
10 kritische succesfactoren van de 
supply chain aftakkasten

Jeroen van der Linden





Introductie van de uitdaging

▪ Seriematig produceren van complexe producten

▪ Constante gedefinieerde kwaliteit

▪ Kosten efficiënt

▪ Flexibele output

▪ …. Hoe richt je dat in en wat zijn onze tips?



1. Gestructureerd samen ontwikkelen

▪ Co-engineering, wie is eigenaar van het ontwerp?

▪ Engineering-To-Assemble

▪ Prototype(s) maken

▪ Tooling, van wie is de tooling?

▪ Proces ontwerpen

▪ Nul serie produceren

▪ Evaluatie en definitieve ‘GO”

▪ Continue verbeteren  



2. Versiebeheer

▪ Leg Change-procedure vast

▪ Wie mag wat veranderen?

▪ 4 ogen principe, accrediteren

▪ Hoe worden veranderingen gedocumenteerd?

▪ Maak checklijst van impact van veranderingen



3. Delivery performance

▪ Leg de nominale output vast

▪ Bepaal de bandbreedte

▪ Bepaal de bottlenecks voor versnelling en de kosten

▪ Richt proces flexibel in (bemensing, materialen)



4. Kwaliteit

▪ Definieer kwaliteit

▪ Maak een FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

▪ Bepaal de test procedure

▪ Definieer de test tools

▪ Leidt de operators en testers op



5. Opleverdocumenten

▪ Definieer het opleverdossier

▪ Wat wordt er opgeslagen en voor hoe lang?

▪ Hoe wordt het opgeslagen, naamgeving documenten

▪ Documenten/foto’s, wie is eigenaar van wat?

▪ Shared folder (SharePoint)



6. Uitval/afkeur

▪ Wat is uitval, waar doen we inbound check op?

▪ Wat is het geaccepteerde % uitval tijdens productie?

▪ Wat zijn de repair-procedures?

▪ Klachten procedure, reactie snelheid, track&trace



7. Supply chain

▪ Hoe wordt de supply chain ingericht?

▪ Opleverdocumenten van toeleveranciers?

▪ Verpakkingseenheden (bulkverpakkingen)

▪ JIT/Safety stocks

▪ Forecasts … binding? 

▪ Prijsstelling



8. Kritische toeleveringen

▪ Wat zijn kritische componenten (FMEA)?

▪ Auditeren van toeleveranciers

▪ Opleverdocumenten van toeleveranciers

▪ Communicatie



9. Gekwalificeerd assemblage team

▪ Constante kwaliteit over langere periode … top sport

▪ Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen en bespreken

▪ Opleiden en kwalificeren van het team

▪ Inwerk procedure, toelatingsproef

▪ Tussentijdse checks

▪ Dagstart & verbetervoorstellen

▪ Feedback van klanten

▪ Milestones vieren



10. Transport & Verpakkingen

▪ Transport hoeveelheden i.r.t. productie batches

▪ Transport verzekering, overdracht en facturatie momenten

▪ Verpakking bepalen: stapelbaar, zeewaardig, pallets ?

▪ Labels, barcodes vanaf de eerste productie batch!

▪ Administratie, track-and-trace

▪ Tussenopslag, eigendomsrechten



Ter inspiratie …

▪ Aftakkast fysiek lastig bereikbaar

▪ Aftakkast gaat “slechts eenmaal” op spanning 

▪ Voorspelbare kwaliteit

▪ Voorspelbare output

▪ Geen foutmarges …

▪ Seriematige productie van aftakkasten is topsport
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