis vrijgegeven aan de productie met als gevolg 

suboptimalisatie op de diverse machines en werkplekken. Nu worden de 

productieorders op dagbasis gedoseerd uitgegeven en geoptimaliseerd op de 

bottleneck machine. Planning en productie werken hierin goed samen. Een 

‘tsunamie’ van orders is hierdoor veranderd in een continue kabbelende stroom. Op 

de werkvloer zijn de input- en outputlocaties van orders voor de verschillende 

dagen in de week in kleur en met duidelijke vakken aangegeven. Resultaat volgens 

Walter van Marwijk is vermindering van doorlooptijd van 15 naar 10 werkdagen, 

een proces met minder regellast en hectiek, en overzichtelijker voor de mensen. 

 

Schipper Kozijnen 
Frank Buijs geeft een korte introductie van Schipper Kozijnen. Het bedrijf in 

Opmeer is gespecialiseerd in productie en montage van aluminium en kunststof 

kozijnen. Voorheen produceerde het bedrijf nog op beperking van zaagverlies en in 

grote batches; nu is de klant (montage op de bouwplaats) voor de productie 

leidend. Het bedrijf werkt continu aan het verbeteren van productiviteit, levertijd, 

flexibiliteit en aan een duurzame inzet van de medewerkers. Schipper Kozijnen is 
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verder gegaan met innoveren. Een nieuwe (automatische) assemblage straat voor 

de kunststof kozijnen is en wordt in fasen geïnstalleerd. Met het huidige 

personeelsbestand kan dan een fors hogere productie worden gedraaid. 

In het project Lean Order is gestart is met het maken van een orderafloopschema 

voor een concrete order in de projectenmarkt. Met name bij complexe projecten 

bleek aan de hand van dit orderafloopschema en tijdschattingen een groot deel van 

de orderdoorlooptijd uit wachttijd te bestaan. Voor een deel ook nog eens grillig 

beïnvloed door de markt: de bouw. Specificaties en planningen kunnen wijzigen. 

Schipper Kozijnen hanteert als regel naar de klant dat de levertijd pas wordt 

afgegeven als de gegevens (specificaties) vanuit de klant definitief zijn. 

Vroegtijdiger betrekken van de projectleiding bij sales is één van de oplossingen 

die Schipper gaat oppakken. Een ander knelpunt dat uit de sessie naar voren kwam, 

was dat de order over veel verschillende schijven (afdelingen) gaat die eigen 

planningen hanteren, waardoor wachttijden kunnen ontstaan. Schipper wil naar één 

overall order planning. Schipper gaat verder met het verbeteren van de organisatie 

structuur om complexe projecten sneller te kunnen verwerken. 

 

 
 

 

Links - Frank Buijs (Schipper Kozijnen) deelt zijn ervaringen. 

Rechts - John Seur en Cees Dijkhuis (Salco) lichten toe 

 

Salco 

Salco ontwikkelt, produceert en verkoopt met 70 medewerkers (gasdichte) koel en 

vriesdeuren vooral voor fruitbewaring en van schuifdeuren vooral gericht op de 

agrarische sector. Salco maakt zowel complete deuren vanuit profielen, panelen en 

bedieningselement maar levert ook steeds vaker (bouwpakketten van) losse delen 

die bij de klant worden gemonteerd en geïnstalleerd. Met Salco is ook gewerkt aan 

het onderscheid tussen standaard - standaard + (met een klantordergerichte optie) 

en specials. Klantspecifieke delen met lange levertijden worden nu eerder in het 

traject gesignaleerd en besteld. Ook Salco heeft een eenduidige overall planning 

van alle orders opgepakt. Daarnaast is met Salco gewerkt aan het optimaliseren van 

de flow en lay out in de productie. Oplossingen zijn in gang gezet om orders 

gedoseerd uit te geven per dag waarbij de order op een kar het proces volgt en 

waarbij minder orders tegelijk in productie zijn. Dit verkort de doorlooptijd en 

vermindert onderhande werk. Het vraagt wel een veranderingsproces waarbij 

medewerkers daar worden ingezet, daar waar de orderdoorstroming het vraagt: Om 

dit proces beter beheersbaar te maken heeft Salco hiertoe een inzetbaarheidsmatrix 
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gemaakt van waar de verschillende medewerkers inzetbaar zijn en waar kritische 

plekken zijn.   

 

Karhof  

Karhof beschikt over 3 carrosserie bedrijven voor zowel nieuwbouw als 

schadeherstel en produceert 500 carrosserieën per jaar. 

Nieuw Vennep beschikt over een flowproductie voor met name de wat kleinere 

(gewicht minder dan 3,5 ton) voertuigen en over een schadewerkplaats. Amsterdam 

is de service locatie. In Purmerend worden de grotere (gewicht groter dan 3,5 ton) 

voertuigen geproduceerd. In een projectteam met sales, werkvoorbereiding en 

bedrijfsleiding is een orderafloopschema gemaakt en zijn verstoringen in kaart 

gebracht. Dit richtte de neuzen bij de verschillende disciplines. Daardoor wordt een 

handvat geboden wanneer welke onderdelen uiterlijk bekend moeten zijn, besteld 

en geleverd. 

 

En nu aan de slag 

Aan het eind van de bijeenkomst spoorde projectleider Gu van Rhijn de 

aanwezigen aan om aan de slag te gaan. Een CD werd overhandigd met 

checklist,en casebeschrijvingen uit diverse sectoren van de maakindustrie.  

Het doornemen van deze checklist in eigen bedrijf biedt zicht op noodzakelijke 

innovatie van het eigen orderdoorloopproces, in kortere doorlooptijd en minder 

faalkosten. De grootste winst zit in de afstemming tussen verschillende 

bedrijfsdisciplines. TNO kan daarbij ondersteuning bieden. 

 

    
 

Veel belangstelling voor bijeenkomst. 

Overhandiging eerste CD aan gastheer Erik Henneken door Gu van Rhijn 

 

De komende periode jullen ook weer nieuwe Technologie Clusters met het MKB 

worden opgezet, als voorbeeld werd door Gu van Rhijn genoemd: Werkinstructies 

Assemblage, Toetsing ergonomie tijdens het productontwerp, flexibilisering inzet 

personeel. Ook vinden bij TNO nieuwe ontwikkelingen plaats in samenwerking 

met Europeese partners, bijvoorbeeld op het gebied van Augmented Reality. 

   

Wegens grote belangstelling zullen meer bijeenkomsten voor dit onderwerp 

worden georganiseerd. 27 september bij Kinkelder in Zevenaar, 19 oktober bij 

Tobroco in Oisterwijk en 17 november bij Resato in Roden. 
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Behoedzaam Flexibiliseren Inzet Personeel 
Verslag eindbijeenkomst TNO MKB Technologie Cluster met bedrijven uit de 

maakindustrie in de Achterhoek, voorjaar 2011  

 

De maakindustrie is het troetelkindje van dit kabinet. Pas nog zei economieminister 

Verhagen dat hij “onder de indruk was van het innovatievermogen”  van deze 

sector. Uit een kennisoverdracht project  dat TNO samen met het Achterhoeks 

Centrum voor Technologie (ACT)  uitvoerde, blijkt dat het bedrijfsmodel in de 

maakindustrie op twee poten staat. Ten eerste het behoud en de ontwikkeling van 

vakkrachten. Ten tweede het samenwerken met andere bedrijven op basis van 

vertrouwen. Dat bedrijfsmodel wordt ondermijnd door de inzet van dit kabinet op 

meer concurrentie tussen ondernemers en meer baanwisselingen van werknemers. 

In plaats daarvan zou het kabinet moeten inzetten op het versterken van 

samenwerking in de regio en het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers 

binnen het bedrijf. 

Verhagen wil de maakindustrie “alle ruimte” geven, zo zei hij recent. Uit cijfers 

van de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie blijkt dat de maakindustrie 

goed is voor maar liefst 15 procent van onze werkgelegenheid. De maakindustrie is 

bovendien, met 75% van het totaal, de motor van onze export. En de sector is een 

belangrijke aanjager van de arbeidsproductiviteit. Dat het kabinet alle ruimte geeft 

aan de maakindustrie, is dus toe te juichen. Maar hoe zou die ruimte dan moeten 

worden ingericht? 

Met ondersteuning van TNO hebben drie MKB maak-bedrijven zichzelf 

doorgelicht met als focus: hoe kan het werknemersbestand nu en in de toekomst 

worden aangepast aan een veranderende marktvraag? 

 

  
 

Uitwisseling van ervaring over flexibilisering inzet personeel bij Norma UPS in 

Hengelo 

 

Onder economen zijn er grofweg twee visies op hoe moet worden omgegaan met 

werknemers ter stimulering van een dergelijke innovatieve industrie. In de ene 

visie wordt innovatie gestimuleerd als bedrijven gemakkelijk mensen kunnen 

aannemen en ontslaan. Dan kunnen bedrijven makkelijker experimenteren met 

nieuwe technologieën. De succesvolle bedrijven kunnen harder groeien en als een 

experiment mislukt, kost het minder om te reorganiseren. Verder zorgt een snellere 

instroom van nieuwe mensen voor meer nieuwe en creatieve ideeën.  Economen 
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noemen deze visie het “hire-and-fire”-model van innovatie.  In de andere visie 

wordt innovatie gestimuleerd door investeringen in werknemers en de opbouw van 

kennis die met name gebaat is bij een lange termijn relatie tussen werknemer en 

werkgever. In die visie investeren bedrijven meer in hun werknemers als de 

terugverdientijden van die investeringen langer zijn. Verder doorbreekt een snelle 

baanwisseling de opbouw van bedrijfsspecifieke kennis. Tenslotte zit veel van het 

innovatievermogen van bedrijven letterlijk in de hoofden van hun werknemers. Als 

die vertrekken, dan verliest het bedrijf zijn competitieve voorsprong. Snellere 

baanwisselingen zijn dus nadelig voor innovatieve bedrijven. Die zijn gebaat bij 

een lange termijn relatie. Flexibiliteit wordt dan bijvoorbeeld bereikt door 

werknemers te scholen en multi-inzetbaar te maken, of door afspraken te maken 

over flexibele werktijden.  We kunnen deze visie samenvatten als het “hire-and-

invest”-model  van innovatie. 

 

Het TNO MKB kennisoverdracht project samen met ACT kan worden gezien als 

een natuurlijk experiment: welk model van innovatie met de bijbehorende omgang 

met personeel zou de innovatieve maakindustrie kiezen? Wordt gekozen voor 

maatregelen die passen bij  een “hire-and-fire”-model? Of kiezen de bedrijven voor  

een “hire-and-invest”-model? 

De uitkomst van het natuurlijk experiment is dat de drie deelnemende bedrijven – 

Bronkhorst High-Tech, Norma-UPS en Airborne - kiezen voor het “hire-and-

invest”-model. Dit wordt door de verschillende bedrijven op hun eigen wijze 

ingevuld.  

Flexibiliseren richten op 3 P’s

Product Proces Personeel

T
N
O
-P
ro
je
ct

 
Flexibilisering van het bedrijfsproces – project focus op flexibilisering  inzet 

personeel  

 
Francel Vos, projectleider bij TNO gaf een korte inleiding op het thema. Ze 

presenteerde het belang en oplossingsrichtingen op het gebied van flexibilisering 

inzet personeel. Meer vraaggestuurd produceren in een toenemend grillige 

marksituatie vraagt naast een flexibele inrichting van het proces om vermogen om 

te kunnen meedeinen in aantallen personeel. “Er zijn vele mogelijkheden om 

daarop in te spelen, elk met zijn voor- en nadelen.” Denk aan tijdelijk inhuur van 
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externe krachten, schuiven met werktijden en brede inzetbaarheid van het eigen 
personeel. De geschikte aanpak hangt af van de inleertijd van het product, de 

personele ruimte op de arbeidsmarkt en de fluctuaties in order intake. In de praktijk 

wordt vaak gekozen voor een mix aan maatregelen. 

 

Bronkhorst High-Tech in Ruurlo produceert massadoorstroommeters en –

regelaars. Het bedrijf heeft al eerder met TNO samengewerkt voor het opzetten van 

de productie volgens het concept Demand Flow & Lean. Daarbij wordt de 

inrichting van het proces geoptimaliseerd op doorstroming van orders over het 

primaire proces. In het TNO MKB  kennisoverdracht project is met het bedrijf 

verder bekeken in hoeverre werknemers nog beter tussen productielijnen kunnen 

worden uitgewisseld. 

 

Bij Norma UPS, een bedrijf in Hengelo dat ultraprecisie producten en systemen 

voor de industrie maakt, waren ook al heel wat flexibiliteitsmaatregelen genomen. 

Het bedrijf werkte al aan de multi-inzetbaarheid van personeel en de uitwisseling 

van personeel tussen verschillende dochterondernemingen. In dit project heeft het 

onderzocht hoe een urenbank de flexibiliteit verder kan vergroten. Bij de urenbank 

kunnen werknemers in rustige tijden minder uren werken. Ze sparen in die periode 

uren op die ze in drukke tijden weer kunnen inzetten. 

 

Het Haagse bedrijf Airborne Composites, dat composiet-onderdelen ontwikkelt 

en produceert voor onder andere schotelantennes, machinebouw en ruimtevaart, 

deed ook mee in het project. Het bedrijf heeft door het opstellen van een 

zogenaamde inzetbaarheidsmatrix de 3 x 3-regel ingevoerd. Tezamen met het 

bestaande opleidingsplan wordt ervoor gezorgd dat werknemers in productie 

minimaal 3 taken kunnen uitvoeren en dat 1 taak door minimaal 3 mensen kan 

worden uitgevoerd. Door deze investering in bredere inzetbaarheid is de 

flexibiliteit van het bedrijf verder vergroot. 

 

Het TNO-project werd afgesloten met een bijeenkomst van zo’n 40 bedrijven uit de 

Achterhoek uit het netwerk van ACT. In die bijeenkomst werd de nieuwe 

ervaringen en kennis die de 3 maakbedrijven hadden opgedaan, gedeeld. 

De bedrijven in dit netwerk ontmoeten elkaar regelmatig en hebben baat bij deze 

samenwerking. 

 

 
 

Ervaringsuitwisseling met de deelnemers bij Airborne Composites 

 



 

TNO Innovation for Life 
 
 

 

 

 

 

31

TNO Duurzame Arbeidsproductiviteit 

Polarisavenue 151 

Postbus 718 

2130 AS Hoofddorp 
 

www.tno.nl 
 

T 08886-65352 

E bert.tuinzaad@tno.nl 

E  gu.vanrhijn@tno.nl 
 
 
 

Onderwerp 

TNO Duurzame Arbeidsproductiviteit, 

casebeschrijvingen maakindustrie 
 

Datum 

23 september 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

Uit de praktijk blijkt dat de maakindustrie behoefte heeft aan een economische 

ruimte waarin de opbouw van vakkennis en samenwerking tussen bedrijven wordt 

gefaciliteerd. Daar zit een spanning met de ruimte zoals het kabinet wil inrichten. 

Het kabinet lijkt juist in te zetten op het “hire-and-fire”-model. De roep om meer 

“employability”, de inzet op het vastleggen van vaardigheden in 

“ervaringscertificaten” zodat ze voor andere dan de huidige werkgever zichtbaar 

worden, de beweging naar “flexicurity”: het zijn allemaal pogingen om te 

bevorderen dat werknemers snel van baan wisselen. Maar als mensen snel van baan 

veranderen, dan doorbreekt dat de benutting en de opbouw van de vakkennis die 

deze innovatieve industrie  tot een topsector maakt. De branche heeft 

specialistische vakkrachten die vaak jarenlang ervaring hebben binnen het bedrijf. 

Die precies weten welk extra tikje ze nog moeten geven om de gewenste precisie te 

verkrijgen. Het gaat dan om bedrijfsgebonden ervaringskennis. Deze vakkrachten 

zijn dan ook niet van vandaag op morgen te vervangen door iemand die van buiten 

komt. En dat is nou juist de veronderstelling waar de flexibiliseringsinzet van dit 

kabinet op gebaseerd is. 

Bovendien worden terugverdientijden van investeringen in het personeel langer als 

mensen sneller weer weg gaan. Het opleiden van vakkrachten kost tijd en geld. 

Tevens betekent dat risico’s in “first-time-right” en faalkosten om alsnog aan het 

eind de juiste producten te leveren. Van die vakkrachten is deze sector sterk 

afhankelijk. Bovendien moet rekening worden gehouden met een dilemma: als je 

vakkrachten multi-inzetbaar wilt maken, dan loop je het risico dat ze te weinig 

ervaring blijven houden in hun specialisme. Kortom: aan het “hire-and-invest”-

model zitten kosten en inspanning verbonden. Die moeten in de loop der tijd 

worden terugverdiend. Dit model wordt ondermijnd als de arbeidsmarkt te flexibel 

wordt. Want waarom zou een bedrijf investeren in iemand die straks toch weer weg 

is?  

De keuze voor het “hire-and-invest”-model wordt ook geillustreerd met het gedrag 

van veel Achterhoekse ondernemers tijdens de crisis. Toen is veel gekozen voor 

deeltijd-WW, juist om de gedane investeringen in mensen te behouden. Nu de 

markt weer aantrekt blijkt dat de juiste keuze te zijn geweest. Er kan op een snelle 

manier gereageerd worden met behoud van kwaliteit. 
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TNO - Verhoging Productiviteit Maakindustrie - maart 201152

Inzetbaarheidsmatrix meer flexibiliteit en inzicht in 

competenties en opleidingsplan

kan de taak niet 

kan de taak onder begleiding �

kan de taak zelfstandig �

potentie om anderen te trainen �

kan anderen trainen �

controleren/aftekenen/boren � � �    �      � �   � �   �  �

sub-assembly �  � � � �   �   � � � � �  � �   �

Hydrauliek montage � � �  � � �   �   � � �  �  � �   �

frame montage � � �  � � �   �   �  �  �  � �   �

options montage �  �  � � �   �   � � �  �  � �   �

ringleiding montage �  �  � � �   �   � � �  �  � �   �

pomp/blower montage �  �  � � �   �   �      �    �

afmontage �  �  � � �   �   � �     �    �

electra/electronica          �    �     �    

testen          � �       �    

schoonmaken/inpakken �       � �        �  � �   �

m
in
im

a
a
l

�

�

 
 

Inzetbaarheidsmatrix voor het inzichtelijk maken van risico’s in competenties en 

het opzetten van een opleidingsplan 

 

Maar er is nog iets anders aan de hand. Een te flexibele arbeidsmarkt kan de 

samenwerking tussen de bedrijven ondermijnen. In de Achterhoek werken 

maakbedrijven nu innig samen bij de ontwikkeling van toekomstige innovatieve 

producten. Als die bedrijven worden gestimuleerd om elkaars personeel – en dus 

ook eventuele concurrentiegevoelige kennis en productievaardigheden – over te 

nemen, ondermijnt dat de vertrouwensbasis onder die samenwerking. Daar wordt 

niemand beter van. Als we aan de top willen blijven in de innovatieve 

maakindustrie, hebben we behoefte aan minder nadruk op “hire-and-fire”. In plaats 

daarvan moet worden ingezet op het bevorderen van de scholing van vakkrachten 

en de kennisopbouw binnen bedrijven. 

 

 


