Over het toepassen van methodetijdmeting

Kan verantwoord
ondernemen zonder
Lean en MTM?
Uiteraard kan dat, want waarschijnlijk werkt jouw organisatie nu ook zonder MTM. MTM staat voor
Methods-Time Measurement. Het niet toepassen van deze ‘Methodetijdmeting’ is een gemiste kans. Maar,
het kan altijd nog, zeker nu we aan het begin staan van een circulaire economie. Er zijn nog geen echte door
braken te melden, omdat er nog geen echt uitgewerkt concept bestaat en ook met ISO 26000 zijn pas de eerste
stappen gezet. Belangrijke basisstappen en handvatten worden daarin gegeven. Deze zijn niet bindend, maar
wel nuttig.
Door Jos Valkenburg
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Figuur 1: Radargrafiek duurzaam ondernemen.
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Figuur 3: Life Cycle Assessment.
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Figuur 2: Verbeterstreven bij duurzaam ondernemen.
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Focus op MTM en Lean first
time right!
Productiviteit

Opstart met stijlere
helling van de productiviteit
na SOP

worden. Hoeveel tijd daarmee gemoeid is, kan
met MTM inzichtelijk worden gemaakt. Zoals
Doelproductiviteit

stortkosten versus hergebruik of verwijderingsbijdrage versus waardeloos worden.
Of om Loesje aan te halen: ‘Waarom afval
produceren als het toch wordt weggegooid?’

POTENTIEEL
Productiviteitswinst
Hogere
productiviteit
bij SOP

In elke fase kunnen bedrijven in de gehele
waardeketen actief blijven met het creëren
van waarde. In de ontwerpfase is een modu-

Focus alleen op Lean

laire opbouw de basis voor de volgende fasen.
Goed voor een gezonde balans tussen econo-

Productiestart (SOP)

Tijd

mie, ecologie en sociale belangen. Bovendien
vormen energiebesparing, CO2-reductie en

Figuur 4: Productiviteit – MTM en Lean. Door gecombineerd toepassen van Lean en MTM wordt de geplande
productiviteit in een wezenlijk kortere tijd bereikt.

kostenbesparingen een concurrentievoordeel.
Duurzaamheid leidt ook tot imagoverbetering.

managementsystemen bekende PDCA-cyclus:

levertijden en lagere energiekosten. Om

Samenvatting

plan, do, check en act, is bij elke keuzestap een

de resultaten – zoals nieuwe werkwijzen

• Met optimale werkmethoden vermijden

goede methode om duurzaam ondernemen

en productiviteitsverbeteringen – voor de

we het verspillen van grondstoffen, mens-

stapsgewijs naar een hoger niveau te bren-

planning inzichtelijk te maken kan MTM in

kracht, machine(tijd), energie, et cetera.

gen. Aangezien MTM duurzaam ondernemen,

de volgende situaties worden toegepast:

Lean en dergelijke concreet meetbaar maakt,

A. in de ontwikkelfase (duurzaam pro-

is zo blijvende aandacht en focussen voor
het management eenvoudiger geworden.

duct- en procesontwerp/herontwerp);
B. in het maakproces (scan productielijn, technologie, nieuwe

Voordelen van Lean en MTM voor
duurzaam ondernemen

layout of nieuwbouw);
C. voor het inzamelen, sorteren en

• Inzicht in een reële normtijd zorgt
voor reductie van voorraden, grote
leverbetrouwbaarheid en minder
kapitaalbeslag door correcte planning en capaciteitsweergave.
• Transparantie (onderbouwen met
cijfers) voor stakeholders.

Duurzaam ondernemen is zoeken naar
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de balans in en met behulp van ‘Life Cycle
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helpen hierbij door maximale waarde voor
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de klant te realiseren, door energie-, mate
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en uitvoering versterkt MTM de circulaire

- Service
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geluidshinder en ergonomie zijn hierin
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belangrijk. Dus zo min mogelijk verspillin-
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gen van alles op en in de aarde. Voor een

- Composteren

en productievere medewerkers. Duurzaam
ondernemen met Lean en MTM is kiezen voor

gezondere planeet geeft Lean gecombineerd
met MTM een mooie start. Zoals in figuur 4

Aangezien de mens het meest flexibel is in

productiviteit en continuïteit van de organi-

weergegeven, geeft MTM in combinatie met

deze productcyclusfasen, zal een belangrijke
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extra bijdrage in het inzichtelijk maken van

beter de (werk-)methoden samengesteld
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Q

nele kosten. Kortom: een methode die leidt
tot een grotere productiviteit, efficiency
en bijdrage aan een gezonde footprint.
Het product of de dienst in een keer voort-
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