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Summary in Dutch 

 

Vlisco B.V., gevestigd in Helmond te Nederland, is een textielbedrijf die, voornamelijk voor de 

Afrikaanse markt, katoenen doek bedrukt. Van 2004 tot 2008 is het productie volume van Vlisco 

gestegen van 12 naar 18 miljoen yards met een jaarlijks gemiddelde stukjes lengte van 6,4 yards.  De 

productie groei zal naar verwachting doorzetten naar 25 miljoen yards in 4 jaar waarbij ook een 

verandering in product mix naar een lager jaarlijks gemiddelde stukjes lengte verwacht wordt. 

Op de laatste afdeling van Vlisco, de Opmakerij, wordt het doek geïnspecteerd en opgemaakt tot 

stukjes met een lengte van 6 of 12 yards, afhankelijk van de order. De opmaakmachine, snijdt en 

vouwt het doek, verwerkt 93,3% van de totale productie van Vlisco; dit betekent dat de opmaak 

machine 23,3 miljoen yards per jaar moet kunnen verwerken om de verwachtte productie van 2012 te 

halen. Theoretisch kan de opmaak machine de verwachtte productie halen alleen de huidige productie 

laat zien dat de verwachtte vraag niet gehaald is met de huidige manier van produceren. Dit betekent 

dat de opmaak machine een bottleneck wordt en dat er onderzoek naar mogelijke verbeteringen 

nodig is om met de opmaak machine de verwachtte productie en product mix te halen. In dit verslag 

zijn de volgende mogelijkheden besproken: het verbeteren van de huidige machine, een nieuwe 

opmaak machine en het uitbesteden van (een deel van) de Opmakerij naar Afrika. 

 

Aanpak 

Voor het regelen en sturen van de prestatie van een proces is er een meetwaarde nodig die beïnvloed 

kan worden door het betreffende proces, ook wel een Key Perfomance Indicator (KPI) genoemd. De 

opmaak machine produceert stukjes van verschillende lengtes, maar elk stukje heeft dezelfde 

doorlooptijd. Het aantal geproduceerde stukjes binnen een bepaalde tijd, productiviteit genoemd, is 

hierdoor de belangrijkste KPI op het niveau van de opmaak machine. 

Een verandering van de productiviteit wordt veroorzaakt door verschillende verliezen. Deze verliezen 

zijn verdeeld in drie categorieën: operationele, technische en logistieke verliezen. Operationele 

verliezen worden bepaald door de manier van werken, technische verliezen zijn effectiviteits verliezen 

en logistieke verliezen zijn efficiency verliezen. Aan de hand van deze onderverdeling is de 

productiviteit verdeeld in: theoretische, operationele, netto en werkelijke productiviteit. 

 

Huidige prestatie en verbeteringen 

Theoretisch kan de machine een productiviteit halen van 1125 stukjes per uur. In 2008 haalden de 

operators van de opmaak machine gemiddeld een werkelijke productiviteit van 586 stukjes per uur. 

Het verschil hiertussen is veroorzaakt doordat de opmaak machine 29,4% van de productie tijd heeft 

stil gestaan en doordat de operators niet snel genoeg zijn, of andere taken moeten doen. Met 

verschillende organisatorische en technische verbeteringen kan het stilstands verlies gereduceerd 
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worden tot 15,9% en een werkelijke productiviteit behaald worden van 673 stukjes per uur. Table 2 

laat de huidige en mogelijke prestatie van de opmaak machine zien. 

 

Table 2 Huidige en mogelijke prestatie van de opmaak machine 2008 

 HUIDIG MOGELIJK 
Productiviteit Verlies (% van totale sec/stukje stukjes/u stukjes/u sec/stukje Verlies (% van totale 
 productie tijd)     productie tijd) 
Theoretisch   3,20 1125 1125 3,20   
 operationeel 33,8%     24,3% operationeel 
Operationeel   6,14 586 800 4,50   
 technisch 19,6%     14,2% technisch 
Netto   7,84 459 684 5,26   
 logistiek 9,8%     1,6% logistiek 
Werkelijk   8,70 414 673 5,35   
 Totaal 63,2%     40,2% Totaal 

 

Gedurende een tijdstudie van 25,5 uur 5 van de 11 bestudeerde operators haalden een snelheid 

hoger dan 800 stukjes per uur. Het moet voor de overige operators mogelijk zijn om met behulp van 

oefenen en instructie minimaal deze snelheid te halen. 

De meeste productiviteits winst wordt behaald door verandering van de organisatie van de operators 

van de opmaak machine (in totaal 3). Zowel het veranderen van de verantwoordelijke taken als 

training en instructie is nodig om de samenwerking van de operators te verbeteren en als een team te 

werken. De teller (voert doek in de machine) moet als enige verantwoordelijkheid hebben om de 

machine producerende te houden. De andere twee operators moeten op een zodanig manier de teller 

ondersteuning bieden dat de teller continu doek kan blijven invoeren. Voor alle 3 de operators is het 

belangrijk om te weten dat in een team elke operator zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, maar 

bereid is om de andere teamleden te helpen 

Andere verbeteringen aan de opmaak machine kunnen bereikt worden door technische en 

organisatorische veranderingen. Ook op het niveau van de Opmakerij en het bedrijf Vlisco zijn 

organisatorische veranderingen nodig: volledige bezetting en continue aanvoer. De kwaliteit van de 

input en de manier waarop de input verwerkt moet worden hebben een negatieve invloed op de 

operationele productiviteit, onderzoek hiernaar is gewenst voor verdere verbeteringen. 

 

Nieuwe machine 

Als een nieuwe machine ontwikkeld wordt, zijn er verschillende punten waarmee rekening gehouden 

moet worden, omdat deze de voorwaarden voor de nieuwe machine bepalen. Voor de opmaak 

machine zijn deze punten gevonden op verschillende niveaus: het bedrijf Vlisco, de Opmakerij en de 

opmaak machine. Het belangrijkste punt is de strategische beslissing van de opmaakvorm. Voor de 

huidige opmaakvorm wordt het doek eerst afgelegd op 1 yard en vervolgens in drieën gevouwen. Dit 

is een complex en relatief langzaam proces dat bepalend is voor de nieuwe machine. Een verandering 

van de opmaakvorm kan tot een minder gecompliceerd en snellere machine leiden. Bijvoorbeeld het 

rollen van doek rond een kern met een omtrek van 2/3 yard en plat maken geeft dezelfde stukjes 

grootte, maar met een andere opmaakvorm. 
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Twee machines voor het afleggen en opmaken kost in totaal ongeveer 5 miljoen Euro. Een nieuwe 

machine met een nieuwe opmaakvorm kost ongeveer 1,72 miljoen Euro. De genoemde getallen zijn 

grove schattingen. 

 

Uitbesteden 

Het uitbesteden naar Afrika is besproken op drie verschillende niveaus: markt niveau, proces niveau 

en lokatie. Op markt niveau zijn de producten voor Afrikaanse en niet-Afrikaanse distributeurs 

gescheiden, op proces niveau zijn de processen op drie posities gesplitst en op lokatie niveau zijn 

verschillende landen besproken. 

Een belangrijk punt is de status van het merk Vlisco in Afrika. De status van het doek in Afrika is 

afhankelijk van de oorsprong van het doek, Nederland, en geeft een bepaald niveau van welvaart aan. 

Als een deel van het productie proces van Vlisco uitgevoerd wordt in Afrika kan de klant achterdochtig 

worden over het product: is het wel echte Dutch wax? 

De beste keuze voor uitbesteden naar Afrika is alle processen na het afleggen in combinatie met alle 

producten naar alle bestemmingen. Deze optie omvat een investering van € 2.467.000 met break-

even na 1,14 maanden, maar de producten voor de niet-Afrikaanse landen hebben een verlengde 

doorlooptijd van 3 weken. De beste lokatie is bij de dochterondernemingen in Ghana of Ivoorkust als 

het mogelijk is om het gebied van de fabriek als Free Trade Zone te verklaren om dubbele 

importheffingen te voorkomen. Anders is Togo de beste optie, omdat het lage importheffingen heeft 

en flexibelere invoer mogelijkheden dan Nigeria. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Verbeteringen van de huidige machine en de organisatie rond de machine resulteert in een 

productiviteit van 673 stukjes per uur. Met de huidige gemiddelde stukjes lengte van 6,4 yards wordt 

er een jaarlijkse productie van 23,5 miljoen yards behaald. De gemiddelde stukjes lengte heeft een 

grote invloed op de capaciteit van de opmaak machine. Een verandering van de gemiddelde stukjes 

lengte (product mix) bepaalt voor hoe lang de huidige machine voldoende capaciteit heeft. 

De verbeteringen, die resulteren in de mogelijke productie van Table 2, zijn verbeteringen van de 

huidige manier van werken van de opmaak machine. Meer verbeteringen moeten er mogelijk zijn door 

de huidige manier van werken te veranderen. Door het continu afvragen waarom bepaalde processen 

plaatsvinden en waarom op die positie in het totale proces, kunnen mogelijke verbeteringen gevonden 

worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van de etiketten kan plaats vinden op een ander werkstation 

waardoor dit proces het opmaakproces niet vertragen kan. Het is aanbevolen om deze verbeteringen 

te onderzoeken voordat een beslissing genomen wordt over het ontwikkelen van een nieuwe machine 

of uitbesteden. Kort worden de volgende stappen aanbevolen: 

1 Implementeren van veranderingen aan de huidige opmaak machine. 
2 Onderzoek naar de huidige manier van werken om meer verbeteringen te definiëren. 
3 Beslissen of en wanneer een nieuwe machine of uitbesteden nodig is. 
4 Onderzoek naar het mogelijk veranderen van de opmaakvorm voor een nieuwe machine. 
5 Onderzoeken van de verandering van de status wanneer er uitbesteed wordt naar Afrika. 


