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World Class Manufacturing bij Franke Helmond

Je productieprocessen verbeteren en
tegelijkertijd je werknemers scholen en
opleiden. Dat is kort gezegd de gedachte
achter World Class Manufacturing (WCM),
ofwel produceren met wereldklasse.
Verschillende A+O-bedrijven zijn er
inmiddels mee bezig, waaronder Franke
in Helmond. Operations Manager HenkJan Heling vertelt over de ervaringen tot
nu toe.
“De markt verandert snel. Er wordt van ons als
bedrijf verwacht dat we steeds flexibeler zijn,
sneller leveren en een divers aanbod hebben.
Tegen lagere kosten bovendien, om te
voorkomen dat de productie naar het buitenland verdwijnt,” aldus Henk-Jan Heling. Het bedrijf met
150 werknemers levert producten van roestvrij staal voor met name keukens en horeca en is daarin
een van de grootste spelers van Nederland.
Kleinere productieseries
Die veranderende markt vraagt om een andere manier van produceren en denken, stelt Heling.
Vandaar de stap om tot WCM over te gaan, een proces van continu verbeteren waarvoor het
gespecialiseerde adviesbureau Van Lente & De Vos werd ingeschakeld. Een van de doelen is om te
komen tot zo min mogelijk voorraden en te schakelen naar kleinere productieseries. Het personeel
moet daarbij multi-inzetbaar zijn.
“Het was en is niet altijd even gemakkelijk,” vertelt Heling eerlijk. “Veel mensen werken hier al
tientallen jaren. Zij zeggen: ‘we doen het al dertig jaar zo’ of ‘dit is míjn plek’. Daarom laten we
onze werknemers eerst zien hoe een productieopdracht tot stand komt en welke positieve effecten
WCM heeft op hun eigen werk. Gaandeweg wordt iedereen steeds enthousiaster.”
Verspillingen voorkomen
Een belangrijke poot binnen WCM is lean manufacturing, het voorkomen van verspillingen. “We
hebben iedereen een stapel met gekleurde stickers gegeven,” vertelt Heling. “Rood stond voor
verspillingen die Franke geld kosten, groen voor waardetoevoeging. Ongelofelijk hoeveel rood we
tegenkwamen in de fabriek. Zo verloren medewerkers veel tijd met het zoeken naar het juiste
gereedschap. Nu heeft iedereen een gereedschapsbord met een ‘schaduw’ van het gereedschap.
Dat is een verademing.”
Werknemers wordt iedere week gevraagd naar ideeën om het productieproces te verbeteren. Het
leverde al 800 verbetervoorstellen op, waarvan er al zo’n 500 gerealiseerd zijn. “Onze voorraden op
de werkvloer zijn met wel 70% verlaagd,” aldus een enthousiaste Heling.
In de schoolbanken
Tachtig werknemers zitten regelmatig in de schoolbanken. Het gaat om bbl-trajecten waarvoor A+O
vergoedingen biedt. Hiervoor heeft Ilja Görtjes, HR Manager van Franke en A+O Kenniskringlid
contact gehad met regiomanager Michiel van der Meer. A+O onderzoekt bovendien voor Franke of
ESF-subsidie kan worden ingezet. Zo creëren we “double impact”, directe resultaten op de vloer én
borging van kennis. Al met al is Heling zeer tevreden over de investering die is gedaan. “Mensen
ontwikkelen zich, krijgen meer afwisseling in hun werk; dat leidt tot meer arbeidsvreugde. We
hebben een mooi bedrijf, mooie producten en machines, maar zonder de mensen erachter zijn we
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niks.”
“We vergroten bovendien onze slagkracht. Als voorbeeld hebben we het wel eens over de Franke
drive-in. Nu wacht een klant twee weken op een aanrechtblad, straks zou het kunnen in een uur.”
Ook het middenkader op kantoor gaat binnenkort opgeleid worden in lean processen: World Class
Office.
Heling noemt nog een extra voordeel van het implementeren van WCM. “De economie trekt aan,
maar wij zijn afhankelijk van de bouw die qua herstel achterop hinkt. Wij kunnen dus als laatste op
zoek naar extra mensen, die dan al elders aan de slag zijn gegaan. Intern opleiden is dé oplossing.”
Meer info:
Henk-Jan Heling, Operations Manager Franke, tel. (0492) 58 51 11, e-mail: henkjan.heling@franke.com
Van Lente & De Vos: (0499) 37 55 77, e-mail: info@oee.nl
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