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Succesvol experiment
One-piece-flow

TEKST Wilbert Leistra 

1 Het one-piece- 

flow-experiment 

wordt uitgelegd 

aan het voltallige 

personeel van Inte-

co. (Foto: Inteco)

2 Binnen het experi-

ment werd gewerkt 

met zo klein moge-

lijke batches. (Foto: 

Rutger Broeders)
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De industrie is gewend om in grote batches 

te denken. De machines moeten immers 

draaiende blijven. Arpa Learn Instituut bedacht 

een experiment gebaseerd op het Lean-begrip 

one-piece-flow: werken met zo klein mogelijke 

batches. Inteco, een klimaatplafondfabrikant 

uit Boxtel, toonde lef en ging het experiment 

aan met Arpa. De resultaten: een veel 

kortere doorlooptijd, lagere proceskosten en 

beduidend lagere voorraadkosten. “We doen 

nu met minder energie meer dingen beter”, 

aldus Paul Ruijgrok, directeur van Inteco.

Een machine mag niet stilstaan, die moet continu produ-
ceren. Dat heet efficiency. Of toch niet? “Dat is hoe we het 
op school hebben geleerd”, vertelt Paul Ruijgrok, directeur 
van Inteco uit Boxtel. “Groot inkopen – dat is immers in 
verhouding goedkoper – en een product in onderdelen 
produceren. Het halffabricaat opslaan en weer tevoorschijn 
halen als er weer een onderdeel geproduceerd kan worden. 
En dat dus een aantal keren. Je kunt wel flink doorpakken, 
maar toch is het niet echt efficiënt. Je hebt immers meer-
dere transportmomenten nodig om de onderdelen van het 
product op te slaan en weer uit de opslag te halen. En bij 
de machines staan enorme batches klaar om geproduceerd 
te worden. Het gevolg: grote voorraden en lange door-
looptijden. Het voordeel van deze werkwijze is dat je in 
kunt spelen op een flexibele vraag en je kunt de gewenste 
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Toyota
Die professionele aanpak werd verzorgd door Arpa Learn 
Instituut uit Veldhoven. Trainer/consultant Dirk Dorr vertelt: 
“Inteco wilde het productieproces efficiënter inrichten. Het 
productieproces moest naar voorbeeld van Toyota worden inge-
richt. Eerst de ene auto helemaal klaarmaken en dan pas aan de 
volgende beginnen. Vertaald naar de situatie bij Inteco betekende 
dat: van het begin tot eind zet je alle bewerkingen van een pro-
duct achter elkaar en zet het vervolgens klaar voor levering. Om 
na te kunnen gaan hoe dat in de praktijk zou uitpakken, hebben 
we samen met het bedrijf in Boxtel een experiment bedacht, de 
one-piece-flow. Dus weg met de grote batches, maar werken met 
de kleinst mogelijke batch, in dit geval een van één.”
Inteco zette voor een dag de productie stil en alle medewerkers, 
dus van de productie tot aan de kantoormedewerkers, deden mee 
aan het experiment. Ruijgrok: “Vooraf hebben we het hele pro-
ductieproces van één product gevolgd en iedere bewerkings- en 
voorraadstap in kaart gebracht. Dit heet een waardestroom- 
analyse, Value Stream Map (VSM) in het Engels. Hieruit bleek 
dat een groot gedeelte van deze tijd wachttijd als voorraad of 
tussenvoorraad was.” 

kwaliteit leveren. Maar de extra handelingen voegen geen 
waarde toe en het vergroot de kans op fouten. Dat moet dus 
anders kunnen.”

Lego-spel
Om te kijken waar het productieproces wellicht efficiënter 
kon, deed Ruijgrok met zijn medewerkers het Lego-spel. 
“In groepjes van twee moesten de medewerkers met de 
inhoud van een doosje Lego een auto of een huis bouwen”, 
vertelt de directeur van de klimaatplafondproducent. “Met 
een stopwatch werd gemeten hoe lang ze deden over vijf 
vooraf bepaalde acties: zoeken, tekening lezen, transporteren, 
bouwen en herstellen. Hieruit kwamen de volgende resulta-
ten naar voren: men was 20 procent met zoeken bezig, 
20 procent met tekeningen lezen, 20 procent met transpor-
teren, 30 procent met bouwen en 10 procent met herstellen. 
Deze resultaten hebben we naast ons eigen productiepro-
ces gelegd en ons afgevraagd of de gemiddelden klopten. 
Dat zou best wel eens kunnen kloppen, was de algemene 
opvatting. Genoeg aanleiding om het professioneel te laten 
meten.”
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Vergelijking
Tijdens het experiment vond er een vergelijking plaats 
tussen de normale manier van werken en die volgens de 
one-piece-flowgedachte. “Gedurende de ochtend werden 
vier orders van tien panelen geproduceerd op de manier 
zoals de medewerkers het gewend waren”, legt Dorr uit. 
“In de praktijk kwam dat op het volgende neer: tien stuks 
werden uit voorraad gehaald, bewerking A werd uitgevoerd, 

terug naar de voorraad getransporteerd, tien stuks weer uit 
voorraad opgehaald, bewerking B werd uitgevoerd en weer 
terug naar de voorraad getransporteerd. Deze handelingen 
werden uitgevoerd totdat alle bewerkingen waren voltooid 
en de producten klaar waren voor transport.” Ruijgrok: “Er 
werd keihard doorgewerkt. De pallets werden af- en aan-
gereden. Alle handelingen werden nauwkeurig gemeten en 
geanalyseerd door de waarnemers van Arpa en Inteco.”
’s Middags werd de productieopstelling anders opgebouwd. 
“Alle noodzakelijke bewerkingen werden in de productiehal 
direct achter elkaar geplaatst. Het team ging met dezelfde 
order van tien panelen aan de slag. Iedere plafondplaat 
doorliep nu alle bewerkingen in één keer, waarna hij in de 
verzameldoos werd geplaatst. Na tien panelen kon de doos 
dicht en klaar worden gezet voor transport”, vertelt Dorr.

Doorlooptijd
De resultaten van het experiment waren volgens Ruijgrok 
voor een deel onthutsend. “Vooral de veel kortere door-
looptijd van een product was spectaculair te noemen. Waar 
eerst een product, met name door de lange wachttijd in de 
voorraad, een doorlooptijd van veertien dagen had, was de 
doorlooptijd volgens de one-piece-flowmethode slechts 
43 minuten. Maar liefst 99 procent korter dus”, vertelt hij 
enthousiast. Een logisch gevolg van de andere inrichting van 
het productieproces, erkent hij. 
Trainer/consultant Dorr van Arpa noemt nog een aantal 
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voordelen die het experiment heeft opgeleverd. “We hebben 
berekend dat volgens de nieuwe inrichting van het produc-
tieproces de proceskosten met 6 procent omlaag kunnen, 
de voorraadkosten € 33.000 per jaar omlaaggaan, terwijl de 
kwaliteit van het product hetzelfde blijft.”

Reacties
De reacties van de medewerkers zijn erg positief. Doordat 
de bewerkingen dicht bij elkaar waren geplaatst, hadden ze 
meer contact met elkaar. “Je ziet door die communicatie 
verbeteringen in het proces als het ware vanzelf ontstaan. 
Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het op een andere 
manier aangeven van een product, zodat het gemakkelijker 
op het volgende station kan worden bewerkt. Maar ook 
aan het wijzigen van de bewerkingsvolgorde, omdat die 
logischer is. Dergelijke bottlenecks waren door deze nieuwe 
manier van werken direct zichtbaar”, aldus Ruijgrok.
Namens de waarnemers is Dorr ook positief over het expe-
riment. “Je zag het besef en de betrokkenheid groeien bij 
de deelnemers. Je doet als het ware als organisatie een stap 
terug om te kunnen overzien hoe het anders kan. Met als 
doel alleen dat te doen wat nodig is. En dat heeft gewerkt.” 
De medewerkers gaven in een reactie ook aan dat ze minder 
hard hoefden te werken. Daar is de directeur natuurlijk 
niet blij mee. “Juist wel. Dat vind ik super! De medewer-
kers kunnen nu beter en efficiënter omgaan met de tijd. Er 
wordt rust gecreëerd en men heeft een beter overzicht. Er 
kan beter worden nagedacht over verbeteringen. In feite 
is iedere dag de uitdaging om na te denken over zaken die 
beter kunnen. We hadden het ontzettend druk, we waren 
continu bezig met ruimte te creëren door met de voorra-
den te schuiven. Iedereen wil presteren, dat zit in de mens. 
Je wil heel graag de dag positief afsluiten en dat hoeft wat 
mij betreft niet met een natte rug van het zweet. We waren 
continu ‘naast de fiets aan het rennen’, zoals het gezegde 
binnen ons bedrijf luidt. Geen tijd om erop te springen. Dat 
hebben we nu wel gedaan. We hebben ruimte gemaakt voor 
het experiment door de productie een dag stil te leggen. 
En dat heeft ons heel veel opgeleverd, alleen al de glimlach 
op de gezichten van de medewerkers nadat het experiment 
geslaagd was.”  

Investeringen
Een nieuw productieproces vergt in veel gevallen nieuwe 
investeringen. Niet bij Inteco, verzekert Ruijgrok. “Je kunt 
wel investeren in bijvoorbeeld een nieuwe machine die 
sneller kan produceren. Maar die is duurder dan een die we 
hebben, dus moet die continu produceren om er voordeel 
van te hebben. Wij hebben ons juist bezig gehouden met de 
vraag hoe de efficiency van het proces beter kan. Als we het 
proces goed op orde hebben, kunnen we nog altijd kijken 
of die investering in een nieuwe machine voor ons loont.”
Dorr prijst het lef dat Ruijgrok heeft getoond om mee te 
werken aan het experiment. “De productie een dag stilleg-
gen, vergt moed. Ook de bereidheid om te leren. Je moet 
als bedrijf namelijk ook trainen, net als sporters voor de 

Olympische Spelen. Sprinter Dafne Schippers laat zich door 
een koord harder vooruittrekken dan ze zelf kan lopen. Op 
die manier kan ze haar grenzen verleggen. Dat kan en moet 
een bedrijf ook. En het feit dat de deelnemers aan het expe-
riment het nu leuker werken vinden, is ook belangrijk. Op 
die manier ben je aantrekkelijker voor nieuw personeel.”
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3 Om inzicht te 

krijgen hoe lang 

er over welke 

handelingen werd 

gedaan tijdens een 

productieproces, 

deed het personeel 

het Lego-spel. 

(Foto: Inteco)

4 Inteco zette voor 

een dag de pro-

ductie stil en alle 

medewerkers, dus 

van de productie 

tot aan de kan-

toormedewerkers, 

deden mee aan het 

experiment. (Foto: 

Rutger Broeders)

5 Voor het experi-

ment werden de 

machines dichter in 

lijn geplaatst. (Foto: 

Rutger Broeders)

6 Het one-piece- 

flow-experiment 

is gebaseerd op 

de Lean-gedachte 

van werken. (Foto: 

Arpa)

7 De resultaten van 

het experiment: 

een veel kortere 

doorlooptijd, lagere 

proceskosten en 

beduidend lagere 

voorraadkosten. 

(Foto: Rutger 

Broeders)
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