
         
 

Hoe kom je daar?  
Voorbeeld: in een organisatie vindt het middle management dat het magazijn een 
zooitje is en klanten niet adequaat worden beleverd. De medewerkers vertonen 
weinig initiatief en zijn niet van het stapje extra doen als de situatie daar eigenlijk om 
vraagt – ze ervaren het onvoldoende als hun probleem. 
Met name op dagen met piekbelasting zijn er veel hick ups. Customer Support en 
Sales bestoken het magazijn op die dagen met prioriteiten, maar het blijkt onmogelijk  
al die orders op dezelfde dag weg te werken en dus  loopt de ellende nog een paar 
dagen door. Mensen krijgen veel kritiek en werkplezier en – motivatie nemen af. 
Klanten zij niet blij! 
Wat te doen? Om tot systematische verbetering en uiteindelijk tot Operational 
Excellence te komen, volgen we een beproefde route.  En wel deze:  
 
             Potentie Scan      
                                            
                   Projectdefinitie 
                                            
       ‘Ideale’ organisatie 
                                            
                  Permanente cultuur        
 
Potentie Scan 
Doel:  de omvang van de mogelijke verbeteringen in te schatten en zoveel mogelijk te 
kwantificeren, plus de hoeveel werk die ermee gemoeid gaat zijn. Dit door 
stroomschema’s, workflows, middelen, mensen & rollen, etc. in kaart te brengen en  
key personen te interviewen. 
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De ideale organisatie! 
Operational Excellence (OE) begint met een overtuiging, 
namelijk om te willen excelleren, de lat steeds hoger te 
willen leggen. 
Elke redenering begint bij de klant – betrouwbaarheid en 
klanttevredenheid voorop! Maar ook: alles in één keer 
goed doen, op de beste manier, in de kortst mogelijke tijd, 
tegen de laagste kosten.   
Waar het kan gebruik maken van alle bekende 
verbetertechnieken: Total Quality Management (TQM), 
Lean Six Sigma, Systeemkunde, Kaizen filosofie (producti-
viteitsverbetering); Lean Management, scherpe Fore-
casting voor Just in Time Management – maar OE is meer 
dan de som van deze delen. 
 
  

 
 
 
 
 

Voor meer informatie: 
+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 
info@entropieadvies.nl                                                                              

West-Peterstraat 12                                                                                                                                                               
6822 AA Arnhem 
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Potentie Scan (vervolg)  
Hieruit blijkt in het voorbeeld dat er verschillende verbeterscenario’s mogelijk zijn. 
Daar wordt de beste combinatie uitgekozen. Aantal kernpunten: andere 
rolverdeling met efficiëntere overdracht-momenten, ‘wegmasseren’ van de 
grootse pieken door andere afspraken met zowel klanten als leveranciers en de 
tijdelijke inzet van een collega van een andere afdeling.  

Projectdefinitie  
In deze fase wordt gekeken naar data m.b.t. maximale belastingen van ‘mens en 
machine’, doorlooptijden, kosten van materialen en halffabricaten, onderhoud, 
etc. Maar b.v. ook weer een hernieuwd onderzoek naar wat klanten optimale 
specs vinden. Dan kunnen concrete targets worden gesteld, in 
klanttevredenheidscores, machine efficiency, geld, tijden en risico’s.  
 
‘Ideale’ organisatie   
Dan is het eigenlijk de kunst om ‘blanco’ naar de zaak te kijken – alsof je het van 
scratch af aan mag uittekenen, noem  het een hypothetische nieuwe organisatie, 
optimaal ingericht op de bestaande klanten en hun behoeftes.  
Uiteraard is daarna  wel de huidige situatie het uitgangspunt om de kortste route 
naar het ‘ideaal’ te bepalen.  
Met benutting van alle slim technologische innovaties als:   
1. Kunstmatige intelligentie - robots (die nu nog vooral uitblinken in repeterende 
taken) zullen steeds meer zelf gaan ‘leren’.  
2. Intelligent Things - apparaten en machines gaan steeds vaker ook rechtstreeks 
met elkáár communiceren: het internet of things.  
3. Cybersecurity - de  digitale weerbaarheid van veel maakbedrijven laat te wensen 
over terwijl steeds meer bedrijfsprocessen zich digitaal afspelen, waaronder 
internet of things.  
4. Grafeen en andere nieuwe 2D-materialen- flexibel en soepel, honderden keren 
sterker dan staal én slechts één atoom dik.  
5. Blockchain - deze technologie levert verminderde administratieve processen en 
meer efficiency in de keten.  
6. Virtual & Augmented Reality - de technologie, waarbij een overlay met realtime 
digitale informatie over de werkelijkheid heen wordt geprojecteerd, biedt ook voor 
de (maak)industrie steeds meer toepassingen. Zo kan AR worden gebruikt bij de 
training van nieuwe medewerkers, voor effectieve on-site ondersteuning van de 
operator, en voor inspecties. 
 
Een uitgebalanceerde greep doen uit bovenstaande mogelijkheden moet je bedrijf 
weer optimale kansen voor een opgaande lijn geven! 
Vervolgens wordt in de praktijk gekeken waarom sommige zaken sub-ideaal  
verlopen en wordt het elke dag bouwen aan de ideale organisatie, wat resulteert 
in een permanente cultuur van verbetering.  
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En dan natuurlijk in ACTIE komen! Ondersteund bij deze transities door 
Entropie Advies mensen, ieder ingeschakeld op eigen expertisegebied  
 

Permanente cultuur van verbetering! 
Een cultuur van de lat steeds hoger te willen leggen. Om  klanten optimaal  tevreden 
te stellen door alle achterliggende  processen uit te voeren in de beste combi natie 
van intelligente mens en (intelligente) machine. Voor permanente verbetering dient 
permanente ontwikkeling van capaciteiten en competenties van mensen in dezelfde 
richting mee te bewegen.  Dus het ontwerpen van de beste leertrajecten is 
onderdeel van het hele proces.   
Bij de voorbeeldorganisatie ging het om een totale omzet van ca. 10 mio euro en een 
operationele omzet van rond de 5 mio euro (een vaker voorkomende verhouding). 
Hiervan bedroeg de inkoop 2,5 mio euro. De OEE verbeterde met 10%, dit leverde 
dus 10% over 2,5 mio euro is 250K op. Zonder al te veel investeringen. Bijkomend 
voordeel was dat men meer just in time kon inkopen, wat ook al snel weer 10% 
inkoop besparing opleverde - nog een keer 250K dus. Als kers op de taart bleken 
tevreden klanten bereid meer te betalen - een prijsverhoging van 1% op de 1mio 
euro resulteerde in een verdere plus van 100K. Deze overzichtelijke verbeteringen  
leverden dus bij elkaar zo’n 600K op – zeg daar maar eens ‘nee’ tegen! 
 
Weerstanden bij verandering 
Ieder mens voelt wel een innerlijke weerstand tegen verandering. Alleen duurt die 
bij de één 30 seconden en bij een ander 30 jaar. De kunst is uiteraard toch iedereen 
aan de ‘reis’ te laten deelnemen. Wat speelt is de factor angst. Angst voor 
onzekerheid  - over ‘waar het naar toe gaat’, en of men het zelf wel bij kan benen. In 
de uiterste vorm zelfs angst voor de baan. Maximale duidelijkheid verschaffen over 
route en verwachtingen dus – goed georkestreerde communicatie.  
Wat echter niet verkeerd is, is een gezond spanningsveld binnen de driehoek 
Customer  Service, planning/logistiek en productie. Juist het goed verdedigen van de 
specifieke belangen binnen dit samenspel drijft de zaak op de spits in de goede zin 
van het woord. Mits deze spanningen dan weer niet persoonlijk worden gemaakt. 
In de praktijk dient de planningsafdeling wel het voortouw te nemen en het centrale 
knooppunt te zijn binnen de organisatie - de spin in het web met draadjes naar alle 
ondersteunende afdelingen: verkoop, ontwikkeling, kwaliteit, productie maar ook de 
technische ondersteuning. 
 
Jij & Entropie Advies  
Je kan specialisten van Entropie Advies inschakelen in diverse (interim) rollen, denk 
aan: programma-, project- en productiemanager, supply chain manager, operational 
manager, IT adviseur, proces engineer, projectleider supply chain, projectleider 
performance management, projectmanager strategische herinrichting logistiek.  
 
Wat moet het dan opleveren: een gestroomlijnde en flexibele operatie, 
kostenreductie, voorraadoptimalisatie, verhoogde kwaliteit output, verbeterde 
forecast, meer marge, met als hoogste doel:  verhoogde klant tevredenheid.  
Vanuit de overtuiging dit soort resultaten samen met jou te kunnen behalen , gaan 
we graag het gesprek aan over een deels no cure no pay project constructie.  
 
 
 

                 Operational Support 
 
 
  
   
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                     
Operational  
Excellence 

  


