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   Hoe blijft u de 

             concurrentie voor?

K
ienologic levert advies, training 

en implementatie op het gebied 

van procesoptimalisatie aan 

bedrijven in de maakindustrie. Deze 

markt is de laatste jaren behoorlijk 

veranderd. Denk maar aan de con-

currentie uit de lage lonen landen, 

de opkomst van het manarm produ-

ceren, de vraaguitval ten gevolge 

van de kredietcrisis en klanten die 

steeds veeleisender zijn geworden. 

Klanten bestellen steeds kleinere series, eisen 

maximale $exibiliteit en korte levertijden tegen 

een concurrerende prijs.

Waarom zou u zich moeten focussen op 

doorlooptijdreductie? Het maximaliseren van de 

bezettingsgraad lijkt logischer om de  

concurrentie voor te blijven.  

Om korte doorlooptijden te kunnen realiseren, 

moet namelijk uw kwaliteitsbeheersing en 

procesbetrouwbaarheid op orde zijn. 

De invloed van kwaliteitsafwijkingen en proces-

verstoringen wordt nu beperkt met bu(ers in de 

vorm van voorraad, capaciteit of (lever)tijd.  

Deze bu(ers gaan ten koste van uw marge 

en omzet. Volgens de ¼-2-20 regel, levert het 

terugbrengen van de totale doorlooptijd naar 

een ¼ een verdubbeling van de productiviteit 

en een kostenbesparing van 20% op!

 

Maar kortere doorlooptijden betekenen ook: 

•  dat machines niet altijd produceren,  

•  er kleinere series geproduceerd worden en 

•  er dus vaker omgesteld moet worden. 

Dit klopt misschien niet met het gevoel dat u 

heeft bij e6ciënt produceren. Het gevoel is dan 

ook vaak een belemmering om kleinere series te 

gaan produceren.  

Om uw gevoel aan te scherpen en u te laten zien 

en ervaren hoe de doorlooptijd gereduceerd 

kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van 

het rendement, heeft Kienologic het simulatie-

spel eXcellent concurreren ontwikkeld.  Aan de 

hand van de spelrondes en de aangereikte  

theorie, ervaren de deelnemers hoe het 

samenspel van bezettingsgraad, steltijden, 

seriegroottes, variabiliteit en doorlooptijden 

werkt. Hierdoor wordt draagvlak voor doorloop-

tijdreductie en het verkleinen van de seriegrootte 

gecreëerd. 

 

Wilt u weten hoe u de concurrentie voor blijft? 

Neem dan contact met ons op om het  

simulatiespel te ervaren.

Bedrijfsreportage

De sleutel is reductie van door-

looptijd. Doorlooptijdreductie 

dwingt u om, verspillingen in uw  

proces te elimineren, uw kwaliteit  

en betrouwbaarheid van uw 

proces te beheersen. 


