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Je moet twee keer kijken om te zien dat je met een 

lopende band te maken hebt. Met de snelheid van 

een slak kruipen in de fabriekshal van DAF in 

Eindhoven de trucks voorbij. Een rail van zo’n 

tweehonderd meter lang, die in de vorm van een 

U door de fabriekshal loopt, voert het vrachtwa-

genchassis langs tientallen medewerkers die beka-

beling, bumpers, veren, velgen, verlichting en 

andere onderdelen monteren. Voorbij de helft van 

de lijn worden de cabines vanaf de zijkant boven 

het chassis geschoven, neergelaten en vastgezet. 

Op deze manier lopen er elke dag meer dan 190 

DAF-trucks van de band, in allerlei soorten, maten 

en kleuren.

De lopende band bestaat honderd jaar. In 1913 

ging Henry Ford zijn T-Ford op die manier produ-

ceren. Op basis van wetenschappelijke inzichten 

werd de productie ingericht in kleine handelingen, 

die werknemers langs de lopende band uitvoer-

den. Zo lukte het Ford de productie flink op te voe-

ren: waar de bouw van een T-Ford in 1909 nog 

twaalf uur in beslag nam, was dat in 1914 gedaald 

tot slechts anderhalf uur.

Bij DAF loopt er tegenwoordig elke vijf minuten 

een truck van de band. Dertig jaar geleden kostte 

dat nog vijftien tot twintig minuten, zegt manager 

Peter Potters van DAF, die al 36 jaar betrokken is 

bij de inrichting van de productie bij de fabrikant. 

‘Terwijl wij tegenwoordig meer verschillende 

trucks leveren, die zijn uitgerust met complexe 

elektronica en extra’s zoals dakspoilers.’

Waarom dat tegenwoordig sneller gaat? De DAF-

manager noemt een aantal factoren. Zo hoeven 

werknemers niet meer te zoeken naar truckonder-

delen die opgestapeld liggen in hoge kratten langs 

de lijn. Karretjes die door de hal suizen bezorgen 

nu de onderdelen die voor elke truck nodig zijn. 

De supermarkt noemen ze dat bij DAF. Er liggen 

nog steeds flinke voorraden lampen, knipperlich-

ten en bumpers in de hal, maar veel minder dan in 

het verleden.

Daarnaast past het plaatwerk tegenwoordig beter. 

‘Het persen van de vorm was dertig jaar geleden 

problematisch’, aldus Potters. ‘Soms moesten 

plaatdelen worden bijgeknipt of zaten er nog bra-

men aan. Door computergestuurde vormpersen 

past dat nu veel beter. Daardoor kunnen we ook 

meer lassen met een robot.’

kritische geluiden
Na het aanvankelijke enthousiasme over de 

lopende band bij Ford, kwamen er steeds meer 

kritische geluiden. De film Modern Times uit 1936 

met de komiek Charlie Chaplin, die de hele dag in 

een hoog tempo twee bouten moet aandraaien, 

bekritiseert het afstompende en fysiek zware 

karakter van de lopende band.

DAF is pas veel later begonnen met de lopende 

band, maar ook bij DAF waren er dertig jaar gele-

den minder fraaie kanten aan het werk, erkent 

Potters. 

De radio’s op de werkvloer en het harde geluid van 

de slagmoersleutels zorgden voor veel kabaal. Ook 

was het werk zwaarder en inspannend. ‘Zoals we 

dertig jaar terug werkten, haalde je niet je pensi-

De lopende band bestaat honderd jaar. Hoe ziet 

die er anno 2013 uit bij DAF? Ook op kantoor is hij 

steeds vaker te vinden. En bij de Starbucks. 

Eduard Sloot beeld DAF / Philips / Ford

Aan de lopende band

‘Het biedt misschien 
weinig uitdaging, 
maar ik vind het 
leuk werk.’

In 1913 ging Henry Ford zijn T-Ford op die manier produceren. Op basis van wetenschappelijke inzichten werd de productie ingericht in kleine handelingen, 

die werknemers langs de lopende band uitvoerden.

Het aantal werknemers aan de traditio-

nele lopende band mag dan afnemen, 

TNO-onderzoeker Steven Dhondt en 

arbeidspsycholoog Michiel Kompier zien 

hetzelfde systeem weer opduiken in 

kantoren en in andere sectoren.

Op kantoren is veel aandacht voor een 

snelle doorstroom van werk, zegt 

Dhondt. Het werk wordt daarbij opge-

deeld in kleine taken. ‘Denk aan een 

sociale dienst waar medewerkers via de 

computer gegevens moeten invullen. Het 

computersysteem geeft met een rood 

balkje aan dat nog een document ont-

breekt. Pas daarna kan het dossier naar 

de volgende medewerker. In zo’n geval 

wordt het tempo dus niet bepaald door 

de volgende auto die staat te wachten, 

maar een rood balkje op je 

computerscherm.’

Arbeidspsycholoog Kompier wijst op call-

centermedewerkers die volgens een 

vooraf bepaald script telefoongesprekken 

moeten voeren. ‘Zij hebben weinig vrij-

heid om het anders te doen. Hun 

gesprekken worden door de baas 

opgenomen.’

‘Bij koffieketen Starbucks is het werk net 

als bij de lopende band in kleine taken 

verdeeld’, vervolgt de arbeidspsycholoog. 

‘Eén persoon neemt de bestelling op. De 

volgende rekent af en geeft klanten een 

bonnetje. Zij kunnen daarmee bij een 

derde persoon hun koffie halen. De 

lopende band mag dan honderd jaar 

oud zijn, de manier van denken is nog 

steeds actueel.’

lopende band 
op kantoor



15

ndzevenzaterdag 14 december 2013

reportage

oen. Monteurs moesten op het chassis klauteren 

en monteerden de zware wielen met weinig 

hulpmiddelen.’

Tegenwoordig is dat een stuk beter volgens hem. 

‘Er zijn takels en er is meer aandacht voor 

lichaamshoudingen.’ Ook de herrie is verdwenen: 

het is opvallend stil in de fabriekshal. Dat komt 

onder meer doordat fabriekspersoneel tegenwoor-

dig met elektrisch gereedschap werkt en radio 

luistert via oordopjes.

Zijn de nadelen van de lopende band anno 2013 

opgelost? ‘De scherpe kantjes zijn er af’, reageert 

arbeidspsycholoog Michiel Kompier. ‘Het is niet 

meer lawaaiig en gevaarlijk. We hebben een 

Arbowet die eisen stelt aan gezonde werkomstan-

digheden. De echte problemen met de lopende 

band vind je nu in China.’

Toch is de essentie van de lopende band hetzelfde 

gebleven, vindt hij. Het werktempo wordt bepaald 

door een machine en het werk is steeds hetzelfde. 

‘Het staat haaks op alles wat we weten over 

arbeidsmotivatie en plezier in je werk. Het komt 

niet tegemoet aan de behoefte van werknemers 

om zichzelf in hun werk te ontwikkelen en 

invloed te hebben op hun werk. Als een bedrijf 

dan toch met een lopende band wil werken, moet 

die op z’n minst zorgen dat werknemers hun vak-

manschap kunnen ontwikkelen, genoeg sociale 

contacten hebben en tijd kunnen nemen om het 

werk te onderbreken.’

Hoe kijken medewerkers van DAF hiernaar? In de 

fabriekshal gaat het er op het eerste gezicht 

gemoedelijk aan toe. Werknemers kletsen wat 

met elkaar en lopen in een normaal tempo rond 

de trucks om de onderdelen te monteren. ‘Het 

biedt misschien weinig uitdaging, maar ik vind 

het leuk werk’, zegt productiemedewerker 

Antoine van den Hurk (40), die al twintig jaar aan 

de band staat bij DAF. 

Hij werkt bij het team ‘veren’, en besteedt telkens 

zo’n vijf minuten aan een truck. De ene keer helpt 

hij bij het monteren van een complete bumper, de 

ander keer monteert hij veeronderdelen. ‘We heb-

ben een hecht team en het is gezellig. Het tempo is 

goed bij te houden en ik kom niet erg moe thuis. 

Na mijn werk heb ik het gevoel dat ik lekker bezig 

ben geweest.’

afstomping
Onderzoeker Steven Dhondt van TNO, die zich 

bezighoudt met productieprocessen, vindt het 

afwisselen van taken niet voldoende. ‘Ook al doe 

je vijf apentaken, het blijft een apentaak. Je moet 

als werknemer kunnen nadenken over de plan-

ning, de manier van werken en je taken kunnen 

afstemmen met anderen. Anders is het risico van 

afstomping net zo groot als honderd jaar geleden.’

Bij DAF hebben medewerkers zeker invloed op de 

planning, zegt Van den Hurk. Hij zegt dat hij in 

overleg met zijn team kan afspreken dat hij om de 

paar uur ergens anders aan de band staat. ‘De 

afwisseling heb je zelf in de hand.’ 

Wel merkt hij dat taken korter duren. ‘Vroeger 

was ik per wagen zo’n tien minuten bezig, nu vijf 

minuten.’

Heeft Van den Hurk genoeg mogelijkheden om 

zichzelf te ontwikkelen DAF? Ja, reageert de 

lopendebandmedewerker. ‘Er zijn hier genoeg 

mogelijkheden om door te groeien.’ Hij wijst dan 

wel op een andere functie. ‘Ik wil nog wel eens 

solliciteren bij de afdeling kwaliteit.’

alternatieven
In het verleden is bij autofabrikanten wel geëxpe-

rimenteerd met alternatieven voor de lopende 

band, aldus Dhondt. 

‘Bij NedCar hebben ze gewerkt met een bewegend 

platform. Dat gaf een betere werkhouding en de 

werkcyclus duurde geen 51 seconden meer, maar 

twaalf minuten. Dat stimuleert het vakmanschap 

van werknemers. Echter, nu vind je die platforms 

niet meer terug bij NedCar. De kosten van dat sys-

teem bleken toch te hoog om concurrerend te 

zijn.’ 

De onderzoeker wijst er tegelijk op dat het aantal 

werknemers aan de lopende band afneemt. ‘Het 

werk verschuift naar het bedienen van een 

machine. Dat vraagt om hoogopgeleide technici.’

iPad
In de fabriekshal van DAF zijn ze ook nog lang niet 

uitgedacht over de lopende band. ‘Op het gebied 

van automatisering gaat nog veel veranderen’, 

voorspelt productiemanager Potter. 

‘Er komen niet meer robots bij; vooral de infor-

matievoorziening gaat moderner worden. Toen ik 

36 jaar geleden bij DAF begon, deden we alles met 

de pen; nu plakken we op het chassis een sticker 

met een barcode, zodat via de computer meteen 

duidelijk is wat er nog moet gebeuren, In de toe-

komst zal zo’n barcode niet meer nodig zijn en 

weet het systeem automatisch om wat voor type 

voertuig het gaat. Dan lopen medewerkers niet 

meer met een lijstje langs de lijn, maar met een 

iPad.’ ◆ 

Het is opvallend stil in de fabriekshal van DAF. Het personeel werkt tegenwoordig met elektrisch gereed-

schap en luistert radio via oordopjes.

De lopende band bij radiofabriek Philips. ‘Er zijn er krankzinnig geworden.’

‘Er zijn er krankzinnig geworden’, zegt een 

medewerker van Philips in een enquête die 

het elektronicabedrijf in 1946 houdt over de 

lopende band in zijn radiofabriek in 

Eindhoven. In het bedrijf heerst op dat 

moment angst voor het verder opdrijven 

van het werktempo, schrijft historicus Mila 

Davids in een studie over het productiepro-

ces bij Philips. 

‘Ik heb drie gevallen meegemaakt’, aldus 

de werknemer. ‘Eén zwaaide brullend met 

een radiochassis boven z’n hoofd, een 

tweede wilde uit het raam springen, de 

derde ging in het gangpad naast de bank 

zitten bidden.’

Hoe word je krankzinnig van werken aan de 

lopende band? ‘Door monotoon werk in 

een hoog temp vervreemd je van je werk’, 

legt arbeidspsycholoog Michiel Kompier uit. 

‘Je hebt geen tijd om aan iets anders te 

denken. Daardoor hopen vermoeidheid en 

irritatie zich op. Zo ontstaan lichamelijke en 

geestelijke klachten, en kunnen mensen 

ontsporen.’

krankzinnig langs de band


