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Inleiding
‘Nor Vuuren!’ Je kunt het aan de lijn bij Urk 1 zomaar horen roepen. 
‘Nor vuuren!’, oftewel, ‘Aanvallen!’. Niet blijven afwachten, maar de eerste 
zijn die gevaarlijk wordt en het spel gaat bepalen. Dat is nu precies wat 
NorthSeafood de komende jaren gaat doen. Gevaarlijk worden voor onze 
concurrenten. We willen ze een stapje voor blijven. 

In dit boekje krijg je uitleg over een aantal ontwikkelingen die NorthSeafood 
de komende periode zal doormaken. Het gaat over het WCM-traject dat onlangs 
is gestart en het opleidingstraject dat daaraan is gekoppeld. 

Je vindt in dit boekje overzichtelijke informatie over de structuur van het 
WCM-traject. Ook krijg je uitleg over lastige begrippen die de komende periode 
worden gebruikt. Tot slot wordt aan de hand van een aantal vragen uitgelegd 
wat WCM precies voor jou en NorthSeafood betekent en waarom we dit allemaal 
doen. Je zult zien dat dit traject niet op zichzelf staat, maar nauw samenhangt 
met het opleidingsplan dat je aangeboden wordt. Belangrijker nog is het dat je 
je eigen voordeel kunt doen met het opleidingstraject dat je wordt aangeboden. 

We doen dit allemaal niet voor niets. De klanten van NorthSeafood zijn volop 
in ontwikkeling en stellen hoge eisen aan hun leveranciers. Ook wij moeten 
blijven ontwikkelen om serieuze partner te blijven van onze afnemers en onze 
concurrenten steeds een stapje voor te blijven. 
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1. Waar staan wij 
 met z’n allen voor? 

Missie:

NorthSeafood wil samen met haar partners op een duurzame manier een breed 
assortiment diepgevroren visproducten van hoge kwaliteit maken voor met 
name de retailmarkt.
Hierbij wil NorthSeafood binnen de Urker gemeenschap een rol van betekenis 
spelen.

Visie:

Om de missie te verwezenlijken wil NorthSeafood Holland B.V. (NSF) tot de 
beste zelfstandige (plat)visverwerkers van Europa behoren, met een gezonde 
groei en rendement op lange termijn, die:
1. Op termijn op duurzame wijze gevangen of gekweekte producten verwerkt; 
2. Samen met haar partners groeit, door klantgericht te werken en de 

afgesproken kwaliteit te leveren tegen een acceptabele prijs;
3. Een breed assortiment aan visproducten levert, zowel naturel als met 

toegevoegde waarde, waarbij visproducten uit de Noordzee belangrijk zijn;
4. In samenwerking met haar partners streeft naar innovatie en verbetering van 

producten voor een ontwikkelende markt;
5. Door haar kennis, verpakkingsmogelijkheden, moderne productielijnen, 

capaciteit, flexibiliteit en low-cost productie van toegevoegde waarde is 
 voor haar partners;
6. Een betrouwbare partner is voor de visserijsector, toeleverancier en afnemer;
7. Haar medewerkers een veilige werkomgeving biedt met mogelijkheden voor 

ontwikkeling, in een sociale en slagvaardige organisatie.
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Workshops
De afgelopen periode hebben de meesten van ons al de Workshop World Class 
Manufacturing gedaan en zijn samen met Ton Gerrits en Krista Dijkhuis van Van 
Lente & de Vos al bezig geweest met de 5S methode. Zo zijn we in de fabriek 
aan het stickeren geweest. Van Lente & De Vos helpen ons de komende twee 
jaar met het invoeren van WCM. Daarna gaan we er zelfstandig mee verder. We 
zijn een organisatie die streeft naar het geweldige.

Het goede is de vijand van het Geweldige. (Jim Collins) 

We gaan niet harder werken. 

We gaan alleen nog beter en flexibeler inspelen 

op de wensen van de klant

2. WCM in het kort. 
 Wat houdt het in? 

Op weg naar een (nog) professionelere organisatie. 

Organisaties blijven vaak steken in hun ontwikkeling, omdat 

men tevreden is met het goede. ‘Het gaat toch al zo lang goed’, 

of ‘We doen dit altijd al zo’, zijn vaak gehoorde uitspraken.

Bedrijven die echt een sprong vooruit willen maken, gaan verder 

en vragen zich voortdurend af of er zaken zijn die verbeterd kunnen 

worden. Verder betrekken ze alle medewerkers bij het praten over 

mogelijke verbeteringen, zodat ze samen kunnen groeien naar een 

geweldige organisatie. Ook wij gaan dat doen. 
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Acties
De komende periode gaan we aan de slag met het verwerken van de 
verbeteracties die door jullie zijn bedacht. Verder komt er een website, waarop 
we samen kunnen zien wat er met de acties gedaan wordt. Daarmee wordt dus 
zichtbaar waar we met elkaar mee bezig zijn 
Verder gaan we aan de slag met de 5S-methode en komt er een voorlichting 
en inschrijving voor de scholing, zodat we in september/oktober 2009 kunnen 
beginnen met de opleiding. 
Ook starten we met de OEE-meting. Dit betekent dat we de efficiëntie van de 
lijnen gaan meten, zodat het meetbaar wordt hoe goed een lijn draait en de 
verbeteringen die we samen bedenken zichtbaar worden.   

Efficiëntie
Tot slot: we gaan niet harder werken. We gaan alleen nog beter en flexibeler 
inspelen op de wensen van de klant, want met efficiënter werken komen we 
verder dan met harder werken. Dit is wat we de komende jaren gaan doen. 
Succesvol zijn met elkaar en met de klant, dat is wat we uit willen stralen en 
daar lopen we als het nodig is samen een stapje harder voor.  

Jacob Kramer en Lubbert Schenk 



3. Deze 5 stappen kun je de 
 komende twee jaar verwachten

Het WCM-traject kent een begin, maar geen eind. 

De eerste twee jaar gaat Van Lente & De Vos 

ons begeleiden met het invoeren van WCM. 

Daarna gaan we er zelf mee verder. 

HET WCM-TrAJECT DOOrLOOp VIJF FASEN: 

-  Inleiding WCM
-  Orde en netheid audit
- Invoering van communicatieborden/whiteboarden
- Starten met een analysetechniek OEE-analyse 
 (Overall Equipment Effectiveness Analyse)

Bewustwording

- Workshop 5S en total cleanout
- Opstarten invoering 5S
- Uitwerken van alle verbeterpunten (1e drie S-en van 5S). 
  Hiervoor wordt een overzicht gemaakt van alle verbeterpunten

- Taken verdelen, prioriteiten stellen en verbeteracties plannen
- Verbeteracties uitvoeren, schoonmaakstandaarden en procedures 
 voor netheid (stap 4 van 5S) opstellen
-  Naleving toetsen doormiddel van 5S-audit en nieuwe 
verbeteracties bepalen
-  Uitbreiding 5S-methodiek bij alle andere bedrijfsprocessen

2
5S
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In deze stap wordt de WCM-visie van NorthSeafood uitgerold met 
behulp van de verschillende analyse- en verbetertechnieken:
-  Opschalen van ondertussen toegepaste technieken
-  Bottlenecks opsporen en prioriteren van acties
-  Bepalen doelen en kritische waarden voor alle bedrijfsprocessen
-  Budgettering en financieringszaken
Om een borging van de plannen en resultaten binnen het bedrijf te realiseren 
worden onder andere onderstaande acties uitgevoerd:
- Verder trainen en begeleiden van een interne WCM-coördinator
-  Implementatieplan en planning uitwerken
-  Zelfstudie-WCM-programma’s uitwerken en begeleiden bij zelftraining

Vervolg WCM-implementatie

5
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Specifieke verbetertechnieken

In deze stap worden technieken toegepast de direct 
noodzakelijk zijn om de verbeterteams te helpen bij het 
realiseren van hun doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn 
SMEDtechnieken om de omsteltijden van productieprocessen te 
verkorten, Lean-technieken om stagnaties in goederenstromen 
te verhelpen en dergelijke. De toe te passen technieken worden 
nog op kleine schaal toegepast ter ondersteuning van de teams.

Continu verbeteren

Deze fase is onderverdeeld in twee onderdelen. Zo zijn er eerst 
de workshops Werken in verbeterteams, waarna er daadwerkelijk 
met de teams gewerkt gaat worden. 
- De demming-cirkel (plan – Do – Check – Act)
- Gestructureerd werken aan het verminderen van verspillingen in teamverband
- Middelen om projecten te managen en te communiceren (Kaizen-overzicht
verbeteracties)
- Technieken om oorzaken te analyseren en te proportioneren (prioriteiten stellen)
- Implementeren, toetsen, standaardiseren en borgen van oplossingen
In de verbeterteams worden de verliezen die uit de OEE analyse en de 5S 
methodiek naar voren komen aangepakt met behulp van verschillende WCM-
verbetertechnieken.
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4. Overlegstructuur WCM

Zonder goed en regelmatig overleg, weten we niet van elkaar 

wat er gebeurd. Daarom hanteren we tijdens het WCM-traject een 

eenvoudige overlegstructuur. Hieronder vind je een overzichtje, 

met daarop de deelnemers per overleg-onderdeel. 

ExTrA UITLEG: 

Bord-overleg
Letterlijk betekent een whiteboardmeeting: Een meeting bij een whiteboard 
ofwel een vergadering bij een wit bord. Tijdens een whiteboard meeting wordt 
de productie prestatie van de afgelopen periode besproken. Hoe is het gegaan? 

Stuurgroep
Jacob Kramer, 
Lubbert Schenk, 
Pieter Kaptein, 
Hendrik Schenk,

Krista Dijkhuis, Ton Gerrits

Projecteam 
WCM

Hendrik Schenk, 
Tiemen Hakvoort,
Klaas Romkes, 

(Lubbert Schenk),
Alexander Verhoeff, 

Krista Dijkhuis, Ton Gerrits

Opleidingsteam
WCM

Lubbert Schenk, 
Helma Kramer-van Veen, 

WCE Docent, 
Ton Gerrits

Bord-overleg
Coördinator (ploegleider)

en medewerkers van 
betrokken afdelingen

Verbeterteams
Gekozen voorzitter,

teamleden

Ploegoverdracht
Ploegleiders,

medewerkers ploegen

Lessen DK110
Docent WCE

en medewerkers
Northseafood
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Ging het juist beter of slechter, en hoe kwam dat? Tijdens een whiteboard 
meeting wordt de stand van zaken (dit noemen we de status) van alle acties 
besproken. Er wordt besproken wat de acties inhouden, wie verantwoordelijk 
is voor de actie, wie het gaat uitvoeren en hoe het er op dit moment voor 
staat. Ook nieuwe acties kunnen tijdens deze meeting naar voren komen en 
op het bord gezet worden. Acties die afgewerkt zijn worden juist weer van het 
bord afgehaald. De voortgang wordt ter plekke op het bord bijgewerkt of is 
bijgewerkt vóórdat de volgende meeting plaatsvindt.

Tijdens de whiteboard meeting wordt het volgende besproken;
· De productie prestatie van afgelopen periode (meestal een week)
· De status van alle verbeteracties op het bord
· Welke nieuwe acties op het bord komen
· Welke acties verwijderd kunnen worden

Verbeterteams
De verbeterteams zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en 
bewaken van de verbeterprojecten. In de verbeterteams worden de verliezen 
die uit de OEE analyse en de 5S methodiek naar voren komen aangepakt met 
behulp van verschillende WCM-verbetertechnieken.
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Kom ik in aanmerking voor een 
opleiding bij NorthSeafood?  

Als je 18 uur of meer werkt dan ben je verplicht mee te doen aan de 
basisopleiding (duur: één jaar) die NorthSeafood je aanbiedt. Dat zal ook 
gelden voor nieuw personeel dat bij ons in dienst komt. Die gaan verplicht 
deze opleiding volgen. 
Je krijgt ook de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen. Die 
gaat vanaf 2010 van start. Je kunt dan een diploma behalen op MBO 
niveau 1, 2, 3 en 4. Het kan zo zijn dat je vrijstellingen krijgt op basis van 
vooropleiding en werkervaring.

Wat houdt die basisopleiding 
dan precies in? 

De opleiding heeft tot doel een beter inzicht te bieden in 
bedrijfsprocessen en verbetertechnieken als opstap om een 
verbetercultuur in het leven te roepen. 

Wanneer start de 
verplichte basisopleiding? 

Die start vanaf september/oktober 2009. 
Inschrijven zal via Helma/p&O gaan. 

Wie verzorgt die basisopleiding? 

De basisopleiding en het vervolgtraject wordt 
verzorgd door Van Lente & De Vos. 

1

2

3

4

5. 8 Vragen en antwoorden   
 over het opleidingstraject

10



Om hoeveel lessen gaat het precies 
tijdens de basisopleiding? 

Het gaat om 5 x 2 uur les. Neem je deel aan alle vijf lessen, maak je de 
vijf bijhorende lessen, voer je het eindgesprek en doe je actief mee met 
de WCM-acties op de werkvloer, dan ontvang je een deelcertificaat. Met 
dat certificaat kun je doorstromen naar een rijkserkende MBO-opleiding 
op niveau 1, 2, 3 of 4. Op welk niveau je instroomt, hangt af van zaken 
als vooropleiding en werkervaring. Deze opleiding gaat vanaf 2010 van 
start. 

Wat gaan we tijdens de lessen 
van de basisopleiding precies doen? 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- Introductieles / Werken in ons bedrijf - Continue verbeteren. 
- Bedienen apparatuur - Kwaliteit - Hygiëne.

Wanneer kan ik beginnen aan de vervolgopleiding 
die na de basisopleiding van start zal gaan? 

Daar wil NorthSeafood in 2010 mee starten. Dat is een streefdatum. 
Deze opleiding hangt samen met een nieuw te ontwikkelen 
functiegebouw. Dat wil zeggen dat we opleiding gaan koppelen aan een 
beloningssysteem. Het kan zo zijn dat je vrijstellingen krijgt op basis van 
vooropleiding en werkervaring.

Over wat voor vervolgopleidingopleiding gaat het? 

Na de basisopleiding die vanaf september 2009 van start gaat, is het 
mogelijk vanaf 2010 een MBO-opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 te 
volgen. Deze opleiding zal net als de basisopleiding gericht zijn op de 
productieprocessen binnen NorthSeafood, continu verbeteren, kwaliteit, 
hygiëne en bedienen van apparatuur. De vervolgopleiding is een 
verbreding van de basisopleiding, want er komen modules aan bod die 
je tijdens de basisopleiding niet hebt gehad. 

5
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7
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6. WCM uitgelegd in 
 5 vragen en antwoorden
- Hoe werkt WCM precies? 

Stap 1:
Alle niet-waarde toevoegende activiteiten worden opgespoord. De ongeplande 
verspillingen worden helemaal voorkomen en de geplande verspillingen worden 
geminimaliseerd. Besparingen of verbeteringen worden hiermee meestal snel 
en zonder, of met weinig kosten bereikt.
Stap 2:
De waarde toevoegende activiteiten worden geoptimaliseerd. Dat houdt dus in 
dat we onze productie op een hoger plan gaan brengen door te investeren in 
verbeteringen. 

- Wat betekent het voor mij dat ik aan dit project meedoe?

Dat je vanuit jouw functie als productiemedewerker, lijnchef of anders, een 
bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de productieresultaten van 
NorthSeafood. Het doel is dat de productiviteit wordt verhoogd en er dus minder 
storingen en stilstand optreedt. Iedereen heeft daar baat bij, want wanneer we 
niet blijven ontwikkelen, dan staan we stil. En stilstand is achteruitgang.  Onze 
klanten verwachten vooruitgang en ontwikkeling. 

- Wie doen eraan mee? 

Iedereen binnen NorthSeafood doet mee aan het WCM-traject. Zowel kantoor- 
als productiepersoneel. Aan het opleidingsgedeelte doet iedereen mee die direct 
met het productieproces te maken heeft en meer dan 18 uur per week werkt. 

- Waarom doen we dit allemaal? 

Omdat we van ‘goed doen’ naar ‘geweldig doen’ toe willen. Dat vragen 
onze klanten van ons. Wanneer we niet aan die wens kunnen voldoen, dan 
wordt de afstand tussen ons en onze klanten te groot. We moeten onze 
concurrenten steeds een stapje voor blijven. 

- Kan ik met WCM een diploma halen?
 Nee, maar doormiddel van de MBO-opleiding, die vanaf 2010 zal starten, kan 
dat wel. (meer informatie daarover vind je in hoofdstuk 9 in dit boekje)
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 7. Begrippenlijst WCM

WCM
WCM staat voor World Class Manufacturing. In het Nederlands betekent dat: 

produceren op wereldklasse niveau. Van Lente & de Vos die ons in dit project 

begeleiden hebben goede ervaringen met WCM bij andere bedrijven. WCM leert 

ons concrete technieken aan, waarvan bewezen is dat ze een positieve bijdrage 

leveren aan de prestaties van een productiebedrijf. Er zijn tal van voorbeelden 

te noemen van bedrijven die positieve ervaringen hebben met deze technieken. 

Denk bijvoorbeeld aan Unilever, Friesland Foods, Heinz of Heineken. 

Continu verbeteren (Kaizen)
Het woord Kaizen is een samentrekking van de twee Japanse woorden ‘kai’ 

en ‘zen’. ‘Kai’ betekent: veranderen en ‘zen’ wil zeggen: om goed te worden. 

Kaizen betekent dus: veranderen om beter (of goed) te worden. Kaizen gaat 

niet over een eenmalige grote actie maar over het continu verbeteren van de 

prestaties van het bedrijf. Voortdurend blijven verbeteren waarbij met name ook 

de kleine stappen belangrijk zijn. Ieder stapje dat ons dichter bij onze doelen 

brengt telt, ook al is het maar een kleine. Vele kleine stapjes maken immers een 

grote verbetering.

Kaizen is een techniek om problemen te onderzoeken en verbeteringen aan 

te brengen in teams. Het kaizen-stappenplan helpt om op een gestructureerde 

manier de oorzaken van het probleem te onderzoeken en de juiste maatregelen 

te bedenken. Kaizen is Japans voor “voortdurende verbetering”

OEE-meting
Een techniek om de stilstandsduur van de lijn te meten en daarbij aan te geven 

wat de oorzaken van deze stilstand is.

>>
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5S-model
Een techniek om de eigen werkplek optimaal in te richten. Deze techniek 

bestaat uit 5 stappen die allemaal met een S beginnen: Scheiden, Schikken, 

Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren & in stand houden. Het optreden 

van verspillingen mag nooit aan de werkplek liggen. 

SMED
SMED is een techniek om omstellingen zoals productwissels, maar ook 

reinigingsblokken te analyseren om vervolgens de tijd die hiervoor nodig is te 

kunnen verkorten.

1-puntsles
Een verkorte werkinstructie op hooguit één A4 van de meest kritische 

handelingen. Deze worden opgehangen op de plek waar deze handeling 

uitgevoerd wordt.

Autonoom Onderhoud 
Klein onderhoud wat door de operators aan de lijn zelf uitgevoerd wordt.

Bordoverleg
Een techniek waarbij operators en monteurs en ieder ander die aanwezig moet 

zijn de voortgang bespreken van ontwikkelingen op de afdeling. Dit op basis van 

informatie die actueel bijgehouden wordt op het White Board. 
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