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Dhr. Hans Kaijen, hoofd inkoop en 
logistiek van Mibra: 
‘In de verhuisperiode kwamen heel 
duidelijk de lacunes in de productie naar 
voren. We waren op dat moment al gestart 
met het ontwikkelen van nieuw beleid. 
D.O.V. moest bevestigen dat wij op de 
juiste weg waren en tegelijkertijd 
onderzoeken of Mibra nog meer 
verbeteringen kon realiseren.  
D.O.V. zette onze belangrijkste 
aandachtspunten helder op papier en 
bracht daarbij ook enkele nieuwe 
inzichten. Na afloop van de analysefase 
presenteerde D.O.V. een praktisch 
verbeterplan waarmee we direct aan de 
slag konden. Dit plan is door ons als 
leidraad gebruikt om diverse projecten in 
gang te zetten en op een gestructureerde 
manier op te volgen.’ 

Mibra realiseert een productiviteitsstijging van 20% 
en 10% lagere inkoopkosten 

 
Mibra Kantoormeubelen B.V. te Hapert 
ontwikkelt, produceert, verkoopt en 
monteert hoogwaardig kantoormeubilair. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in metalen 
kantoormeubelen zoals kasten, rolblokken 
en standcontainers maar maakt ook 
gebruik van houten bladen voor de 
bureaulijn. Om dit te realiseren beschikt 
Mibra over 2 productieafdelingen (hout en 
metaal), een eigen distributienetwerk en 
ca. 90 professionele medewerkers.  
De kracht van Mibra zijn de hoge kwaliteit 
en de flexibiliteit waarmee klanten worden 
bediend. Begin 2004 voerde Mibra een 
reorganisatie door en werden twee 
productielocaties samengevoegd tot één. 
Samen met Simon Dams van Dams 
Organisatieverbeteringen (D.O.V.) voerde 
het bedrijf een quick scan uit om mogelijke 
verbeteringen te identificeren en te bepalen 
wat deze verbeteringen zouden opleveren. 
Tevens maakte D.O.V. een inschatting van 
de opbrengsten van de verbeteringen.  
 

 

De quick scan resulteerde in een zestal 
verbeterpunten waarvan de logistieke 
inrichting en aansturing van de productie 
de belangrijkste waren. Voor ieder 
afzonderlijk punt werd een plan van aanpak 
gepresenteerd om de implementatie zo 
snel en eenvoudig mogelijk te realiseren. 
D.O.V. schatte in dat de productiviteit 
minimaal vijftien procent zou stijgen en dat 
het mogelijk was te besparen op voorraad 
en de totaal aan inkoop gerelateerde 
kosten. Mibra besloot het plan van aanpak 
zelf te implementeren. 
 

 
 
Resultaten 
Acht maanden later maakt Hans Kaijen, 
hoofd inkoop en logistiek, de balans op: 
‘Het logistieke concept is gedefinieerd en 
wordt nu toegepast in de praktijk. De 
productiviteit is in een jaar tijd toegenomen 
met twintig procent. De inkoop is 
doorgelicht, wat heeft geleid tot een 
besparing van de directe inkoopkosten met 
tien procent. Bovendien besparen we door 
een efficiëntere werkwijze nog eens  
0,5 FTE per jaar

 


