Beeldverslag Kennissessie ‘Procesoptimalisatie als sleutel tot reshoring’
Het kantoor van BOA Nederland was de locatie voor de tweede bijeenkomst van The
Reshoring Connection op 10 juli 2017. Met het thema ‘Procesoptimalisatie als sleutel tot reshoring’ staat
Quick Response Manufacturing (QRM) centraal. Het thema legt de koppeling tussen reshoring en
procesoptimalisatie. Reshoring staat voor het terughalen van productie naar Nederland. Ondernemers
zijn bezig (productie)processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Het toepassen van procesoptimalisatie
kan ervoor zorgen dat de keus wordt gemaakt om over te gaan tot reshoring. Voorbeelden van
bedrijven als BOA Nederland en ATS lichten het eigen verhaal toe.

Jan Hennipman is directeur van BOA Nederland. Door het overnemen van de vestigingen in andere
Europese landen was BOA in staat een niche markt te gaan bedienen vanuit één locatie. Kosten- en
tijdbesparing waren noodzakelijk. QRM zorgt uiteindelijk voor het maken van snelle beslissingen. Het
inspirerende verhaal van Jan Hennipman is met bijgevoegde presentatie ondersteund.
Felipe Muñoz Mateu heeft met All Tape Supplies (ATS) gekozen voor reshoring vanwege de kwaliteit van
het eindproduct, controle over levertijden, flexibiliteit voor de klant en specialisme en kennis in het
productieproces. ATS produceert zelfklevende tapes vanuit halffabricaten en is continu bezig met het
optimaliseren van het productieproces. Hoe en waarom ligt Felipe in zijn presentatie toe.
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Thomas Luiten is eigenaar van QRM Management Center, heeft jarenlange ervaring met
QRM en licht zijn ervaring bij haardenfabrikant Interfocos toe.
De instabieler
wordende omgeving
en het ontbreken van
interne focus leveren
problemen op.
Uiteindelijk wordt de
doorlooptijd leading
en zorgt men door tijd
uit het systeem te
halen voor een veel
korter proces.

Rogier van Oosterhout is gespecialiseerd in arbeidsen organisatie psychologie en start met een spel
waarin samengewerkt moet worden zonder dat de
deelnemers elkaar kennen of kunnen zien. Hij vroeg
om medewerkers vertrouwen te geven, te zorgen
dat ze fouten mogen maken en elkaar feedback
geven. Dat zorgt voor sterke organisaties.
De verhalen zijn terug te lezen in bijgevoegde
presentatie.

Er zijn veel inspirerende voorbeelden en
verhalen van ondernemers die zich bezig
houden met procesoptimalisatie en
reshoring. De volgende kennissessie staat
gepland voor het najaar. Ideeën of tips?
Neem gerust contact met ons op via
info@re-shoring.nl
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