Deel 2: werkplaatsorganisatie
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Lean Manufacturing

Lean Manufacturing
Doelstelling:
Het maximaliseren van de servicegraad voor de klant, het
opsporen en uitschakelen van verliezen
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Lean Manufacturing

Servicegraad
COST

DELIVERY
DELIVERY
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Lean Manufacturing

QUALITY
QUALITY

7+1 Lean verliezen
Voorraad
Wachten

Intern transport

Lean
verliezen

Overproductie

Niet-aangepaste
processen
Defecten

Niet-meerwaardegevende activiteiten
Kennis van medewerkers onvoldoende gebruiken
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Lean Manufacturing

Voorraad
1. Grondstoffen en onderdelen
2. Goederen in bewerking
3. Afgewerkte producten
4. Hulpgoederen
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Lean Manufacturing

Wachten
Omwille van:
• (Te) grote productieruns
• Omstellingen
• Afstanden
• Afstemmingsverliezen
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Lean Manufacturing

Overproductie
Het produceren van goederen (lang) voordat ze nodig zijn:
• Anticiperen op seizoensverkopen
• Onvoorspelbaarheid klantenvraag
• Proces – of technische beperkingen
• Grote productieruns / omsteltijden
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Lean Manufacturing

Intern transport
• Aanvoeren van onderdelen en grondstoffen
• Verplaatsen van goederen in bewerking tussen werkposten
• Afvoeren van afval en lege verpakkingen
• Afvoeren van afgewerkte producten
• Onbelast rijden van transportmiddelen
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Lean Manufacturing

Niet – aangepaste processen
• Overprocessing
• Technologie
• Overbodige processtappen
• Processen met lange doorlooptijden
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Lean Manufacturing

Niet – meerwaarde – gevende activiteiten
• Niet-meerwaardegevende
activiteiten
▪ Vormen in de meeste gevallen
een verlies
▪ Dienen tot het minimum
beperkt te worden, rekening
houdend met eventuele
technische en financiële
beperkingen
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Lean Manufacturing

Defecten
• Machinedefecten
▪ Storingen
▪ Lagere machinesnelheden
• Defecten door niet-kwaliteit
▪ Afkeur
▪ Afval
▪ Herwerken
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Lean Manufacturing

• Meerwaardegevende activiteiten
▪ Dienen zoveel mogelijk
geoptimaliseerd te worden
zodat ze ergonomisch en
eenvoudig uit te voeren zijn

Kennis van medewerkers onvoldoende gebruiken
• Niet luisteren naar door medewerkers aangegeven verliezen
• Negeren verbeteringsvoorstellen van medewerkers
• Medewerkers niet betrekken bij het uitwerken en
implementeren van verbeteringsvoorstellen
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Lean Manufacturing

Productie en voorraad
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Voorraadkosten
1. Kosten voor de opslagruimten
2. Loonkosten van het personeel dat er werkt
3. Investerings- en onderhoudskosten rollend materieel
4. Verzekeringskosten
5. Waardevermindering van de goederen
6. Gederfde intresten (geblokkeerd kapitaal)
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Productie en voorraad

Het zaagtandmodel
Hoeveelheid

BP

Q

1
Productie en voorraad

Bestelhoeveelheid
Veiligheidsvoorraad
Bestelpunt
Levertermijn
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12

LT

VV

16

Q
VV
BP
LT
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Tijd

Voorraadkosten versus omstelkosten
KOSTEN

VOORRAADKOSTEN
TOTALE KOSTEN

OMSTELKOSTEN
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OPTIMALE
SERIEGROOTTE

Productie en voorraad

SERIEGROOTTE

Voorraadkosten versus omstelkosten
KOSTEN

VOORRAADKOSTEN

TOTALE KOSTEN
OMSTELKOSTEN
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Productie en voorraad

OPTIMALE
SERIEGROOTTE

SERIEGROOTTE

Bottlenecktheorie
• TOC : Theory Of Constraints
• Elk proces heeft een bottleneck
(flessenhals)

• De bottleneck bepaalt de output
• Geef de bottleneck extra aandacht
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Productie en voorraad

Bottlenecktheorie
DRUM BUFFER ROPE

BUFFER

Manufacturing

Inventory

Manufacturing

ROPE
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Productie en voorraad

DRUM

Manufacturing

Manufacturing

ROPE

Packaging

Push-Principe
• Producten worden doorheen het
proces geduwd
• Signaal om te produceren =
afgewerkte batch vorig werkstation
Produceren in functie van aanwezige grondstof en/of
productieopdracht

• Aansturing en opvolging: MRP of
andere
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Productie en voorraad

Pull-Principe
• Producten worden doorheen het
proces getrokken
• Signaal om te produceren = vraag
naar onderdelen volgend werkstation
• Aansturing aan de hand van beperkt
aantal buffers (beheersen van de
WIP)
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Productie en voorraad

Produceren op basis van effectieve behoefte

Van Push naar Pull
• FIFO – One Piece Flow
• FIFO-lane (FIFO-straat)

• Supermarket – Kanban
▪ Two-bin System
▪ Visual Reorder Point
• Milk-Run
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Productie en voorraad

Voorbeelden

FIFO-lane

One Piece Flow

Kanban
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Productie en voorraad

Two Bin System

Voorbeelden

Visual Reorder Point

Supermarket

Milk Run
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Productie en voorraad

Productie - organisatievormen
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Productieorganisatievormen
• Productgericht:
▪ Lijnproductie
▪ Celproductie
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• Procesgericht
▪ Functionele organisatie
(job shop)

Productie- en organisatievormen

Lijnproductie

Snijden

28

Stikken

Productie- en organisatievormen

Stikken

Strijken

Inpakken

Celproductie

Stikken

Stikken
Snijden

Inpakken

Snijden

Strijken

Inpakken

Snijden

Stikken

Strijken

Inpakken
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Stikken

Strijken

Stikken

Stikken

Productie- en organisatievormen

Functionele organisatie (jobshop)
Snijden

Snijden

Snijden
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Inpakken

Inpakken

Inpakken

Inpakken

Productie- en organisatievormen

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Stikken

Strijken

Strijken

Strijken

Strijken

Strijken

Strijken

Voor- en nadelen
Lijnproductie

Celproductie

Jobshop

Work in process
Leadtime
Flexibiliteit:
- Volume
- Mix
Rendement (OEE)
Polyvalentie
Kwaliteit
Productiviteit
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Productie- en organisatievormen

Lijnproductie
• Voordelen:
• Nadelen:
▪ Lage tussenvoorraden
▪ Enkel geschikt voor grote
series
▪ Korte doorlooptijden
▪ Gevoelig aan storingen
▪ Lage
materiaalbehandelingsko
▪ Gebrek aan flexibiliteit
sten
▪ Er moet met vlinders
▪ Eenvoudige controle en
gewerkt worden
opvolging
▪ Vatbaar voor
automatisering
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Productie- en organisatievormen

Lijnproductie
• Voordelen:
▪ De omstellingen kunnen
beperkt blijven
▪ Vrij flexibel systeem
▪ Grotere betrokkenheid
van de medewerkers
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• Nadelen:
▪ Werkposten en machines
niet optimaal benut
▪ Relatief zware
investeringen

Productie- en organisatievormen

Lijnproductie
• Voordelen:
▪ Zeer flexibel
▪ Storingen stellen relatief
weinig problemen
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Productie- en organisatievormen

• Nadelen:
▪ Onoverzichtelijk
▪ Hogere
materiaalbehandelingskosten
▪ Relatief grote
tussenvoorraden
▪ Ingewikkelde en vrij dure
omlopen
▪ Lange doorlooptijden
(wachttijden)

Productieorganisatievormen
Flexibiliteit / Kost

Project

Jobshop

Cel

Lijn
Continu

Aantallen /volume
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Productie- en organisatievormen

Technieken
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Procesanalyse goederenstromen
Situeert zich op het vlak van de bedrijfsafdeling en omvat:
• Processchema
• Omloopplan
• Process Flow Chart
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Technieken

Processchema
FASE

TRANSPORT
CONTROLE
WACHTEN
OPSLAG
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Technieken

PE DOEK

Voorbeeld processchema

PP PLAAT

wachtzone geloste
goederen

wachtzone snijzaal
SNL

SND
STP

wachtzone gesneden
goederen

SSS

KLP

FASEN
SNL
SND
SSS
STP
KLP
SSU
ECT
IPK
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Technieken

40

Technieken

SNIJDEN LAGEN
SNIJDEN DELEN
SAMENSTELLEN SETS
STANSEN PP PLATEN
KLEVEN PLATEN
SAMENSTIKKEN UNIT
EINDCONTROLE
INPAK

SSU

wachtzone
eindcontrole
ECT
IPK

NAAIGAREN

VERPAKKING
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TOTALEN

PROCESS FLOW CHART
VOORGESTELDE METHODE

42

Technieken

Totalen VOORGESTELDE methode
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Intern transport
• Aanvoer van grondstoffen & verpakkingsmateriaal
• Verplaatsen van goederen in bewerking tussen werkposten
• Afvoeren van afval en lege verpakkingen
• Afvoeren van afgewerkte producten
• Onbelast rijden van transportmiddelen
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Technieken

Intern transport
Voorwaarden voor een goede lay-out:
• Optimaal gebruik van beschikbare ruimte
• Voldoende flexibel
• Laat een vlotte doorstroming toe
• Beperkt het aantal verplaatsingen
• Vergemakkelijkt controle en communicatie
• Toegankelijk voor het onderhoud
• Houdt rekening met productieomstandigheden
• Minimale kostprijs intern transport
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Technieken

Kostprijs intern transport
• Loonkosten
• Investeringen (afschrijvingen)
• Onderhoud transporthulpmiddelen
• Energieverbruik
• Specifieke opleiding
• Bedrijfsruimte - oppervlakte
• Productieverliezen (wachten)
• Tussenvoorraden - doorlooptijden
• Beschadiging van goederen
• Gebrekkige organisatie
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Technieken

Principes bij het verbeteren van het intern
transport
1. Uitschakelen intern transport
2. Reduceren intern transport in
afstand, tijd en inspanning
3. Vervangen van mankracht door
mechanische hulpmiddelen
4. Productiearbeiders niet gebruiken voor intern transport
5. Gebruik van aangepaste hulpmiddelen
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Technieken

5S
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Lean House

LEAN ENTERPRISE
Performance Management
Pull - Kanban
6 Sigma
Quality

One Piece Flow
Standardisation
TPM - OEE

5S

Layout

Cells - Flow
Batch Reduction

Teams

SMED
Work Study

Process Mapping - Value Stream Mapping
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5S

5S
Een praktische benadering om orde en netheid te
optimaliseren en daarmee de beste voorwaarden creëren voor
de meest efficiënte werkorganisatie.
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5S

Wat is 5S
• Verbeterproces in 5 stappen
1. Seiri
(scheiden)
2. Seiton
(schikken)
3. Seiso
(schoonmaken)
4. Seiketsu (standaardiseren)
5. Shitsuke (systematiseren)
• Gebaseerd op de KAIZEN filosofie
• Zowel voor productie- als administratieve omgevingen
• Kan ten allen tijde toegepast worden
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5S

Toegevoegde waarde van 5S
• Plaatsbesparing
• Tijdsbesparing
- alles wordt direct gevonden
- geen onnodige bewegingen
• Duidelijk zicht op
materiaalbeschikbaarheid
• Veiliger werkomgeving
• Geen gebruik van slechte onderdelen
• Geen rondslingerende materialen
• Geen gebruik van slechte stukken
• Scheiding van gekeurde – niet gekeurde
materialen
• Positieve uitstraling naar medewerkers,
klanten en bezoekers
• Motiverend naar medewerkers toe
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Resultaat van 5S
Kostenreductie
Hogere productiviteit

Verhoogde veiligheid
Verbeterde kwaliteit
Positieve uitstraling
Hogere motivatie

5S

Hoe 5S introduceren
5S wordt aangepakt als een project:
• Multidisciplinair: medewerking vereist van productie, onderhoud,
ontwikkeling, kwaliteit, enz…
• Duidelijk afgesproken start en einde:
▪ start: beslissing om 5S te starten in één bepaalde zone
▪ einde : afspraken zijn gemaakt betreffende het behouden en
continu verbeteren
• Resultaatgericht: definiëren van doelstellingen
• Vereist tijd en volharding
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5S

De 5S – Methodiek
Doelstelling: Het creëren, behouden en voortdurend
verbeteren van orde en netheid in productie en kantoor

Scheiden

Verwijder
het
overbodige
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5S

Stijl: discipline

Creëer netheid

Creëer orde

Schikken

Geef alles
een vaste
plaats

Schoonmaken
Grondig
reinigen

Standaardiseren Systematiseren
Structureer
om te
behouden

Orde en
netheid
voortdurend
verbeteren

Stap 1: Scheiden
Verwijder het overbodige
• Maak het onderscheid tussen nodig en overbodig
• Maak foto’s van de startsituatie (situatie vóór 5S)
• Maak eventueel een lijst van alle aanwezige voorwerpen
• Verwijder de overbodige voorwerpen
• Breng bij twijfel een rood etiket aan
• Voorbeeldeffect: verzamel alle overbodige voorwerpen
op een goed zichtbare plaats
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5S
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Stap 2: Schikken
Geef alles een vaste plaats
• Geef alles een vaste plaats
• Voorzie aangepaste stockeringsmogelijkheden
• Identificeer door labeling, markeringen, codes,
signalisaties, …
• Stel een actieplan op om de zone in overeenstemming te
brengen met de getekende lay-out
• Breng het actieplan in praktijk
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5S

59

60
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Stap 3: Schoonmaken
Reinig en inspecteer
• Grondig reinigen is de beste manier om te inspecteren
• Visualiseer de veroorzakers van bevuiling
• Voorzie de nodige middelen om de bevuiling op te kuisen
• Probeer bevuiling zoveel mogelijk te voorkomen
• Stel een kuisplan op
• Maak standaards die het netheidniveau aangeven
(zie auditsysteem)
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5S
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Stap 4: Standaardiseren
Structureer om te behouden
• Stel voor de uit te voeren taken een eigenaar aan
• Integreer de 5S taken in het dagdagelijks werk
• Gebruik een checklist en voer een beurtrol in
• Gebruik ‘visuals controls’
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5S
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Visual controls
• De werkplaats dient ordelijk te zijn. Dit kan door gebruik te maken
van visual controls. Een visual control is een communicatiemiddel dat in
een oogopslag vertelt waar iets geplaatst of gestockeerd dient te
worden.
• Vaak gaat het om eenvoudige aanduidingen die:
▪ vertellen waar zaken thuishoren
▪ weergeven hoeveel zaken ergens thuishoren
▪ duidelijk maken indien er iets ontbreekt
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5S
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Stap 5: Systematiseren
Continue verbeteren
• Opvolgen van afspraken en procedures betreffende orde
en netheid
• Implementeren van continue verbeteringssystemen
• Uitvoeren van 5S audits
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5S

AUDIT 5S-Zone MACHINECENTERS
5S-Zone :
Auditor :
Zone-eigenaar:
Tijdstip audit:

MACHINECENTERS
Dirk VV
Marc DG
18/03/2008
Aandachtspunten

1
2
3
4
5

Zeer Slecht
Slecht
Gemiddeld
Goed
Zeer Goed

1

Beoordeling
2 3 4 5
X

Afvalbakken voor de verschillende types afval zijn voorzien en gemarkeerd.

1
X
X

2
X
X

Glijdende of draaiende delen: geen ophoping van vuil, niet te veel/te weinig smering.
Er zijn duidelijke kuislijsten voorhanden met vermelding WIE-WAT-WAAR tegen
WANNEER.

X

X

Verantwoordelijke van de zone is door iedereen gekend.

X

Afschermingen en deurschermen zijn in goede staat.
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2

Pallets staan gedeeltelijk voor nooduitgang.

3

Vooral de nieuwe medewerkers blijken niet ingelicht.

4

X

Score 5S wordt uitgehangen en is gekend door alle medewerkers.

5
4

X

Nooduitgangen en brandblusapparatuur zijn perfect bereikbaar.

Er staan globaal te veel hulpgrondstoffen.

5
4

X

Systematische kuisacties zijn gepland met gebruik van duidelijke kuislijsten.

Is nog niet volledig / niet alle gereedschappen staan op lijst.

3

Aan- en afvoerplaatsen van de machine zijn gemarkeerd.

Alle signalisatie is volledig: geen ontbrekende onderdelen, geen defecte lampen, geen
onleesbare indicaties.
Preventief onderhoud wordt systematisch georganiseerd, opvolgingsformulieren zijn
beschikbaar.

4

X

Kasten en stapelrekken zijn in goede staat (vb. deuren kunnen/zijn dicht).

Opmerkingen
Container voor karton is spoorloos / locatie niet duidelijk.

3
X

Doorgangen zijn vrij, liggen effen en zijn proper.

Juiste (hulp)grondstoffen zijn aanwezig volgens inventarislijst(en).

Totaal
2

X

Zones en gangen zijn afgebakend en gemarkeerd.

Inventaris van de nodige gereedschappen is aanwezig.

3,25

Gemiddelde score

1
X

Is nog niet aangewerkt - werkgroep opstarten?

4
X
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5S

Uitvoeren van een 5S audit
1.

Check de uitvoering van de actieplannen uit vorige 5S audits

2.

Indien niet afgewerkt, maak afspraken voor uitvoering

3.

Informeer het auditteam over de uitvoering van een audit

4.

Voer de audit uit (alle deelnemers individueel)

5.

Check de individuele auditformulieren; indien goed ingevuld, beslis samen met het team welke
acties gepland worden

6.

Voeg de geplande acties toe aan het vorige actieplan

7.

Verwerk de individuele auditresultaten

8.

Breng de resultaten samen met de individuele formulieren

9.

De 5S zoneverantwoordelijke noteert de resultaten in de plant matrix

10. Communiceer de zone- en afdelingsauditresultaten en actieplannen en visualiseer op de
informatieborden
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5S

Opvolging 5S audits
Afdeling / plant : …………………..
5
4,5
4

Behaald niveau

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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Opvolgen 5S
Datum
audit

Opvolging 5S voortgang (per stap & per 5S zone)
PBL

LPW

ISC 1

ISC 2

Chem.lab.

KVAL-K
Mech.lab

BAL

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

HERB

HBC

HBZL

BARM

ZS

MSDK

GSK/KGM/
KT

PRIE

MCE

ELEK

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Alles in de 5S zone heeft een vaste plaats

Fase 2

JA

JA

JA

JA

De opstart reiniging en inspectie in de zone is uitgevoerd

Fase 3

JA

JA

JA

JA

Fase 4

Alles is gemarkeerd. Lijnen zijn op de werkvloer aangebracht. Regels om het 5S niveau te behouden zijn opgesteld en
beschreven op papier, goed gecommuniceerd en gevisualiseerd in de 5S zone

Fase 5

5S is geïntegreerd => Afgelopen drie maanden werd per maand een 5S audit uitgevoerd en de acties gedefiniëerd in de audit
zijn uitgevoerd => Het vooropgestelde 5S niveau is bereikt

JA

JA

JA

5S

HBZ

Overbodige voorwerpen zijn verwijderd

Fase 1
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HV

= GEREALISEERD

JA

JA

Besluit 5S
• 5S is een gewoonte, een onderdeel van het dagelijks werk
• 5S is een visuele methode die het snel detecteren van
problemen nastreeft
• 5S stimuleert de betrokkenheid en de zelfstandigheid van
alle medewerkers
• 5S leidt tot voortdurend verbeteren
• 5S stimuleert preventie
• 5S is géén wondermiddel, en het komt ook niet vanzelf

79

5S
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Werkpoststudie

Arbeidsstudie
• Is de wetenschappelijke studie van arbeid
• Onder sociaal en technisch oogpunt bij:
▪ het fabriceren van producten
▪ het leveren van diensten
▪ het verrichten van administratieve handelingen
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Werkpoststudie

Doelstellingen arbeidsstudie
• Economisch doel:
▪ Verhogen van de productiviteit
▪ Productiviteit =

Kwaliteit + Kwantiteit
Middelen
grondstoffen
machines
lonen

3

• Sociaal doel:
▪ Verhogen van het comfort
▪ Comfort =
• minder vermoeidheid
• duidelijke en vereenvoudigde
methodes
• voldoende veilige en ergonomische
hulpmiddelen
• een veilige en ergonomische
werkpost
• een aangename werksfeer

Werkpoststudie

Keuze van de werkpost
• Economisch redenen:
• Sociale redenen:
▪ Bottleneck (flessenhals) werkposten
▪ Verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden
▪ Werkposten die meervoudig voorkomen
▪ Verminderen van de
▪ Werkposten met korte werkcycli
vermoeidheid
▪ Verbeteringen mogelijk zonder zware
▪ Verbeteren en
investeringen
vereenvoudigen van
▪ Studies die relatief korte tijd in beslag
werkmethodes
nemen
▪ Streven naar veilige en
▪ Kwaliteitsverbetering
ergonomische hulpmiddelen
▪ Gevoelige afname van uitval en/of
en werkposten
afval mogelijk
▪ Voorstudie bij aankoop nieuwe machine
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Werkpoststudie

Benuttigde en niet – benuttigde
capaciteit

5

Beschikbare capaciteit
• De totale beschikbare mankracht aanwezig in de
onderneming of de afdeling
• Wordt uitgedrukt in aantal man-uren
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Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit

Benuttigde capaciteit
• Wat?
▪ deel van de beschikbare capaciteit waarbij de uitvoerder toegevoegde waarde
activiteiten uitvoert
▪ enkel die activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de opdracht
▪ hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:
• Wat is de eigenlijke taak van de uitvoerder?
• Waarvoor werd de medewerker aangenomen?
• Waarvoor wordt hij in feite bezoldigd?
• Voorbeelden
▪ lasser
▪ stikster
▪ laborant
▪ administratief medewerker
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Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit

Niet benuttigde capaciteit
• Wat?
▪ deel van de beschikbare capaciteit waarbij de uitvoerder NIET
toegevoegde waarde activiteiten uitvoert
▪ alle activiteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van
de opdracht
▪ kunnen echter niet altijd vermeden worden - Bij de normstelling zal
er dan ook rekening mee gehouden worden
• Soorten capaciteitsverliezen:
▪ nevenactiviteiten eigen aan het werk
▪ organisatieverliezen
▪ rust en persoonlijke verzorging
▪ onregelmatigheden eigen aan de uitvoerder
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Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit

NEW
OV
RPV
OEU

Nevenactiviteiten eigen aan het werk
• Wat?
▪ capaciteitsverliezen die:
• Zeer nauw betrokken zijn bij de uitvoering van
de taak zelf
• De stabilisatie van het werk verhinderen
• Kunnen niet altijd vermeden worden

• Voorbeelden:
▪ het aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
▪ het aan- en wegbrengen van grondstoffen
▪ het bespreken van het uit te voeren werk met de leiding
▪ het reinigen van gereedschappen en werkpost
▪ administratieve taken
▪ oplossen van kleine storingen
9
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Organisatieverliezen
• Wat?
▪ capaciteitsverliezen veroorzaakt door een slechte organisatie
▪ de uitvoerder is meestal niet direct verantwoordelijk
▪ synoniem voor organisatieverliezen = “WACHTEN”
• Voorbeelden
▪ wachten op instructies, onderdelen, intern transport, ...
▪ onduidelijke opdrachten (taal, documenten)
▪ wijzigingen in de productieplanning (waardoor extra omstellen)
▪ te vroeg het werk beëindigen en te laat het werk aanvatten
▪ gebrek aan gereedschappen of niet-aangepaste gereedschappen

10
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Rust en persoonlijke verzorging
• Wat?
▪ alle tijden die besteed worden
aan rust en persoonlijke
verzorging van de uitvoerder
• Voorbeelden:
▪ een praatje slaan
▪ roken van een sigaret
▪ handen wassen
▪ iets eten
▪ zich laten verzorgen
11
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Onregelmatigheden eigen aan de uitvoerder
• Wat?
▪ alle capaciteitsverliezen die rechtstreeks en
onbetwistbaar toe te wijzen zijn aan de uitvoerder
▪ op voorwaarde dat de juiste werkomstandigheden en
opleidingen voorzien zijn door het bedrijf
• Voorbeelden:
▪ zoeken naar gereedschap (wanorde op de werkpost)
▪ gebruik van slechte werkmethode, zelfs na voldoende
opleiding
▪ herstellen van een stuk omwille van beschadiging
▪ het vergeten monteren van een onderdeel waardoor
men moet herbeginnen
12
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CAPACITEITSVERLIEZEN
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NEVENACTIVITEITEN EIGEN AAN HET WERK
VERLIES VAN 10 TOT 25 %

+

ORGANISATIEVERLIEZEN
VERLIES VAN 3 TOT 10 %

+

RUST EN PERSOONLIJKE VERZORGING
VERLIES VAN 10 TOT 20 %

+

ONREGELMATIGHEDEN EIGEN AAN DE UITVOERDER
VERLIES VAN 1 TOT 5 %

=

CAPACITEITSVERLIES
TUSSEN 25 EN 60 %
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BENUTTIGING
TUSSEN 75 EN 40 %

Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit

Basismethode organisatiestudie

14

1

DIAGNOSE

2

ANALYSE

3

OPBOUW

4

VOORLOPIGE ECONOMISCHE BALANS

5

PROEFDRAAIEN

6

TAAKSTELLING

7

DEFINITIEVE ECONOMISCHE BALANS

8

OUTPUTCONTROLE

Basismethode organisatiestudie

100

Eigenschappen van een goede diagnose
• JUIST
▪ de feitelijke toestand weergeven
▪ ter plaatse geobserveerd

• SYSTEMATISCH
▪ gebruik van beschikbare technieken

• ANALYTISCH
▪ gebruik maken van feiten en cijfers

• OBJECTIEF
▪ observaties neerschrijven zoals ze zich voordoen
▪ niet gefilterd zoals men deze zou willen zien

• TOTAAL
▪ alle informatie, zonder nutteloze details
15

Basismethode organisatiestudie

Diagnose werkpost
1. De mens
2. Grondstoffen, product en afval
3. Machines
4. Gereedschappen en controle-apparatuur
5. Arbeidsomstandigheden
6. Werkpost
7. Werkmethode
▪ algemeen
▪ deelactiviteiten

16
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Checklist diagnose werkpost
1. DE MENS
• 1.1. In de groep
▪ aantal uitvoerders op de
werkpost
▪ indeling werkuren ploegenstelsel(s)
▪ taakverdeling - teamwerk
▪ verhouding uitvoerders,
leidinggevenden en directie
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• 1.2. Individueel
▪ bekwaamheid – ervaring
▪ zorg voor grondstof en
materiaal
▪ aandacht voor kwaliteit
▪ houding t.o.v. veiligheid
▪ houding t.o.v. orde en netheid

Basismethode organisatiestudie

Checklist diagnose werkpost
2. GRONDSTOF, PRODUCT EN AFVAL
▪ soorten grondstoffen, onderdelen en toebehoren
▪ wijze en frequentie van aan- en afvoer
▪ gebruikte transportmiddelen, recipiënten en houders
▪ eventuele tussenstockering
▪ voorkomende fouten aan grondstoffen en producten
▪ afval en uitval (soorten, hoeveelheden, …)

18

Basismethode organisatiestudie

Checklist diagnose werkpost
3. MACHINES
▪ capaciteit van de machine – behaalde rendementen
▪ ingestelde snelheid per product(groep)
▪ aantal en soorten optredende storingen
▪ veiligheidsaspecten
▪ invloed op productkwaliteit
▪ energieverbruik
▪ onderhoudskosten
▪ regelmogelijkheden
▪ aantal en duur van omstellingen
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Checklist diagnose werkpost
4. GEREEDSCHAPPEN EN CONTROLE-APPARATUUR
▪ beschrijven aanwezige (gebruikte en niet gebruikte)
gereedschappen
▪ waarvoor wordt het gereedschap gebruikt
▪ plaats van gereedschap op de werkpost
▪ ergonomie en veiligheid
▪ kostprijs (bij dure gereedschappen)

20
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Checklist diagnose werkpost
5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
▪ verlichting
▪ lawaai
▪ atmosfeer
▪ temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
▪ veiligheid
▪ brandgevaar

21
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Checklist diagnose werkpost
6. WERKPOST
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

22

werkpostschets (op schaal getekend) met aanduiding van:
werktafels, machines en gereedschappen
plaatsing van onderdelen, grondstoffen en producten
flow van goederen op de werkpost
verplaatsingen van de uitvoerder(s)
inplanting van werkpost binnen de werkplaats
orde en netheid van vloer, wanden, enz
veiligheid op de werkpost

Basismethode organisatiestudie

Checklist diagnose werkpost
7. WERKMETHODE
▪ algemeen
▪ onderscheiden meerwaarde versus niet-meerwaarde gevende
activiteiten
▪ werkinstructies
▪ ergonomie
▪ opmerkingen
▪ overzicht chronologische en frequentiële deelactiviteiten
▪ definiëren alle deelactiviteiten (werkwoord-naamwoordcombinatie)
▪ beschrijven werkinhoud van de deelactiviteiten
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Basismethode organisatiestudie
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Basismethode organisatiestudie

Analyse van de diagnose
WAT?
▪ stelselmatige kritische analyse op alle factoren uit de
diagnose
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WAT en WAAROM?

UITSCHAKELEN

WIE en WAAROM?
WAAR en WAAROM?
WANNEER en WAAROM?

SAMENVOEGEN
of
OMWISSELEN

HOE en WAAROM?

VERBETEREN

Basismethode organisatiestudie

3. Opbouw
WAT?
▪ uitgewerkte, efficiënte totaaloplossing
• keuze uit verschillende verbeteringsvoorstellen
• moeten aan de vastgestelde problemen in hun geheel
de beste oplossing bieden
• dienen rekening te houden met eventuele technische
en/of financiële beperkingen

26
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Voorlopige economische balans
WAT?
▪ kosten-batenraming van de studie
• ondersteunt de opbouw
• kosten van de studie worden vergeleken met de baten
op jaarbasis
• voor werkpoststudies geldt:
VEB =

28
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totale kosten studie
1
totale baten op jaarbasis

4. Voorlopige economische balans
• Kosten van de studie
▪ kosten voor het uitvoeren
van de ombouw
▪ (kleine) investeringen
▪ eventueel
productieverlies
▪ kosten voor het uitvoeren
van de studie

29
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Vermoeidheid

30

• Baten op jaarbasis
▪ besparing op loonkosten
▪ betere benuttigen
productiemiddelen
▪ besparing op grondstoffen of
onderdelen
▪ betere kwaliteit: minder
herstellingen en uitval
▪ reductie van doorlooptijden en
leveringstermijnen

Factoren die de vermoeidheid beïnvloeden
1. Het soort werk (werkinhoud)
2. Het werktempo
3. De vaardigheid
4. Fysieke geschiktheid (leeftijd)
5. De psychische toestand
6. Rust, ontspanning & verstrooiing
7. De fysische omgeving
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Vermoeidheid

Soorten vermoeidheid
• Fysische vermoeidheid
▪ door dynamische spierinspanning
▪ door statische spierinspanning
• Zenuwvermoeidheid
• Geestelijke vermoeidheid

32

Vermoeidheid

Soorten vermoeidheid
SOORT

GEESTELIJK

Oorsprong

Spierinspanning
met beweging

Statische
spierinspanning

Spanning in de
zenuwen of de
zintuigen

Volgehouden
aandacht

Symptomen

Vertraging van het
ritme

Beven van de
betrokken
spieren

Zenuwachtigheid

Vergissingen

Onnauwkeurigheid

Verminderen van
het geheugen

Recuperatie

Vermoeidheid

ZENUW OF
ZINTUIGELIJK

STATISCHE

Gevolgen
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SPIER
DYNAMISCHE

Aanpassing

In actie brengen
van meer spieren
dan nodig

Bleek worden
van het gelaat

Rood kleuren van
het gezicht

Gebogen
houding

Opvliegendheid

Fysische
vermoeidheid

Krampen

Opwinding
Bestendige
gevolgen

Dalen van de
geestelijke
vermogens

Lichamelijke rust

Bewegen en
ontspannen van
de spieren

Rust en
ontspanning

Intellectuele rust

Geen

Geen

Oefening

Oefening

Verstrooiing

Bewegingseconomie en ergonomie
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Zitten en/of staand?

35

Bewegingseconomie en ergonomie

ZITTEND OF STAAND WERK
• Ideaal indien medewerker zelf kan kiezen
• Zittend als het werk het toelaat
• Zittend minst belastend
• 30 tot 60 min. continu zittend werk afwisselen met 1 tot
10 min. staand werk
• Staand werk indien mogelijkheid om te verplaatsen
(statische spiervermoeidheid voorkomen)
36
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WERKHOOGTE
Standaard werkbladhoogte
• Zittend werk ➔ ongeveer 70 cm
• Staand werk ➔ ongeveer 110 cm
• Werkhoogte (soms) verschillend van werkbladhoogte
• Symptomen foutieve werkhoogte
• Te hoog: opgetrokken schouders
• Te laag: voorovergebogen torso

• Opgelet met loopplatform – pallet ➔ veiligheid?
• In hoogte verstelbare tafels
37
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WERKTAFELS
• In hoogte verstelbaar
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WELKE STOEL GEBRUIKEN?
• Ergonomische stoel

• Zadelstoel
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WELKE STOEL GEBRUIKEN?
• Trippelstoel

• Stahulp
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WELKE STOEL GEBRUIKEN?
• Zitbal - kniestoel

41

Bewegingseconomie en ergonomie

HULPMIDDELEN
• Schokdempende matten

• Voetsteun
42
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TOEKOMST?

43
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Inrichting werkpost

44

GEBRUIK BEIDE HANDEN
• Armbewegingen gelijktijdig en in symmetrische
richtingen uitvoeren
• Begin en eindig de bewegingen van beide handen
gelijktijdig (of alternerend)
• Bewegingen vloeiend en ritmisch

45
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VERMIJD STATISCHE SPIERBELASTING
• Vermijd het gebruik van de handen (of één hand)
voor het vasthouden, klemmen of ondersteunen
• Maak gebruik van mallen of andere hulpmiddelen om
de handen te ontlasten

• Vermijd lange tijd stilstaan en moeilijke houdingen
46

Bewegingseconomie en ergonomie

BEWEGINGSKLASSE
• Streef naar bewegingen van de laagste klasse
Klasse

47

Draaipunt

Lichaamsdeel, volgorde

1

Vingerkootje

Vingers

2

Pols

Hand en vingers

3

Elleboog

Onderarm, pols en vingers

4

Schouder

Boven- en onderarm, pols en vingers

5

Bovenlichaam

Torso, boven- en onderarm, pols en vingers

6

Volledig lichaam

Door de knieën, bukken, reiken boven hoofd

Bewegingseconomie en ergonomie

INRICHTING WERKPOST

• Geef de materialen en gereedschappen een vaste en juiste
plaats, rekening houdend met de volgorde en de frequentie
van gebruik

• Voor de medewerker binnen het gezichtsveld
48
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INRICHTING WERKPOST
• Breng de goederen naar de werknemer
(zwaartekracht – glijbanen, enz. )

49
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Tillen van gewichten

50
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KIM TOOL
• KIM (Key Indicator Method)
• Duitse methode voor uniforme uitvoering Europese
richtlijnen
• Risico-evaluatie repetitief werk of statische
houdingen van bovenste ledematen
• Van manuele handelingen
• Tillen, houden en dragen
• Trekken en duwen
• Manueel werken
51
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NIOSH METHODE

53

Gemiddeld te tillen gewicht

___ kilo

Optillen (begin van de tilactiviteit): de afstand van lichaam tot tillast
(horizontaal)

___ cm

Optillen (begin van de tilactiviteit): de afstand van vloer tot tillast (verticaal)

___ cm

Optillen (begin van de tilactiviteit): de hoek tussen lichaam en te tillen last (last
recht voor het lichaam = 0 graden

___ graden

Neerzetten (einde van de tilactiviteit): de afstand van lichaam tot tillast
(horizontaal)

___ cm

Neerzetten (einde van de tilactiviteit): de afstand van vloer tot tillast (verticaal)

___ cm

Neerzetten (einde van de tilactiviteit): de hoek tussen lichaam en te tillen last
(last recht voor het lichaam = 0 graden)

___ graden

De tilfrequentie: hoe vaak tilt u gemiddeld per minuut

___ keer per minuut

De tijdsduur: hoeveel uur tilt u per dag

___ uur per dag

De hanteerbaarheid van de tillast

_ goed
_ gewoon
_ slecht

HOE TILLEN?
• Geen gebogen rug → rechte rug
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Gereedschappen

55

Bewegingseconomie en ergonomie

GEREEDSCHAP
• Juiste gereedschappen voor juiste toepassing

• Gereedschap in goede conditie
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GEREEDSCHAP
• Plaats gereedschap op een vaste plaats grijpklaar
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Arbeidsomstandigheden

58
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Verlichting
Lawaai

Atmosfeer
Temperatuur
Vochtigheid
Stof - vuil
59
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LICHTSTERKTES
• De verlichtingsnorm
• NBN EN 124 64-1
• NBN EN 124 64-2
• Gemeten op het werkvlak of bij afwezigheid op
een hoogte van 0,85 meter
• Gelijkmatige lichtverdeling
• Vermijden van verblinding/flikkering
60
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LICHTSTERKTES
Lichtsterkte
(Lux)

Type werkplek

200

Refters, kleedkamers, (land)bouwactiviteiten, brouwerijen, ruw
assembleerwerk,…

300

Bakkerijen, machinewerk, middelmatige precies assembleerwerk, fruit
sorteren,…

500

EHBO-lokalen, laboratoria, controleruimten, precisie machinewerk, fijn
assembleerwerk, autoassemblage, keukens, slachthuizen,
productiecontrole, kapsalons,…

750

Glasbewerking, materiaalinspectie, precisie assemblage, naaiwerk,
verfspuiten, technisch tekenen,…

1000

Precisiewerk, kleurinspectie, juweelproductie, medische
onderzoekslokalen,…

Minimum lichtsterktes
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GELUIDSSTERKTES
AARD VAN HET
GELUID

DECIBEL

Zeer schadelijk

130
120
110
100

Pijngrens
Straalvliegtuig
Luid onweer
Plaatslagerij

Schadelijk

90
85

Lawaaierige fabrieksomgeving
Pneumatische hamer

Fel doch aanvaardbaar

80

Zeer rumoerige straat
Gemiddelde fabrieksomgeving
Lawaaierig kantoor

70
Licht hinderlijk

60
50
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VOORBEELD

Gemiddeld kantoor
Lawaai in een auto met gesloten ramen
Postkantoor
Schrijfmachine

Niet hinderlijk tijdens
het werken

40
30

Stille straat
Gedempte muziek

Kalmte

20
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10
0

Rustige tuin
Fluisteren
Stilte
Hoorbaarheidsgrens

BESTRIJDEN VAN LAWAAI
BESTRIJDEN VAN STOF EN VUIL
UITSCHAKELEN/VERMINDEREN:
• Aan de bron
• Bij de voortplanting
• Bij de ontvangst
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Uitvoeren tijdmeting
Bepalen van normtijden

Basismethode arbeidsstudie – tijdstudie

2

1

DIAGNOSE

2

ANALYSE

3

OPBOUW

4

VOORLOPIGE
ECONOMISCHE
BALANS

5

PROEFDRAAIEN

6

TAAKSTELLING

7

DEFINITIEVE
ECONOMISCHE
BALANS

8

CONTROLE

TIJDOPNAME

TIJDSRAMING
VOOR OPBOUW

TIJDSPROGNOSE

TIJDSRAMING
NA OPBOUW

TIJDOPNAME

NORMSTELLING

Tijdmeting

3

Tijdmeting
Chronometrage van deelactiviteiten
▪ Met chronometer

▪ Met tablet en specifieke app
▪ Rekening houden met (werk)tempo

4

Tijdmeting

Referentietempo
Tempowaardering

5

Tempowaardering
• TEMPOWAARDEREN is een bewerking waarbij de arbeidsanalist
de doelmatige, effectieve werksnelheid van een uitvoerder vergelijkt
met wat hij zich in zijn geest voorstelt als normale snelheid voor deze
werkinhoud (referentietempo)
• REFERENTIETEMPO is een volgens overeenkomst gekozen doch
welbepaald tempo, dat voor de arbeidsanalist als
vergelijkingseenheid dient bij het waarderen van andere
tempowaarden
6

Tijdmeting

Referentietempo

7

Tijdmeting

Tempowaardering
Definities
Definitie 1:
Het referentietempo is het modaal tempo of het tempo van de
modus. Het komt overeen met het tempo dat door de grootste
groep werknemers wordt aangenomen.

8

Tijdmeting

Tempowaardering
Definities
Definitie 2:
• Tempo van de werknemer die werkt onder toezicht, maar
zonder stimulansen van rendementsloon.
• Het tempo moet kunnen volgehouden worden zonder
extra lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid.
• De tijden voor rust en verzorging worden normaal
gebruikt.
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Tijdmeting

Tempowaardering
Definities
Definitie 3:
Het modaal tempo of referentietempo stemt overeen met de
snelheid van de bewegingen van een man, met een
gemiddelde lichaamsbouw, die zonder last op een vlakke,
harde baan stapt met een snelheid van 5 km per uur.
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Tijdmeting

Tempowaardering
Definities
Definitie 4:
Het referentietempo stemt overeen met het tempo waarmee
52 speelkaarten rondgedeeld worden in 30 seconden.

11

Tijdmeting

Tijdmeting
• Doelstelling
▪ inzicht in tijdsbesteding
▪ normstelling

• Voorbereiden van de tijdmeting
▪ deelactiviteiten
▪ meetpunten
▪ toewijzing van deelactiviteiten
▪ registeren van aantallen

• Resultaat van de tijdmeting
▪ detail van de opname
▪ samenvatting van de opname
12

Tijdmeting

Tijdmeting
Deelactiviteiten
• Openen wasmachine
• Afblazen stuk
• Afleggen stuk
• Graveren stuk
Meetpunten

• Kleven etiket

Openen
wasmachine
13

Afblazen stuk

Afleggen stuk

Graveren stuk

Tijdmeting

Tijdmeting
Toewijzingsgroepen

14

Tijdmeting

01

Toegevoegde Waarde Activiteiten

02

Toewijsbare Nevenactiviteiten

03

Niet-toewijsbare Nevenactiviteiten

04

Organisatieverliezen

05

Rust & Persoonlijke Verzorging

06

Onregelmatigheden eigen aan de uitvoerder

Kleven etiket

Tijdmeting Plasticpers

15

16

17

Bepalen normtijden

18

Bepalen normtijden
Bepalen van:
• de standaard uitvoeringstijd
• voor het uitvoeren van een strikt gedefinieerde taak
• uitgevoerd door een ervaren medewerker
• op een gestabiliseerde werkpost
Op basis van een tijdstudie

19

Bepalen normtijden

Opbouw normtijd
Toewijsbare deelactiviteiten:
• Toegevoegde waarde
activiteiten
• Toewijsbare
nevenactiviteiten

Procentuele toeslag voor
optredende storingen:
• Niet toewijsbare
nevenactiviteiten
• Organisatieverliezen
• Rust en Persoonlijke
Verzorging

Normtijd

Normaaltijd toegevoegde waarden activiteiten en toewijsbare nevenactiviteiten NTNEW

20

Bepalen normtijden

O
RPV
V

Berekening toeslag RPV
In functie van:
• Lichamelijke inspanningen

• Mentale inspanningen
• Arbeidsomstandigheden

21

Bepalen normtijden

Plasticpers:
Rust en persoonlijke verzorging
(voor verbetering)

22

Bepalen normtijden

Normtijden
Er wordt onderscheid gemaakt tussen normstelling:
1. Vrije arbeid
2. (Semi-) automatische machines

23

Bepalen normtijden

Vrije arbeid
Case plasticpers

24

TIJDSRAMING/NORMSTELLING VRIJE ARBEID
Fase of operatie: Balenpers plasticfolie
Geraamde tijd per: Kar Plastic
Tijdseenheid: cmin

Datum opname: 05/01/2010
Arbeidsanalist: KM

Vóór verbetering
Deelactiviteiten
01 Toegevoegde Waarde Activiteiten
Ontmantelen kar
Sorteren kar

Sub-totaal toegevoegde waarde activiteiten
02 Toewijsbare Nevenactiviteiten
Aanvoeren kar
Afvoeren lege kar
Afvoeren restafvalkar

To

freq.

75,5

1

184,4

1

48,7

1

32,9
83,9

0,75
0,25

Na verbetering
To

freq.

60,4

1

60,4

92,2

1

92,2

48,7 door per 3 karren aan te voeren met elektrische trekker

24,4

1

24,4

24,7 door per 3 karren af te voeren
21,0 valt weg

16,4

1

16,4

75,5 door enkel nog latten te gebruiken
(geen karton- of Unalit platen meer)
184,4 door geen restafval meer en minder plasticfolie op de grond

259,9

Sub-totaal toewijsbare nevenactiviteiten
Sub-totaal toewijsbare activiteiten

To totaal

152,6

94,4
354,3

40,8
193,4

03 Niet-Toewijsbare Nevenactiviteiten

8%

28,3

11% *

04 OrganisatieVerliezen

3%

11,5

3%

6,4

14%

53,6

12%

25,8

05 Rust en Persoonlijke Verzorging

TOTAAL

448

* % NTN na verbetering herberekend op basis van volgende wijzigingen

25

Verbeteringsvoorstel

To totaal

Bepalen normtijden

Procentuele verbetering

45%

21,3

247

15% minder tijd voor wegbrengen plastic (betere voorsortering)
30% minder tijd voor verplaatsingen (gebruik elektrisch treintje)
wegvallen van de activiteit 'herschikken kar' door voorsorteren karren

(Semi-) automatische machines

26

Doelstelling
• Optimaliseren van man- én machinekost
• Streefdoel:
▪ 100% OEE
▪ 100% manbezetting

27

Bepalen normtijden

Tijdsraming automatische en semi-automatische machines
MANTIJDEN

PERIODE

TIJDSRAMING
MAN - MACHINEACTIVITEITEN

28

Bepalen normtijden

Soorten tijden
• Tt: Technologische of machinetijden
▪ automatische looptijd die een machine nodig heeft zonder manuele tussenkomst

• Tp: Prioritaire deelactiviteiten
▪ steunen op zuivere handarbeid
▪ kunnen niet uitgevoerd worden tijdens de Tt van de desbetreffende machine

• Tnp: Niet-prioritaire deelactiviteiten
▪ steunen op zuivere handarbeid
▪ kunnen uitgevoerd worden tijdens de Tt van de desbetreffende machine

29

Bepalen normtijden

(Semi-) automatische machines
Case traploper

30

31

Bepalen normtijden
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Outputcontrole

Outputcontrole – Waarom?
• Meten is weten
• Basis voor continu verbeteren
• Bepalen van de kostprijs

2

Outputcontrole

Outputcontrole
• Verschillende parameters:
• Servicegraad
• Levertermijn
• OEE (Overall Equipment Effectiveness)
• productiviteit
• doorlooptijd
• uitval
• kwaliteitsklachten
• voorraadniveau
• ...
3

Outputcontrole

Oorzaken van outputverschillen
• Werksnelheid (Tempo)
• Handigheid - inzicht
• Werkmethode
• Ervaring - routine
• Storingen
• Neventijden
• Organisatieverliezen
• RPV
• Enz.
4

Outputcontrole

Outputcontrole
Productiviteit

5

Outputcontrole
Productiviteit

productiviteit =

productiviteit =

6

Outputcontrole

productie (kwantitatief + kwalitatief)
x 100 %
middelen

aantal geproduceerde eenheden x normtijd
x 100 %
Totaal beschikbare capaciteit (manuren)

Productiviteitsverliezen

7

TYPE VERLIES

Voorbeelden

Operationele verliezen

•
•
•
•

Kwaliteitsverliezen

• Produceren van uitval
• Hernemingen

Performantieverliezen

•
•
•
•
•

Uitvoeren van omstellingen
Technische interventies
Vergaderingen
Wachten

Werken aan een lager tempo
Meer rust nemen dan voorzien
Foutieve werkmethode
Kleine storingen en regelingen
Extra controles

Outputcontrole

Productiviteit
A = Totaal beschikbare capaciteit (manuren)
B = Totale operationele tijd
C = Netto operationele tijd

Ratio " O" =

Ratio " K" =

D

C
x 100 % = Kwaliteits factor
B

D = Nuttige tijd Ratio " P" = C x 100 % = Performan tiefactor

•Uitval
•Herwerken

•Kleine stilstanden
•Lager tempo
•Foutieve methode

Performantieverlies

D = Benuttigde capaciteit

8

Outputcontrole

Kwaliteitsverlies

Operationeel
verlies

Verliezen opgevolgd in outputcontrole

Productiviteit van de medewerker of het team = waarbij
Productiviteit (%) =

•Technische storingen
•Set-up

B
x 100 % = Operatione le factor
A

D
B
C
D
=
x
x
A
A
B
C

B = Operationele factor (O)
A
C = Kwaliteitsfactor (K)
B
D = Performantiefactor (P)
C

Outputcontrole vrije arbeid - Werkblad

20 st/uur

73 st/uur

7 st/uur

9

Outputcontrole

Outputcontrole vrije arbeid
Productiviteitsopvolging - Piet De Werker - 7 maart
480 min.

Totaal beschikare capaciteit
Operationele verliezen
Omstelling
Reinigen
Subtotaal operationeel verlies

45 min.
30 min.
75 min.

84%

405 min.
Kwaliteitsverliezen
0 min.
Subtotaal kwaliteitsverlies

0 min.

100%

405 min.
Performantieverliezen
Toegestane tijd - gepresteerde tijd
Stuknummer Aantal
Normtijd
BS100302
55
20 stuks/uur
BS150302
123
73 stuks/uur
KO20202
14
7 stuks/uur
Totaal
Subtotaal performantieverlies

Normtijd
165 min.
101 min.
120 min.
386 min.

Gepresteerd
150 min.
105 min.
150 min.
405 min.

19 min.

%
110%
96%
80%
95%
95%

386 min.

80%
10

Outputcontrole

TOTALE PRODUCTIVITEIT

80%

OEE (machinerendement)

11

Outputcontrole
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
OEE =

12

effectieve output
x 100 %
theoretisch maximale output

OEE =

theoretisch toegestane tijd
x 100 %
netto beschikbare tijd

OEE =

aantal geproduceerde stuks x machinesnelheid
nettobeschikbare tijd(machine - uren)

Outputcontrole

Rendements – OEE verliezen

13

TYPE VERLIES

Voorbeelden

Beschikbaarheidsverliezen

• Geen activiteit voorzien
• Preventief onderhoud

Operationele verliezen

• Omstellingen
• Technische interventies
• Wachten

Kwaliteitsverliezen

• Uitval
• Hernemingen

Performantieverliezen

•
•
•
•

Lagere productiesnelheid
Foutieve werkmethode
Kleine storingen en regelingen
Extra controles

Outputcontrole

OEE - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS
TOTALE BESCHIKBARE TIJD
• Geplande stilstanden
• preventief onderhoud

A = Netto beschikbare tijd
B = Totale operationele tijd
C = Netto operationele tijd

Ratio " O" =

Ratio " K" =

C
x 100 % = Kwaliteits factor
B

D

D = Nuttige tijd Ratio " P" = C x 100 % = Performan tiefactor

D = Benuttigde capaciteit van de machine

D
B
C
D
=
x
x
A
A
B
C

Kwaliteitsverlies

Operationeel
verlies

Beschikbaarheidsverlies

Verliezen opgevolgd in outputcontrole

Overall Equipment Effectiveness van de machine =

OEE (%) =

•Uitval
•Herwerkeen

•Kleine stilstanden
•Trager produceren

Performantieverlies

14

•Technische storingen
•Set-up
•Geen werk

B
x 100 % = Operatione le factor
A

waarbij

B = Operationele factor (O)
A
C = Kwaliteitsfactor (K)
B
D = Performantiefactor (P)
C

Automatisch lopende machines
Afdeling
Machine

Grote stukken verpakking
BS 1

Periode

27 januari 2014 – ploeg 3

Geproduceerd

Goede stuks

Artikel

Toegestane
machinetijd
(sec/stuk)

Voorziene
machineuren

1.495

X

7,5

3,11

1.211

Y

5,3

1,78

TOTAAL

4,90

NETTO BESCHIKBAAR

8,00

OEE
15

61 %

Outputcontrole

Automatisch lopende machines
Machine: Inpak BS1

-

Datum: 27 januari

-

Ploeg 3

STILSTANDEN - Operationele verliezen
Lassen
Afrolsysteem
Aanvoertafel
Inkjetprinter
Foliewissel
Breedteverstelling
Wachten aan- en afvoer
Wachten op instructies
Andere
Totaal

TS
TS
TS
TS
SU
SU
OV
OV

10
5
15
15
15
5
15
10

20
10

10

10
5
15
45
25
5
15
10
130

STILSTANDEN - Kwaliteitsverliezen
Herwerken stukken
Extra controle
Andere
Totaal
16

Outputcontrole

15
5

15
5
20

Automatisch lopende machines
Machine: Inpak BS1 - Datum: 27 januari 2014 - ploeg 3
480 min. Totaal beschikbare capaciteit
Operationele verliezen
TS: technische storingen
SU: set-up
OV: organisatieverliezen
Subtotaal operationeel verlies

75 min.
30 min.
25 min.
130 min.

73%

Operationele factor

15 min.
5 min.
20 min.

94%

Kwaliteitsfactor

89%

Performantiefactor

350 min.
Kwaliteitsverliezen
Herwerken stukken
Extra controle
Subtotaal kwaliteitsverlies

330 min.
Performantieverliezen
Toegestane tijd - gepresteerde tijd
Stuknummer Aantal
Normtijd
X
1.495
7,5 sec./stuk
Y
1.211
5,3 sec./stuk
Totaal

Normtijd
187 min.
107 min.
294 min.

Subtotaal performantieverlies

36 min.

Gepresteerd

%

330 min.

89%

294 min.

61%
17

OEE

61%

Outputcontrole

OEE rapport – oorzakenanalyse
Afdeling: Grote stukken verpakking
Machine: BS1

Periode: maandag 27/01/2014
Ploeg: 3
Oorzakenanalyse - kwaliteitsverliezen

Oorzakenanalyse - Operationeleverliezen
16

50
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Outputcontrole
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Visualisatie

19

Outputcontrole

Visualisatie
Doel:
• Visualiseren van resultaten
• Visualiseren van trends
• Bewust maken van medewerkers
• Motiveren van medewerkers

Hoe:
• Evolutie in de tijd (tijdsas)
• Lijn of staafgrafiek
• Visualiseer de doelstelling
• Duidelijk leesbare, interpreteerbare grafiek
• Geeft de grafiek de realiteit weer?
20

Outputcontrole

Visualisatie – eenvoudig en uniform

21

Outputcontrole

SIM: Short Interval Measurements

22

Outputcontrole

PARETO - 20/80 REGEL
80%

20%

23

Outputcontrole

20%

80%

PARETO - 20/80 REGEL
De Pareto principes zijn gekend als de “80/20 regel”
• 20% van de oorzaken zijn verantwoordelijk voor 80% van
de problemen.
• 20% van de fouten genereren 80% van de uitval
• 20% van de klanten vertegenwoordigen 80% van de
verkoop
• 20% van de producten resulteren in 80% van de omzet
24

Outputcontrole

Vilfredo Pareto: 20% van de Italiaanse families bezitten 80% van het land (1900)

Communiceer KPI’s

25

Outputcontrole

Teamborden

26

Outputcontrole
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Omsteltijdreductie
SMED-methode

1

Rendements – OEE verliezen

2

TYPE VERLIES

Voorbeelden

Beschikbaarheidsverliezen

• Geen activiteit voorzien
• Preventief onderhoud

Operationele verliezen

• Omstellingen
• Technische interventies
• Wachten

Kwaliteitsverliezen

• Uitval
• Hernemingen

Performantieverliezen

•
•
•
•

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Lagere productiesnelheid
Foutieve werkmethode
Kleine storingen en regelingen
Extra controles

Relatie omsteltijd – seriegrootte

3

OMSTELTIJD

SERIE

BEWERKINGSTIJD PER STUK

TOTALE BEWERKINGSTIJD
PER STUK
(inclusief omstellen)
1 min + 4 x 60 = 3,4 min
100

RATIO RATIO
(%)
(%)

4 uren

100

1 minuut

4 uren

1.000

1 minuut

1 min + 4 x 60 = 1,24 min
1.000

36

100

4 uren

10.000

1 minuut

1 min + 4 x 60 = 1,024 min
10.000

30

83

100

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Voorraadkosten versus omstelkosten
KOSTEN

VOORRAADKOSTEN
TOTALE KOSTEN

OMSTELKOSTEN

4

Omsteltijdreductie / SMED - methode

OPTIMALE
SERIEGROOTTE

SERIEGROOTTE

Relatie omsteltijd – seriegrootte

5

OMSTELTIJD

SERIE

BEWERKINGSTIJD PER STUK

TOTALE BEWERKINGSTIJD
PER STUK
(inclusief omstellen)

RATIO
(%)

3 minuten

100

1 minuut

1 min +

3
100

= 1,03 min

100

3 minuten

1.000

1 minuut

1 min +

3
1.000

= 1,003 min

97,4

100

3 minuten

10.000

1 minuut

1 min +

3
10.000

= 1,0003 min

97,1

99,7

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Voorraadkosten versus omstelkosten
KOSTEN

VOORRAADKOSTEN

TOTALE KOSTEN
OMSTELKOSTEN

6

Omsteltijdreductie / SMED - methode

OPTIMALE
SERIEGROOTTE

SERIEGROOTTE

RATIO
(%)

Waarom omsteltijdreductie?
• Verhogen van de flexibiliteit
▪ volume-flexibiliteit
▪ mix-flexibiliteit
• Verhogen van de bottleneckcapaciteit
▪ BOTTLENECK: productiemiddel met capaciteit gelijk aan of kleiner
dan de marktvraag
• Verminderen van de kosten
▪ productiviteitsverhoging installatie
▪ verlaging loonkosten
7

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Historiek SMED-methode
• SMED: Single Minute Exchange of Dies

• Ontwikkeld in Japan door Shigeo Shingo
• Uitgetest bij Toyota Motor Company en Mitsubishi
• Doel is om de stilstanden van de installatie door set-up
drastisch te drukken
• Voorbeeld: stilstand door omstellen van een pers van
1.000 ton van 4 uur naar 3 minuten
8

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Totale verliestijd door omstellen

PRODUCT A

OMSTELACTIVITEITEN

• Alle activiteiten tussen:
• laatste goed stuk product A
• eerste goed stuk product B
9

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
• Voorbereiden, functionele controle en nazorg

• Verwijderen en plaatsen van onderdelen
• Centreren, dimensionele controle en
instellen van parameters
• Proefdraaien, bijstellen en afwerken

10

Omsteltijdreductie / SMED - methode

PRODUCT B

Analyse van de omstelactiviteiten
1. VOORBEREIDEN, FUNCTIONELE CONTROLE EN NAZORG
PRODUCT A

1

1

PRODUCT B

• Halen en inzien van omstelinstructies en parameters
• Aanvoeren van alle benodigdheden
• Functionele controle van de onderdelen
• Reinigen en/of oliën van onderdelen
• Wegbergen van benodigdheden
11

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
2. VERWIJDEREN EN PLAATSEN VAN ONDERDELEN
PRODUCT A

2

PRODUCT B

• Demonteren en monteren van onderdelen

12

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
3. CENTREREN, DIMENSIONELE CONTROLE EN
INSTELLEN VAN PARAMETERS
PRODUCT A

3

PRODUCT B

• Instellen van de onderdelen
• Instellen van waarden en parameters

13

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
4. PROEFDRAAIEN, BIJSTELLEN EN AFWERKEN
PRODUCT A

4

PRODUCT B

• Na productie eerste stuk: bijstellen parameters

14

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
PRODUCT A

1

2

3

4

1

PRODUCT B

online

• Online omstelactiviteiten:
▪ de installatie ligt stil
▪ het productieproces wordt onderbroken
15

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Analyse van de omstelactiviteiten
PRODUCT A
1

2

3

PRODUCT B
4

1

offline

• Offline omstelactiviteiten:
▪ de installatie is in werking
▪ het productieproces wordt niet onderbroken
16

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Vier fasen – drie stappen
VERMENGDE
FASE
SMED STAP 1

SPLITS INTERNE (online) EN EXTERNE (offline) OMSTELACTIVITEITEN

GESPLITSTE
FASE
SMED STAP 2

MAAK ZOVEEL MOGELIJK
ONLINE ACTIVITEITEN OFFLINE

OVERGEBRACHTE
FASE
SMED STAP 3

OPTIMALISEER
OMSTELACTIVITEITEN
(ONLINE EN OFFLINE)

VERBETERDE
FASE
17

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Fase 1: vermengde fase
De vermengde fase is de uitgangssituatie:
▪ online en offline activiteiten zijn niet gesplitst
▪ werkzaamheden zijn door elkaar verweven
▪ weinig of geen omstelvoorschriften
▪ onderdelen en gereedschappen niet op voorhand
beschikbaar, onderhouden en/of opgeborgen
▪ instellen gebeurt via gissen en missen
▪ veel tijd besteed aan proefdraaien en bijstellen

18

Omsteltijdreductie / SMED - methode

SMED Stap 1
1. SCHEIDEN VAN ONLINE EN OFFLINE ACTIVITEITEN

• Ter plaatse observeren van de omstelactiviteiten
• Duidelijk omschrijven van de werkmethode
• Indelen van de activiteiten in 4 groepen
• Splitsen van de activiteiten in online en offline
Door betere organisatie en zonder technische wijzigingen:
reductie van de machinestilstand mogelijk van 30 à 50 %

19

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Fase 2: Gesplitste fase
Na stap 1 komt men in de gesplitste fase:
• er werden duidelijke werkinstructies opgemaakt
• voorbereidingen gebeuren tijdens productieproces
• proces wordt enkel nog onderbroken voor online
werkzaamheden
• nazorg wordt uitgevoerd nadat de installatie terug aan
de gang is

20

Omsteltijdreductie / SMED - methode

SMED Stap 2
2. OVERHEVELEN VAN ONLINE NAAR OFFLINE ACTIVITEITEN

• Omzetten van online in offline activiteiten door:
▪ vóórmonteren en vooraf instellen van onderdelen
▪ vooraf plaatsen van hulpstukken, steunen, enz
▪ modulair opbouwen van de machine
▪ gebruik van universele machineonderdelen

Een reductie van de machinestilstand tot 25 % is mogelijk
(technische investeringen)
21

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Fase 3: overgebrachte fase

Na stap 2 komt men in de overgebrachte fase:
• er zijn zoveel mogelijk online activiteiten omgezet in
offline activiteiten
• het gebruik van universele machineonderdelen werd
ingevoerd

22

Omsteltijdreductie / SMED - methode

SMED Stap 3
3. OPTIMALISEREN VAN ONLINE EN OFFLINE ACTIVITEITEN

Via arbeidsstudie en technische aanpassingen:
▪ verbeteren van transport en opslag van onderdelen en
gereedschappen
▪ samenstellen van omstelsets per type product
▪ vervangen van schroeven door functionele bevestigingsmiddelen
▪ gebruik van instelhulpmiddelen
▪ verbeteren van meet- en ijkmethodes
▪ toepassen van ergonomische verbeteringen
▪ opstellen omstelinstructies
23

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Fase 4: verbeterde fase
Hier wordt een voorlopig eindpunt bereikt:
• online en offline activiteiten zijn geoptimaliseerd
• alle instelhulpmiddelen zijn ter beschikking
• omstelmethode ligt vast in omstelvoorschriften
• omstelsets per type product zijn beschikbaar
• proefdraaien en bijstellen zo goed als overbodig

24

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Schematische weergave
FASE 1

PRODUCT A 1 2 1 2 3 1 3

4

1

PROD. B

SMED STAP 1: scheiden van online en offline

1
FASE 2

PRODUCT A 1 2

1
3

4

PRODUCT B

SMED STAP 2: overhevelen van online naar offline
12 3 4

FASE 3

1

PRODUCT A 1 2 3

4

PRODUCT B

SMED STAP 3: optimaliseren omstelactiviteiten
12 3 4

FASE 4
25

1

PRODUCT A 1 2 3 4

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Voorbeeld
Omstellen drukmachine

26

Omsteltijdreductie / SMED - methode

PRODUCT B

Omstellen drukmachine
Principeschets druklijn

27

Omsteltijdreductie / SMED - methode

Omstelactiviteiten vóór verbetering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28

Uitnemen bedrukte bobijn
Afvoeren bedrukte bobijn
Uitnemen drukwals (2)
Reinigen drukwals (2)
Afvoeren drukwals (2)
Aflaten drukinkt (2)
Afvoeren drukinkten
Reinigen verf-unit (2)
Aanvoeren nieuwe drukinkten
Controleren kleur en viscositeit (2)
Aanpassen kleur en viscositeit (2)
Aanvoeren drukwals (2)
Monteren drukwals (2)
Rondpompen drukinkt (2)
Instellen machineparameters
Aanvoeren nieuwe bobijn
Monteren nieuwe bobijn
Doorhalen folie
Proefdraaien en bijregelen
Snijden staal
TOTAAL

Omsteltijdreductie / SMED - methode

T0
(cmin)

Toewijzing

Online
Offline

190
120
520
680
260
220
150
1.520
180
360
160
320
700
150
120
170
230
180
260
80
6.570

2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
4
4
cmin

on
off
on
off
off
on
off
on
off
off
off
off
on
on
on
off
on
on
on
off

Omstelactiviteiten ná stap 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29

Toewijzing
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
3
2
2
4
1
1
1
1
1

Online
Offline
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off

cmin

Omsteltijdreductie / SMED - methode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

30

Aanvoeren nieuwe drukinkten
Controleren kleur en viscositeit (2)
Aanpassen kleur en viscositeit (2)
Aanvoeren nieuwe bobijn
Aanvoeren drukwals (2)
Uitnemen bedrukte bobijn
Uitnemen drukwals (2)
Aflaten drukinkt (2)
Reinigen verf-unit (2)
Monteren drukwals (2)
Rondpompen drukinkt (2)
Instellen machineparameters
Monteren nieuwe bobijn
Doorhalen folie
Proefdraaien en bijregelen
Snijden staal
Afvoeren bedrukte bobijn
Afvoeren drukinkten
Reinigen drukwals (2)
Afvoeren drukwals (2)
TOTAAL ONLINE ACTIVITEITEN
TOTAAL OFFLINE ACTIVITEITEN
TOTAAL

T0
(cmin)
180
360
160
170
320
190
520
220
1.520
700
150
120
230
180
260
80
120
150
680
260
4.090
2.480
6.570

Omstelactiviteiten ná stap 2

T0
(cmin)

Toewijzing

Online
Offline

Aanvoeren nieuwe drukinkten
Controleren kleur en viscositeit (2)
Aanpassen kleur en viscositeit (2)
Rondpompen drukinkt (2)
Aanvoeren nieuwe bobijn
Aanvoeren drukwals (2)
Uitnemen bedrukte bobijn
Uitnemen drukwals (2)
Wisselen verf-unit (2)
Monteren drukwals (2)
Instellen machineparameters
Monteren nieuwe bobijn
Doorhalen folie
Proefdraaien en bijregelen
Snijden staal
Afvoeren bedrukte bobijn
Aflaten drukinkt (2)
Afvoeren drukinkten
Reinigen verf-unit (2)
Reinigen drukwals (2)
Afvoeren drukwals (2)
TOTAAL ONLINE ACTIVITEITEN
TOTAAL OFFLINE ACTIVITEITEN
TOTAAL

180
360
160
150
170
320
190
520
400
700
120
230
180
260
80
120
220
150
1.520
680
260
2.600
4.370
6.970

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1

off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
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cmin

Stap

Huidige situatie

STILSTAND MACHINE
(online activiteiten)
cmin
% verbetering
6.570

Splitsen online en offline

4.090

38 %

Uitwisselbare verf-units

2.600

22 %

Totaal

31

60 %
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Voorbeeld
Productiekuis
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Voorbeeld multischema’s
Productiekuis inpakafdeling
• Een volcontinu werkend bedrijf in de voedings-sector legt het
productieproces driemaal per week volledig stil voor het
grondig reinigen van de inpakzaal en de beide
inpakmachines
• De kuis wordt uitgevoerd door beide machine-operatoren
• De productiekuis neemt gemiddeld 8 uur in beslag (1 shift)
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Voorbeeld multischema’s
Huidige situatie
UUR

OPERATOR 1

OPERATOR 2

05.00

05.30

Opruimen Afspuiten

06.00

06.30

07.00

Volledige reiniging vacuümfilters + trechters

07.30

08.00

Opruimen Opruimen allerlei - schoonspuiten vloer

beneden afzuigfilters (inspuiten - afspoelen - ontsmetten - afspoelen)

boven

Opruimen Afspuiten Uitblazen

Manueel reinigen inpakmachine 2

Afspuiten

beneden afzuigfilters inpakmach. extrusie-eenheden

HELPER

08.30

09.00
PAUZE

Inschatting: 50 % nuttig

09.30

10.00

Opruimen allerlei Monteren extrusies

Omsteltijdreductie / SMED - methode

11.00

WACHTTIJD

+/- 50 % nuttig Plaatsen inpakpapier

PAUZE

Verder reinigen NIET BESCHIKBAAR

Manueel reinigen inpakmachine 3

11.30

12.00

Voorbereid. Opstarten productie
additieven

WACHTTIJD

inpakmachine 2 (helpen in magazijn)

Voorbereid. Opstarten productie
additieven

WACHTTIJD

Meehelpen
opstart productie

Automatische reiniging leidingen

34

10.30

Voorbeeld multischema’s
Voorgestelde werkwijze met 2 personen
UUR

OPERATOR 1

05.00

05.30

Opruimen Afspuiten

06.00

06.30

Reiniging vacuümfilters

Opruimen

Uitblazen

boven

inpakmach.

Opruimen

Afspuiten

boven

extrusie

beneden afzuigfilters

OPERATOR 2

Opruimen Afspuiten

Reiniging vacuümfilters

07.00

beneden afzuigfilters

07.30

08.00

08.30

Manueel reinigen inpakmachine 2

Manueel reinigen inpakmachine 3

09.00
PAUZE

PAUZE

09.30

10.00

10.30

11.00

Verder reinigen

Monteren Voorbereid.

inpakmachine 2

extrusie

Verder reinigen

Monteren Voorbereid.

inpakmachine 3

extrusie

11.30

Opstarten productie

additieven

Opstarten productie

additieven

Automatische reiniging leidingen
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Voorbeeld multischema’s
Voorgestelde werkwijze met 3 personen
UUR

OPERATOR 1

05.00
Afspuiten

05.30

06.00

Reiniging vacuümfilters

afzuigfilters

OPERATOR 2

Afspuiten

Opruimen

07.00

07.30

Manueel reinigen inpakmachine 2

08.30

09.00
PAUZE

Reiniging vacuümfilters

Opruimen beneden

Opruimen

Manueel reinigen inpakmachine 3

PAUZE

boven

Voorbereid. Uitblazen

Voorbereid.

09.30

10.00

Opstarten productie

additieven

Voorbereid.
additieven

Afspuiten

Monteren extrusie

Meehelpen reinigen inpakmachines

auto reiniging inpakmach. extrusie

Automatische reiniging leidingen
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08.00

boven

afzuigfilters

HELPER

06.30
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PAUZE

Opstarten productie

10.30

11.00

11.30

12.00

12.00

Voorbeeld multischema’s

Totale duurtijd
productiekuis
minuten verbetering
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Huidige situatie

420

Voorstel met 2
personen

390

7%

Voorstel met 3
personen

300

28 %
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Case
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Benodigde
mantijd
minuten verbetering
1.020
720
750

29 %
26 %

Voordelen van de SMED-methode
• Kleinere series worden mogelijk (flexibiliteit verhoogt)
• Dringende orders kunnen ingelast worden
• De tussenvoorraden worden drastisch verlaagd
• De bottleneckcapaciteit wordt verhoogd

• De productiviteit wordt verhoogd (beter rendement)
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Voordelen van de SMED-methode
• De omstelkosten worden drastisch verlaagd
• Omstellen vereist minder specifieke kennis
• Het proefdraaien wordt sterk gereduceerd
• Een continu verbeteringsproces wordt op gang gebracht
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