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Waarom is meten zo belangrijk?

?
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De Veltion methode als leidraad
Stap 1: De formele beslissing tot 

veranderen

Stap 2: Organiseren voor 

verandering

Stap 3: Leren over Lean

Stap 4: Lokale Diagnose

Stap 5: Lokale Verbetering

Stap 6: Kaizen Showcase

Stap 7: Borging

Stap 8: Netwerken en vergelijken

Stap 9: Integratie met management 

opvolging

ACT PLAN

DOCHECK

Voorbereiden 

op verandering

Stap voor stap 

verbeteren

Verbeteringen 

duurzaam maken



Welke case wenst u het liefst te horen?

A. Hoe kan je KPI’s gebruiken om de strategische doelstellingen te 

bepalen?

B. Hoe kan je de accuraatheid van de meetgegevens verhogen?

C. Hoe kan je door goede analyses de meest voorkomende oorzaken 

te weten komen?

D. Hoe kan je meestergasten inschakelen om verbetering te 

realiseren?

A. B. C. D.

17%

26%

33%

24%
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Een gieterij heeft onlangs 

een MES-meetsysteem 

geïnstalleerd om te leren 

uit productieproblemen en 

zodoende de ongeplande 

verstoringen van de 

gietmachines tot een 

minimum te beperken.

Case study



S1 & 2. Ambition & Action day
Doelstellingen voor het bedrijf bepalen en verbeterprioriteiten 

bepalen

Management begrijpt basis van Lean en is overtuigd 

van het belang van het verbetertraject



Charter duurzaam verbeteren

Laatst bijgewerkt op 05/03/2015

Bedrijfsnaam: De Verbeteraar NV

Product/Dienst Gieten en nabewerking van 

aluminium producten

Aantal werknemers 80Flow Casting

Stap 1: de formele beslissing 

tot veranderen

Stap 2:  organiseren

Voor verandering

Stap 5: lokale verbetering

Stap 4:  lokale diagnose

of Stap 6: Kaizen

showcase 

Stap 9:  integratie met 

Management opvolging

Vieren van succes

Stap 3:  leren over Lean

Stappenplan om te 

verbeteren

Stap 7: borging

Stap 8: netwerken en 

vergelijken

Projectfunctie Naam

Projectcoördinator Filip (verantw. gieterij)

Verantwoordelijke manager Bert

Medewerker Jolien (Gieter)

Medewerker Bob (Voorman)

Medewerker Camel (Gieter)

Medewerker

Partner in project Kris (Werkvoorbereider)

Partner in project Leen (Kwaliteit)

Samenstelling verbeterteam

Werkschema verbeterteam

Start Begin april

Frequentie van samenkomen
2-wekelijks

Di voormiddag

Werkveld: Gieterij ALU

• Gieten van Aluminium producten

• 6 ALU gietmachines

• 3 ploegen shifts

• 24 FTE: 3 x 6 gieters, 3 x 1 voorman, 3 x 1 

werkvoorbereider (matrijzen klaarzetten)

Doelstellingen en verwachtingen 

van het project

• Verminderen van het aantal ongeplande

storingen op de ALU gietmachines

• Principe van storingen laten leven op de 

werkvloer

• Operatoren actief betrekken bij het proces om 

storingen te verminderen

• Invoeren van preventieve onderhoudsbeurten 

tijdens het gieten: ontluchtingen uitblazen, sproeier 

kuisen, … om grote pannes te voorkomen

• Nieuw meetsysteem zodanig configureren dat 

het gemakkelijk te gebruiken is in het meten / 

elimineren van storingen

Hoe zal je de resultaten meten?
• Aantal ongeplande storingen verminderen

 Juiste rapporten te definiëren uit het meetsysteem

• Uptime (giettijd) per shift verhogen

 Juiste rapporten te definiëren uit het meetsysteem
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Wat is een storing?

Een ongeplande stilstand die langer duurt dan normaal?

Zoek een goede balans tussen de 

aanvaardbaarheidsgraad van de operatoren vs. 

detail van de metingen

– Te veel detail: 

• Irritatie bij de operatoren: iedere minimale storing = tijdverlies door storing te 

melden / registreren

• Stress bij operatoren

• Overvloed aan data

– Te weinig detail

• Informatie gaat verloren
Voorbeeld

Storing = stilstand > 5 x cyclustijd 

(Stilstand die langer duurt dan het 

gieten van 5 stuks)
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Structureren van meetgegevens

Hoe zal je de meetrapporten gaan gebruiken?

– Op welke velden wil je filteren?

– Op welke manier wil je data groeperen?

Voorbeeld

– 3x hetzelfde probleem, maar iedere operator heeft zijn “eigen 

verwoording”

– “Geef me alle storingen veroorzaakt door een stroompanne”

•  Manueel tellen

Start Storing Einde Storing Machine# Verstoringsreden
3/03/2015 12:34 3/03/2015 13:23 Machine 1 Stroompanne - machine herstart
3/03/2015 15:12 3/03/2015 15:31 Machine 1 Electriciteitproblemen
3/03/2015 23:51 3/04/2015 0:12 Machine 1 Problemen met elektriciteit
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Structureren van meetgegevens (2)

Maak een voor-gedefinieerde keuzelijst van 

verstoringsredenen

– Houd de structuur zo eenvoudig mogelijk (gebruiksgemak 

operator)

– Maak vrije tekstingave mogelijk voor minder courante 

verstoringen

Verstoringsreden

Gietmachine

Stroompanne

Koeling vervuild

Olielek

Andere

Matrijs

Robot

Vrije tekst 

ingave
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De Veltion methode
Stap 1: De formele beslissing tot 

veranderen

Stap 2: Organiseren voor 

verandering

Stap 3: Leren over Lean

Stap 4: Lokale Diagnose

Stap 5: Lokale Verbetering

Stap 6: Kaizen Showcase

Stap 7: Borging

Stap 8: Netwerken en vergelijken

Stap 9: Integratie met management 

opvolging

ACT PLAN

DOCHECK

Voorbereiden 

op verandering

Stap voor stap 

verbeteren

Verbeteringen 

duurzaam maken



S4. Kick-off verbeterteam
Met het verbeterteam en change agent 

Basisbegrippen van Lean aanbrengen en analyse van 

de opportuniteiten die beter kunnen

Andere diagnose tools in groep leren en meteen 

toepassen
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Correctheid van meetgegevens

Stap 1: Operatoren opleiden: hoe storingen registreren?

– Operatoren begrijpen waarom we meten

– Inspelen op het Big Brother-Risico

Stap 2: Datacorrectheid: een KPI op zich

Verantwoordelijkheid

geven aan de 

voormannen:

• Controleer alle machines op 

onbenoemde storingen voor 

einde shift

• Iedere dag een rapport met 

onbenoemde storingen van 

shift dag voordien



S5. Lokale verbetering
Met het verbeterteam en change agent

Op wekelijkse basis

Aanpakken problemen / verspillingen gedefinieerd 

tijdens de analyse (kick-off)
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Meten als input voor verbetering

Voormannen krijgen iedere dag een lijst met 

storingsoverzicht van hun shift van de dag voordien

Voorman vraagt na bij de operator

– = input van problemen / nieuwe ideeën / verbeteropportuniteiten

– Borging opdat verbeteropportuniteiten niet verloren gaan

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Machine 1

Machine 2

Machine 3

Machine 4

Machine 5

Machine 6

Totale duur storingen (uren)

Overzicht duur storingen
Maandag 03/mrt | Shift: Laat

DOEL: inzoomen 

op machines met 

meer dan 12% 

storingen (ca. 1u)
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Meten om prioriteiten te stellen

Productieverantwoordelijke waakt over de evolutie in 

storingen en bespreekt deze met de 

afdelingsverantwoordelijken

3/03/2015 4/03/2015 5/03/2015 6/03/2015 7/03/2015

Overzicht activiteit Machine 5
Week 10

Actief Setup Storing

Vaststelling

Storingstijd van 

Machine 5 ligt quasi 

continu boven de 10%

Actie

We stellen een 

werkgroep (met 

operatoren!) samen 

die zich buigt over de 

storingen van Machine 

5 
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Analyseren van meetgegevens

Categorisatie van verstoringsreden = belangrijke rol bij 

analyse van problemen

0
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Ontluchting
reinigen

Bramen Robot bijregelen Beschadiging
matrijs

Aangiet blijft
zitten

Andere

Pareto storingen 
Machine 5 - Week 10

Meest voorkomende 

oorzaak aanpakken met 

probleem-oplossende 

technieken: Ishikawa

(visgraatdiagram), 5 Why, 

…
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De Veltion methode
Stap 1: De formele beslissing tot 

veranderen
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Voorbereiden 
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verbeteren

Verbeteringen 

duurzaam maken



Bij wie in het bedrijf bespreekt men 
regelmatig KPI’s op de werkvloer?

A. Dagelijks

B. Wekelijks

C. Maandelijks

D. Nooit

A. B. C. D.

13%

35%
31%

21%
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Implementatieplan borgen met PDCA
Tegenmaatregel – Waarom 

zoveel ontluchting reinigen 

op Machine 5?

Operatoren zien het resultaat 

van hun verbeteracties in de 

KPI’s
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S9. De Management Opvolgstructuur

Stap 1

Verzamelen van 

verbeteropportuniteiten bij 

operatoren op basis van 

afwijkende 

meetgegevens 

Stap 2

Analyse van opportuniteiten,  stellen van 

prioriteiten en samen- stellen van een 

verbeterteam

Stap 3

Analyse + uitwerken 

tegenmaatregelen. 

Controle van het resultaat

Stap 4

Rapportering algemene vooruitgang 

productiviteit



Veltion bvba

Voskenslaan 97D

9000 Gent

Contact:

info@veltion.be

+32 (0) 472 35 95 16


