
Voor de maakindustrie is het cruciaal om 
snel te kunnen inspelen op de veranderen-
de marktvraag. Dit vraagt om een flexibele 
organisatie, een flexibel (productie)proces, 
een flexibele inzet van het personeel en 
afstemming in de keten. Flexibiliteit maakt 
het mogelijk om in hetzelfde bedrijfspand 
met dezelfde mensen een groter productie-
volume en een kortere doorlooptijd te rea-
liseren. 

Het is geen nieuws dat de klant steeds grilliger 
en veeleisender wordt. De maakindustrie moet 
aan die vraag voldoen en tegelijkertijd 
besparen op de kosten, anders kan zij op niet 
al te lange termijn de poorten sluiten. Samen 
met bedrijven onderzoekt TNO de mogelijkhe-
den om daartoe de broodnodige flexibiliteit in 
te voeren. De verbeteracties zijn gericht op het 
primaire proces bij de bedrijven in samenhang 
met de keten van toeleveranciers. 
In dit proces staan de mensen en hun inter-
actie centraal. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk 
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naar voren bij het flow assembleren van een 
productmix. Bij flow assemblage wordt een mix 
aan producten over opeenvolgende zones in 
een korte doorlooptijd geassembleerd, tot en 
met het testen en gereed maken voor 
verzending. Als basis voor de opzet van een 
flow geldt een matrix van producttypes, 
aantallen, benodigde processtappen en werk-
inhoud per stap. Verschillen in werkinhoud van 
de eindproducten en verschillen in vaardig-
heden van het personeel kunnen worden 
opgevangen door het flexen van personen naar 
die werkplekken in de lijn waar de orderdoor-
stroming dit vraagt. Een team van medewer-
kers houdt daarmee de doorstroming in gang 
en is verantwoordelijk voor continue verbete-
ring van de processen. Dit maakt het werk voor 
hen ook interessanter en bevredigender. 

Nog meer fl exibiliteit
Behalve een flexibeler productieproces zijn er 
voor een flexibiler inzet van het personeel ook 
nog andere maatregelen mogelijk. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan flexibele werkroosters, 
urenbanken, werk uitbesteden, inhuur van 
uitzendkrachten en ’onbemand’ of op afstand 
produceren. Om een goede afweging tussen 
deze verschillende maatregelen te kunnen 
maken, is het belangrijk zicht te hebben op 
factoren als inleertijd, kwaliteit en arbeids-

markt. Met de FlexTool en de bijbehorende 
FlexAanpak van TNO kunnen bedrijven die 
flexibiliteitsmaatregelen kiezen die passen bij 
hun huidige en toekomstige bedrijfssituatie. 
Met de FlexTool kunnen de huidige of verwach-
te fluctuaties in volume en daarmee in 
benodigde arbeidskrachten in kaart worden 
gebracht. Deze fluctuaties ontstaan onder 
meer door schommelingen in de markt, 
bijvoorbeeld doordat een bedrijf seizoenspro-
ducten levert of dat het economische minder 
goede tijden zijn. Maar ook de introductie van 
een nieuw product kan pieken veroorzaken. 
Op basis van de fluctuaties kunnen tekorten of 
overschotten in uren vroegtijdig worden geïden-
tificeerd. Alternatieven om dit op te vangen 
kunnen worden doorgerekend op kosten en 
baten. Alternatieven zijn bijvoorbeeld de inzet 
van uitzendkrachten, urenbank, in- en uitleen 
en uitbesteden. De FlexTool geeft ook aan 
wanneer bijvoorbeeld met werving en inleren 
van flexkrachten moet worden gestart om 
tijdens de piekperiode over ingeleerde 
flexkrachten te beschikken, zonder het vaste 
personeel onnodig te belasten.

Info: bert.tuinzaad@tno.nl, gu.vanrhijn@tno.nl
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POSITIEVE ERVARINGEN 
Inmiddels zijn ruim tweehonderd innovatie-
projecten gerealiseerd in de meest 
uiteenlopende sectoren van de maakindu-
strie. Daarbij zijn zeer positieve uitkomsten 
gerealiseerd, zoals een verkorting van de 
doorlooptijd van 20–80 procent, een 
verhoging van de productiviteit met 10–40 
procent en een verlaging van de besturings-
last en van het kapitaalbeslag in 
(tussen)voorraden.
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