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Kwaliteit …. Kwaliteit …. kwaliteit 

▪ Kwaliteit leveren is ‘vanzelfsprekend’

▪ Aftakkast toenemend complexer

▪ Wat is kwaliteit?

▪ Hoe definieer je kwaliteit van een aftakkast?

▪ Hoe borg je kwaliteit?

▪ Hoe zie je kwaliteit in relatie tot de prijs?

▪ Een kijkje in onze wereld …



1. Ontwikkelproces .. De basis voor kwaliteit

▪ Basis ontwerp

▪ Engineering-To-Assemble

▪ Prototype(s) maken

▪ Proces ontwerpen

▪ Nul serie produceren

▪ Evaluatie en definitieve ‘GO”

▪ .. Tot zover “nothing new”…



2. Delivery performance

▪ Leg de nominale output vast op basis van OPF

▪ Leg minimale- en maximale output vast

▪ Bepaal takt-tijd = [ Beschikbare productie tijd ] / [klantvraag product X]

▪ Bepaal aantal werkstations

▪ Bepaal aantal productielijnen



3. Kwaliteit

▪ Definieer kwaliteit

▪ Bepaal de test procedure

▪ Definieer de test tools



4. Supply chain

▪ Hoe wordt de supply chain ingericht?

▪ Inbound checks, outbound checks

▪ Tekeningen, leg toleranties vast

▪ Opleverdocumenten van toeleveranciers

▪ Verpakkingseenheden (bulkverpakkingen)



5. Kritische toeleveringen

▪ Wat zijn kritische componenten (FMEA)?

▪ Auditeren van toeleveranciers

▪ Parallel supply chains

▪ Communicatie, escalatie modellen



6. Uitval/afkeur

▪ Testen is waste …

▪ Wat is het geaccepteerde % uitval tijdens productie?

▪ Wat zijn de repair-procedures?

▪ Wat eisen we van onze inbound?



7. Opleverdocumenten

▪ Definieer het opleverdossier

▪ Certificaten

▪ Hoe wordt het opgeslagen, naamgeving documenten

▪ Shared folder (SharePoint)



8. Assemblage team

▪ Constante kwaliteit over langere periode

▪ Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen en bespreken

▪ Opleiden en kwalificeren van het team

▪ Inwerk procedure, toelatingsproef

▪ Tussentijdse checks

▪ Feedback van klanten



9. Versiebeheer

▪ Basis van kwaliteit is het vertrekpunt : 
wat gaan we maken?

▪ Bepaal productie versie.

▪ Leg Change-procedure vast

▪ Wie mag wat veranderen?

▪ 4 ogen principe, accrediteren

▪ Hoe worden veranderingen gedocumenteerd?

▪ Maak checklist van impact van veranderingen



10. Transport & Verpakkingen

▪ Beschermende verpakkingen

▪ Transport hoeveelheden i.r.t. productie batches

▪ Labels, barcodes vanaf de eerste productie batch

▪ Administratie, track-and-trace



Samenvattend…

▪ Aftakkast is essentieel (bij gebruik van busbar)

▪ Aftakkast is toenemend complexer

▪ Kwaliteit is een definitie

▪ Kwaliteit wordt bepaald door het proces



Meer info over serieproductie…

apnederland.nl/podcast

http://www.apnederland.nl/podcast
http://www.apnederland.nl/podcast
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