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innoveren ?

Veel innovatie mogelijkheden :

arbeidspost-innovatie

proces-innovatie

arbeidsorganisatie

nieuwe markten of bestaande producties vernieuwen

……

Ref. Wikipedia :

Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie 

daarvan. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere -

sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel 

van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, 

productieprocessen, etc.).

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Idee_(filosofie)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmanagement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie


innoveren ?

mogelijke triggers :

- marktverschuivingen : verdwijnen grote reeksgroottes

- wijziging doelgroep : niveau

- reorganisatie : wijzigende strategie

-……..

combinatie van diverse triggers



Markten  (%)

2018



markten

Veel onstabiliteit :

verloren, invloedrijke, producties :

Quadrant/Honda einde producties in Aalst

Quadrant/VW verhuis fabriek naar Tsjechië

Quadrant/Toyota concurrentie lage loon landen

SAPA sluiting afdeling

Remi Claeys Alutubes reorganisatie bij klant

Renson standaardroosters capaciteit voor concurrentie beletten

Orac nieuwe fabriek in Slovakije

enclave Hautekiet faillissement / nieuwe eigenaars

enclave Lemahieu verhuis productie naar Tsjechië

enclave Europal economische recessie

enclave Jacali nieuwe eigenaars

enclave Dupont ploegwerk en grote flexibiliteit vereist

……………… …………………………………..



Normaal Economisch Circuit (NEC) :

Focus op “core” activiteit

Lage-loon

landen

Interne

Uitvoering

(know-how)

Sociale

ondernemingen

marktbepaling



opstarten project
bestaand productieproces innoveren

analyse door werkvoorbereidende dienst van bestaande 
werkmethodiek : 

aantal onderdelen

lotgrootte orders

overlappende bevoorrading

uittekenen alle handelingen

Aandachtpunten markeren bij tillen en staand werk

in kaart brengen van knelpunten bij potentiële werknemers



Randvoorwaarden voor nieuwe 

methodiek

▪ Zittend werken / Ergonomie

▪ Foutloos werken

▪ Inzet van zwakkeren, persoonsonafhankelijkheid

▪ Modulair

▪ Capaciteit halen

▪ Polyvalentie



Praktische case : ass. bag

basis producten
▪ Handleidingen A4-formaat : ± 50 types

▪ Isolatiebuizen : 4 types

▪ Zakjes met montagemateriaal : ± 10 types

▪ Isolatie strips : ± 5 types

▪ Nummers labels : 7 verschillende nummers

▪ Documentatieblaadjes 

▪ Spanringen : 2 types

▪ Zekeringen : 2 types

▪ Overige



orders
▪ Huidige capaciteit = 2500 verzamelpakken/dag

– Vraag klant : 3000 verzamelpakken/dag

– > cyclustijd = 7 sec/verzamelpak

▪ Verdeeld over ong. 25 verschillende orders

Ordergroot t espreid ing
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oude situatie 
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flow chart nieuwe methodiekflow chart oude methodiek

      Magazijn

overslag naar 

magazijnbakken

     bevoorrading automaat

   overslag naar telbakken

naar andere rekpositie

lege magazijnbak ?

6 volle telbakjes ?

controleprocedure

Magazijn

plaatsen grondstof 

in tussenstockage

minimum v/d 

tussenvoorraad 

bereikt ?

groeperen 

grondstoffen op 

palet 

nemen grondstof uit 
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         2° tot 10°picker
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      kleven zak-etiket

      inbrengen bak-etiket

    stop 

productie
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 10 zaketiketten
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voorsorteren v/d 
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plaatsen grondstof 
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TUSSENSTOCKAGE

alle noodzakelijke 

soorten 

grondstoffen 

gesorteerd ?

plaatsen 

verzamelbak in 

wachtzone

einde taak

volledige 

afroep 

afgewerkt ?

uittekenen bestaande 

werkmethode met aanduiding 

van de knelpunten

opstart studie



Lay-out 1 : Nachtwinkel

+ Compact, Kostprijs

- Capaciteit, Overzichtelijkheid, Ergonomie



uitwerken nieuwe methodiek

▪ externe adviezen : studiebureau :

– 8 voorstellen & 8 x afgekeurd

– Objectief : geen personeel nodig ??



Layout 2a : Feeders



Layout 2b : Feeders



Layout 2c : Feeders



Layout 2d : Feeders



Layout 3a : Picking visualisatie



Layout 3b : Picking visualisatie



Layout 4a : Picking rechtstreeks 

in productdrager



Layout 5a : Verstelbare feeders



Layout 5b : Verstelbare feeders



Layout 6a : Eén onderdeel per box



Layout 6b : Eén onderdeel in box 

(alternatief)



Layout 7a : Automatische selectie 

en aanvoer



Layout 7b : Automatische selectie 

en aanvoer



Layout 8 : Verzamelen van 

onderdelen per order



uitwerken nieuwe methodiek

oprichten interne werkgroep

– uittekenen mogelijkheden

– samenstelling

▪ Werkvoorbereidende dienst

▪ Arbeidsanalist

▪ Technische dienst

▪ Logistiek dienst

▪ kwaliteit

▪ Directie

– Uitnodigen experten opwerkgroep : 

▪ potentiele leverancier, kenniscentrum



definitief principe lay-out    
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warehouse

factory principe

verzamelautomaat



warehouse

factory

aanvoer grondstoffen



warehouse

factory



warehouse

factory

10 stukjes 

overhevelen 

naar kleinere 

bakjes



warehouse

factory
iedere 

operator 

neemt 1 item 

uit ieder bakje

10 operators

via computersignaal 

sturing van een 

verzamelopdracht



warehouse

factory



warehouse

factory



foto foto

1,1 / 1,2

2,1 / 2,2

1,1

2,3 / 3,1

1,2

3,2

2,1 ja

neen

ja

neen

neen ja

flow chart nieuwe methodiekflow chart oude methodiek

      Magazijn

overslag naar 

magazijnbakken

     bevoorrading automaat

   overslag naar telbakken

naar andere rekpositie

lege magazijnbak ?

6 volle telbakjes ?

controleprocedure

Magazijn

plaatsen grondstof 

in tussenstockage

minimum v/d 

tussenvoorraad 

bereikt ?

groeperen 

grondstoffen op 

palet 

nemen grondstof uit 

stapelrekken 

nemen grondstof uit 

stapelrekken 

einde bevoorrading

AFROEP AFROEP

(dag -1) (dag 0)

2,2 4,1

2,3

3,1

3,2

3,3 5,1

3,4

NOK

OK

nee

ja

ja

neen

5,2

neen

5,3

ja

5,4

inlezen afroep in 

computer

      automatische 

selectie telbakken

  wachtzone telbakjes op rij

    ontgrendelen wachtzone

volgend 

artikel

controle

           1° picker

    plaatsen zakken op band

     verzamelen zakken in E-bak

         2° tot 10°picker

      verpakken artikelen

      kleven zak-etiket

      inbrengen bak-etiket

    stop 

productie

bevoorrading

 10 zaketiketten

bevoorrading

 1 bak-etiketten

voorsorteren v/d 

grondstof naar 

verzamelbak

plaatsen grondstof 

op sorteertafel

terugplaatsen 

grondstofbak naar 

tussenstockage 

TUSSENSTOCKAGE

alle noodzakelijke 

soorten 

grondstoffen 

gesorteerd ?

plaatsen 

verzamelbak in 

wachtzone

einde taak

volledige 

afroep 

afgewerkt ?



p
ri

n
te

r

p
ri

n
te

r

n
o
o
d



de verzamelautomaat



-heffen en tillen wordt 

uitgesloten

-manueel dragen van 

goederen naar tussenstock

-stapelen op diverse 

hoogtes

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



-productiegoederen naar 

arbeidspost dragen
-verduwen van magazijnbak van 

rollenbaan naar  transportband

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



-productiegoederen worden 

manueel op arbeidspost 

geplaatst

-transportband brengt 

magazijnbak automatisch 

naar de telzone

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



computer 'plukt' volgens 

de opgelegde structuren 

een aantal 'telbakjes' en 

plaatst ze in een rij

Alle bakken worden getild naar 

de werkposten. Ong. 15 kg

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



manueel verzamelen van 

artikelen die verspreid liggen 

op de tafel

de rij telbakjes passeert 

via 10 werknemers

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



Lege bak van de  

voorsortering wordt gebruikt 

om afwerkte 

eindverzameling op te 

bergen

Ieder werknemer neemt zittend, 1 artikel uit een 

telbakje, legt deze op zijn schelp.

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



bak met eindproducten 

wordt naar controlezone 

getild

afgewerkte verzameling 

wordt op de transportband 

gelegd

Oude werkmethode Nieuwe werkmethode



Controle zone



Uitrollen naar andere afdelingen 

?????



Magazijn B : toestand november 2008

enkel traag roterende stock

Veel kleine verpakkingen



Voldoende ruimte

Geen volumineuze goederen

Magazijn B : toestand november 2008



Montage atelier afdeling B

veel stapeling

montageruimte per artikel

“resten” blijven staan tot volgend order



Wanorde

Geen overzicht

Plaats te kort voor nieuwe opdrachten

Montage atelier afdeling B



Montage atelier afdeling B

Stockage per persoon

Stockbeheer ?? 



Montage atelier afdeling B

Stockage

Voorlopen op afroepen

Geen overzicht



Reorganisatie van 

lang lopende reeksen (4 jaar) 

naar kleine repetitieve reeksen (2 uur)

1) vereenvoudigen van de organisatie

gebruik ‘high tech’ : 

2) herschikken taak van de begeleiders 

verhogen van betrokkenheid van de operatoren : 

Aangepaste strategie :



magazijnautomaat
fase 1

flexibel atelier
fase 2verpakkings en 

verzendingsatelier
Fase 3

uitbreidingsmogelijkheden















montagelijn of verzamellijn



voorafgaandelijk ……….

Marktonderzoek

Analyse van aanpak , impact op de organisatie

Business impact

- markt propositie

- bedrijfsprofijt

- marktligging

- marktstrategie

Financiële haalbaarheid

Marketing en verkoop

vervolg



Business impact 

Waarde propositie

Bedrijfs profijt

Markt ligging

Markt strategie

De Oesterbank vzw  :



De Oesterbank vzw  :

dominerend

differentiërend

normaal

beneden normaal

niet aanvaardbaar

toegang ervaring prijs product service

Waarde propositie



De Oesterbank vzw  :

B2B noden segment technologie

0 geen B2C geen

1 weinig klein volume/niet complex artisanaal

2 normaal groot volume/niet complex manueel

3 hoog klein volume/complex manueel met hulpmiddelen

4 specifiek groot volume/complex technologische hulpmiddelen

marktbepaling



eisen 

ingewilligd

eisen niet ingewilligd

klanten 

voldoening

klanten 

mistevreden

Aantrekkelijke voorwaarden

De Oesterbank vzw  :

klanten voldoening   t.o.v.  klanten eisen

Strategische positie



prijs

B A

productgericht klantgericht

C D

kosten

inspanningen

oude strategie

nieuwe strategie

De Oesterbank vzw  : Strategische positie



omzet            - kosten

volume       x        marge

markt grootte marktaandeel

prijs - variabele 

kost

vaste 

kosten

volume       x        marge

markt grootte marktaandeel

prijs - variabele 

kost

vaste 

kosten

winst  = 

De Oesterbank vzw  :

resultaat gerichte investering :   financieel 

resultaten



De Oesterbank vzw  :

resultaat gerichte investering :   sociaal (missie) 

tewerkstelling doelgroep

inzet omkadering

betrokkenheid operators

inzet laag functie classificatie operatoren

stabiele personeelsbezetting

veiligheid

toekomstperspectieven

resultaten



De Oesterbank vzw  :

Financiële haalbaarheid 

investeringskost & financiering

kosten / baten analyse

analyse en besluit



Concretisering :

uitvoering





grondstoffen





Concretisering :

interne organisatie :
innovatieve arbeidsorganisatie

kanbansturing





afroepen



– Kanban toepassing



Verzending 

en 

verpakking

(fase 3)



Afdeling b : drop/pick –to-light



risicospreiding

Nieuwe markten (innovatief) benaderen

Aanpak : 

- netwerk

- proefproject / proefopstelling



Regio gebonden activiteiten

• Basis principe :

– Oesterbank creëert een corebusiness rond wat de industrie 

meesleept als niet-corebusiness

– Oesterbank creëert een milieu vriendelijk procesmodel daar 

waar de industrie niet voor wil investeren

– Oesterbank ontwikkelt een kenniscentrum als ‘best-practice’  

voor andere regio’s/landen

– Oesterbank ontwikkelt een logistieke flow waarbij de klant ontlast 

wordt van alle problemen

– Oesterbank wordt regionale marktleider en prijszetter



Regio gebonden activiteiten

• Bakkenwascentrale : industrieel reinigen van transportbakken

– Voedingsindustrie : 

• visverwerkende bedrijven

• vlees distributie

• traiteur bedrijven

– NON – food

• Industrieën

• distributiebedrijven



Regio gebonden activiteiten

• Polystyreen recyclage : industrieel  vermalen en compacteren van 

gebruikte polystyreen en deze terug op de markt brengen :

– Voedingsindustrie : 

• visverwerkende bedrijven

• traiteur bedrijven

– NON – food

• Industrieën

• Retail in elektronische apparatuur

• Gemeentelijke containerparken



Kenniscentrum Ecologische Bakkenwascentrale :









Transport : ruggengraat van oesterbank-strategie



29st




