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Camerabouwer CABO realiseert forse reductie op
doorlooptijd en assemblagetijd!
CABO B.V is een internationaal actieve
organisatie uit Nederland die als doel heeft
om zichtproblemen op bedrijfsvoertuigen
en vaartuigen volledig op te lossen met het
oog op terugkerende en enthousiaste
klanten. Dit wordt bereikt door unieke en
specialistische oplossingen te bieden met
camera-monitor systemen. Aan vrijwel
iedere wens op het gebied van
zichtverbetering kan worden voldaan. Alle
bedrijfsactiviteiten zoals ontwikkeling,
research, advisering, verkoop, productie,
instructie en service worden in eigen
beheer gedaan.
In 2003 introduceerde CABO de CB-LCD,
een zeer compacte en kwalitatief
hoogwaardige monitor. De CB-LCD werd
geheel door CABO zelf ontwikkeld en
wordt door CABO zelf geproduceerd.
Begin 2004 nam de afzet van de CB-LCD
fors toe. Naar de mening van Harold de
Bruin, algemeen directeur van CABO,
moest het door de toename in aantallen
mogelijk zijn om de assemblagetijd te
reduceren. Via een bekende relatie kwam
hij in contact met Simon Dams.
Dhr. Harold de Bruin algemeen
directeur van CABO:
‘Simon Dams startte de analyse met veel
geduld en inlevingsvermogen, maar wel
met een duidelijke visie en geloof in eigen
kunnen.
Uit de analyse kwam een verbeterplan
waarin een aantal volledig nieuwe
inzichten zaten. Het plan was echter erg
concreet en we konden er direct mee aan
de slag. De implementatie hebben we zelf
gedaan en heeft circa 2 maanden
geduurd. In de nieuwe situatie is de
betrokkenheid van medewerkers
verbeterd, de assemblagetijd fors
gereduceerd en zijn de processen beter
geborgd.’

Simon Dams werd gevraagd om de
assemblagemethode van de CB-LCD
door te lichten en aan te geven hoe de
assemblage geoptimaliseerd kon worden
om zo de assemblagetijd te verlagen.
Samen met de medewerkers van CABO
werd door Simon Dams het huidige
assemblageproces in kaart gebracht. Uit
de analyse bleek dat er een aantal
verbeterpunten waren. De lay-out van de
assemblagelijn was niet optimaal en de
inrichting van de werkplekken, met name
de posities van gereedschappen en
onderdelen, kon beter. Ook zaten er een
aantal verspillingen (niet waardetoevoegende handelingen) in het
assemblageproces die door een betere
afstemming met leveranciers en door een
andere aansturing van materialen en
componenten (middels 2-Bin methodiek)
geëlimineerd konden worden. Simon
Dams gaf ook de aanbeveling de series te
verkleinen en de activiteiten van de
assemblage-medewerkers dusdanig op
elkaar af te stemmen dat iedere dag een
serie eindproducten gereed zou zijn.

Resultaten
Dhr. Harold de Bruin: ‘Het verkorten van de
doorlooptijd heeft ons veel voordelen
opgeleverd. We zien nu iedere dag wat
eventuele problemen zijn en we kunnen
hier direct op inspelen. Voor de
medewerkers op de afdeling betekent het
ook direct inzicht in het geleverd resultaat.
Daarnaast hebben alle doorgevoerde
verbeteringen geleid tot een halvering van
de assemblagetijd!’
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