
Avio-Diepen – procesoptimalisatie en flexibele inze t personeel 
“Bij de initiatie van het project werden wij door TNO getriggerd door het onderwerp lean order 
processing”, zo begon Anneloes de Koning haar presentatie. Zij is Quality Assurance Manager bij 
Avio-Diepen in Alphen a/d Rijn. Dit thema is erg op onze situatie toegesneden in verband met vele 
orders die wij in zeer korte tijd moeten uitleveren naar klanten. Avio-Diepen is een voorraadhoudende 
toeleverancier van componenten voor vele airliners wereldwijd. Ons proces betreft het traject van 
stock – order – delivery – invoice. Aanleiding voor deelname was het toenemend aantal AOG – 
orders (Aircraft On Ground) en te lage en fluctuerende delivery performance. 

 

 

Avio-Diepen, serving 3500 customers worldwide 
 
Samen met alle bedrijfsdiciplines en TNO hebben we ons totale proces met behulp van een 
orderafloopschema inzichtelijk gemaakt. De gemiddelde orderdoorlooptijd is totaal 2 dagen voor 
orderverwerking en picking t/m expeditie. Uit deze analyse en de TNO checklist Lean viel vooral op 
het wachten tussen opeenvolgende processtappen. De feitelijk benodigde procestijd bedraagt 
gemiddeld ruim een half uur. In de werksessies zijn verbeterpunten gedefinieerd en gedeeltelijk reeds 
doorgevoerd, zoals: 
- Inkomende goederen, sneller fysiek alloceren aan locaties en administratief traceerbaar maken. 
- Aanpassing regels in ERP om onnodige automatische blokkeringen van orders te voorkomen. 
- Beter bewaken vaste leverdagen. 
- Meer proaktief dagelijkse controles op het beschikbare krediet. 
- Snellere analyse en opvolging van niet uitgeleverde paklijsten. 
- Sorteren van paklijsten op urgentie. 
- Een specifieke AOG order desk & logistics voor orders die dezelfde dag nog moeten worden 
uitgeleverd. Specifieke mensen zijn daarvoor vrijgemaakt. 

In haar presentatie ging Anneloes de Koning ook in op het onderwerp flexibilisering inzet personeel. 
“We waren er in feite reeds bij aanvang van het project met TNO zo aan toe, dat we dat direct in gang 
hebben gezet”. Een flex matrix is bij Avio-Diepen opgesteld waarin medewerkers versus 
competenties worden ingedeeld in groepen die bepaalde taken kunnen vervullen. Met het handvat 
van de 3x3 regel is gekeken op welke plekken verbreding nodig is. Iedere medewerker zou tenminste 
3 verschillende taken moeten kunnen uitvoeren en iedere taak zou tenminste door 3 personen 
gedaan moeten kunnen worden. Zo kan je beter in je bedrijf sturen op die plaatsen waarbij de 
bezetting kritisch is. Cross trainingen zijn in gang gezet om de kennis te verbreden. 
“Een hoge leverbetrouwbaarheid is voor Avio-Diepen cruciaal. Sinds de aanvang van het project is 
het aantal en variatie in te late leveringen omlaag gebracht van 8% naar 4%. Dit heeft kunnen 
plaatsvinden door bewustwording, aandacht en samenwerking, zonder investering”, vertelde 
Anneloes aan het eind van haar presentatie. “Als vervolgstappen gaat Avio-Diepen verder kijken naar 
het optimaliseren van het ERP pakket en we denken aan verdere innovatie bij het orderpicken door 
paperless office. Voorts gaan we verder innoveren in de supply chain; vooraf meer inzicht verschaffen 
wat de klant nodig heeft. Bovendien gaan we meer meetbaar maken, ook in het sales proces. Het met 
een externe partij aan de slag gaan met verschillende bedrijfsdisciplines op afgesproken momenten, 
met inbreng van praktische werkmethodes, heeft bij ons het momentum gegeven om gezamenlijk 



inzicht te krijgen en oplossingen door te voeren.” 


