
Overall Equipment Effectiveness

Herkenbaar? Veel fabrieken scoren 90% of meer op hun efficiency. De meting is 
gebaseerd op hun gebruikelijke planningsmethodiek en kostprijsberekening. In feite 
worden daarmee de bestaande verliezen ingecalculeerd en geaccepteerd. Meestal 
onbewust. Lean bedrijven accepteren deze verliezen niet.

OEE
De OEE-meting maakt direct duidelijk waar u meer rendement kunt halen uit uw 
bestaande productieprocessen. Verborgen verspillingen en verliezen worden zichtbaar. 
De OEE ligt derhalve een stuk lager dan de traditioneel gemeten efficiency. Dat lijkt 
confronterend, totdat u de kansen ziet. Met behulp van de OEE kunt u inzoomen op 
de oorzaken van verliezen. Vervolgens kunt u gericht verbeteringen in het proces 
aanbrengen en zowel uw capaciteit als productiviteit aanzienlijk verhogen. Zo haalt u 
het maximale uit uw productiemiddelen en voorkomt u onnodig nieuwe investeringen. 

CRAFT Lean Management traint uw medewerkers in drie dagen om de OEE meting in 
 te voeren en te gebruiken voor het continue verbeteren van uw productieprocessen. 

“Ontdek uw verborgen capaciteit”

 “Door minder omstellen en grotere series, 
halen we meer productie..”

 “Storingen? 
Die horen er nu eenmaal bij, 

niets is perfect…”

“Onze efficiency is maximaal, 
daar kunnen we niet meer uithalen. 
We investeren in een nieuwe lijn…”

 “Meer orders? Dan gaan 
we overwerken”

“Uitval is niet zo’n probleem. 
Planning houdt daar rekening mee. 
We produceren teveel om genoeg 

over te houden...”

“In theorie kan de machine 
1000 stuks per uur. In de praktijk 

lukt dat nooit... “

“Kleine verstoringen 
zijn niet zo erg. 

Die hebben we snel 
opgelost ….”



Uw investering
Het programma wordt in overleg met u ingepland en wij werken tijdens de training op uw 
eigen locatie. Het basistarief bedraagt € 600,-  per deelnemer (specifieke omstandigheden 
of afwijkende groepsomvang kunnen van invloed zijn op dit basistarief). In de praktijk 
blijkt dat met behulp van de OEE-meting verliezen veel sneller geïdentificeerd en opgelost 
kunnen worden. Dat leidt tot productiviteitsstijgingen van 20 tot wel 50%.

CRAFT Lean Management
CRAFT Lean Management is een internationale groep van zeer ervaren Lean professionals. 
Wij delen de hartstocht voor Lean Management. Onze missie is waarde te laten stromen. 
CRAFT biedt Lean opleidingen, consultancy en interim management. Onze consultants 
werken in een groot aantal branches en sectoren zoals de assemblage- en procesindustrie, 
bouw, offshore, gezondheidszorg, dienstverlening, overheid en publieke sector.

Naast specifieke Lean trainingen biedt CRAFT ook een Lean Certificeringsprogramma 
op Yellow Belt, Green Belt en Black Belt niveau. Dit programma heeft CRAFT ontwikkeld 
samen met de Liker Lean Academy, een internationaal opleidingsinstituut onder leiding 
van Prof. Jeffrey Liker. Deze autoriteit in de Lean gemeenschap schreef een groot aantal 
internationale bestsellers waaronder ‘The Toyota Way’ en ‘Lean Talent’. Een groot aantal 
deelnemers heeft reeds dit Certificeringsprogramma succesvol doorlopen. De gehele 
organisatie wordt zo op een consistente manier getraind. Er ontstaat een krachtige 
verbetercultuur en synergie, waardoor Lean organisaties veel beter presteren.

Hoe werkt de OEE training/implementatie
Om Lean te leren moet je Lean doen! Dat geldt ook voor OEE. De training is daarom 
opgebouwd uit een deel theorie en een deel praktijk. De theorie is het uitgangspunt en 
geeft inzicht in de principes van OEE. In de eigen praktijkomgeving leren medewerkers 
vervolgens de OEE toe te passen en vinden de echte veranderingen plaats. In al onze 
trainingen leiden wij organisaties naar Lean zelfstandigheid. De basisopzet van ons 
3-daagse OEE-programma bestaat uit 5 onderdelen. Indien wenselijk kunnen wij het 
programma afstemmen op uw specifieke wensen.

• Vooraf worden in overleg met u een of meerdere teams samengesteld die elk gaan 
werken aan een deel van het productieproces of installatie.

• Dag 1: Het team krijgt uitleg en oefeningen over de OEE-meting: Wat is OEE en hoe werkt 
het? Samen met het team wordt een pilotgebied gekozen voor het toepassen van OEE.

• Gedurende een periode ca.1 maand doet het team OEE-metingen. Tussentijds 
evalueren we hoe de metingen verlopen en kan er worden bijgestuurd.

• Dag 2: Met het team worden de OEE-metingen geanalyseerd. Wat hebben we geleerd 
en waar zitten de verliezen en verspillingen in het productieproces? 

• Dag 3: Begeleiding van het team in het bepalen en doorvoeren van verbeteringen. 
 Om op een gestructureerde wijze knelpunten te analyseren en tegenmaatregelen te 

nemen, gebruiken wij op deze dag de Plan-Do-Check-Act methode.

Registratie OEE-gegevens
Voor het bepalen van de OEE is het noodzakelijk actuele proces- en productiegevens 
te registreren. Daarvoor kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die uw huidige 
installatie en informatiesystemen bieden. Zijn deze ontoereikend dan kunt u de 
OEE-data ook extern laten verwerken. CRAFT Lean Management werkt samen met 
de firma PATCH production monitoring 
die hiervoor een laagdrempelige en 
gebruiksvriendelijke oplossing aanbiedt.
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Stilstands-
verliezen

Lean aan de slag

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. De OEE 
geeft in drie deelpercentages aan waar verliezen ontstaan: 
Beschikbaarheidgraad, Prestatiegraad en Kwaliteitsgraad

  Geplande productietijd = 100%

  Beschikbaarheidgraad

  Prestatiegraad

  Kwaliteitsgraad

Snelheids-
verliezen

 Kwaliteits-
verliezen


