
Traditioneel zijn veel organisaties gewend om 
in batches te produceren. Een (groot) aantal 
producten doorloopt eerst stap A, wordt al dan niet 
tussentijds opgeslagen, gaat dan naar stap B, C, 
enzovoorts. Dat lijkt efficiënt, maar heeft als groot 
nadeel dat je de vele verspillingen in het proces 
- zoals wachttijden, voorraden en noodzakelijke 
coördinatie - niet meer ziet. Dat kan slimmer! 
One-piece-flow is een fundamenteel andere 
manier om je proces te organiseren. De resultaten 
in efficiency, werkplezier en het blootleggen 
van procesverbeteringen zijn spectaculair. En 
omdat ervaren doet geloven, daagt Arpa je uit 
voor een one-piece-flow experiment. Dat levert 
verbeterrichting en -ideeën voor het komende jaar.

One-piece-flow experiment 
HOE EFFICIËNT IS JOUW 
PROCES GEORGANISEERD?
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WAT LEVERT HET OP?
One-piece-flow produceren levert een aantal belangrijke 
voordelen op. Zo zijn er geen wachttijden meer van 
halffabrikaten, geen (tussen)voorraden en is er geen 
coördinatie/administratie nodig om het proces in goede 
banen te leiden. Dat scheelt fouten en gaat veel sneller. 
Bovendien bevordert OPF de verbeter-drive van de 
organisatie. Je zult eindelijk je ‘bottlenecks’ oplossen om 
je producten in beweging te houden en de werkwijze 
stimuleert het team om de stappen steeds slimmer te maken. 
Er zijn praktijkvoorbeelden waarbij bedrijven met OPF hun 
doorlooptijd met 99% wisten te verkorten en 25% meer 
output kregen met hetzelfde team.

HOE WERKT HET?
Arpa zet OPF-experimenten op bij en met bedrijven. 
Daarmee kan de organisatie ervaren, en vooral het team, 
wat deze werkwijze kan betekenen. En de uitkomsten 
en leerervaringen gebruiken om het proces blijvend te 
verbeteren. Voorafgaand aan het OPF-experiment houden we 
een nulmeting. Vervolgens bereiden we met het uitvoerend 
team het experiment grondig voor. Dan gaan we binnen 
een afgebakende kortere tijd draaien op basis van OPF. De 
resultaten vergelijken we met die van de nulmeting. Naast de 
meetresultaten levert het OPF-experiment een (groot) aantal 
verbeterideeën op voor je proces. Grote kans dat je niet meer 
anders wilt werken!

INVESTERING
Een one-piece-flow experiment is maatwerk. Onze OPF-
specialisten maken een plan van aanpak op basis van een 
verkennend gesprek. De uiteindelijke investering hangt af van 
de situatie, vraag en complexiteit. 

One-piece-flow (OPF) is een Lean-principe. Het houdt in dat je één product, van begin tot eind, in beweging houdt 
en pas loslaat als het klaar is voor levering. Als product/dienst 1 klaar is bij stap 1, schuift deze door naar stap 2. Op 
dat moment gaan de mensen van stap 1 verder met product/dienst 2.

One-piece-flow Zet je verbetermotor aan!

ARPA DEEPSCAN
Met de Arpa Deepscan zoomen we in op je bedrijfsproces: 

Waar wordt waarde geproduceerd? En waar zitten ‘verspillingen’ 

in het proces? In de uitgebreide Deepscan - een combinatie 

van deskresearch en actieve metingen - leggen we de 

‘pijnpunten’ haarfijn voor je bloot. De Deepscan levert inzicht 

via een overzichtelijk rapport en een uitgebreid advies over de 

verbeterrichting(en).

Te mooi om waar te zijn? 
Tik eens ‘One Piece Flow’ in op YouTube!

VSM
Value Stream Mapping (VSM) oftewel waardestroomanalyse is 

een methode om het verbeterpotentieel in je productieproces 

in kaart te brengen. VSM zorgt voor inzicht in het huidige proces, 

inzicht in de ultieme gewenste situatie en draagvlak voor een 

verbetering die binnen acht weken realiseerbaar is. Het maken 

van een VSM is bij uitstek een teamaangelegenheid.

Paul Ruijgrok
directeur Inteco

“Het experiment was een leuke en leerzame 
dag voor alle medewerkers; zowel kantoor- als 
fabriekspersoneel. Iedereen was aanwezig 
en kon zijn of haar inbreng geven op het proces. Dit heeft een 
zeer positieve invloed gehad op de teamspirit. Het team bedacht 
zelfs tijdens het experiment nog verbeteringen, die direct werden 
doorgevoerd. En de resultaten, die waren verbluffend. We wisten 
de doorlooptijd van onze panelen (voor klimaatplafonds) terug te 
brengen van 14 dagen naar 43 minuten! De kwaliteit bleef gelijk, de
proceskosten en voorraadkosten daalden flink. Daarnaast zijn de 
voordelen van dit experiment ook zichtbaar voor onze klanten. Zij 
willen steeds vaker in kleine batches geleverd krijgen en wij kunnen 
daar, door dit experiment en de herinrichting van onze productielijn, 
aan voldoen. Winst dus voor alle partijen’’.

MEER WETEN?

ANDERE ORGANISATIES KIEZEN OOK VOOR:

Tom Staals
directeur Mansveld Combinatiebouw

“Voorheen maakten wij besturingskastjes voor 
koelmeubels in batches van 12 stuks en hadden 
we een productielijn van 15 meter. Tijdens het 
experiment produceerden we ze stuk voor stuk. De veranderingen 
voerden we sámen met onze medewerkers door. De doorlooptijd 
werd veel kleiner (94%), en de gehele order werd in 39% van de 
tijd gemaakt. OPF is onze nieuwe standaard werkwijze. En ons 
productiestation? Dat beslaat nog maar 4 vierkante meter.”


