Planning- en
monitoringsoftware
voor productiebedrijven

“Als ik PROPOS bij een bedrijf
introduceer, wéét ik dat het werkt”

Fullwood Packo NV gaat voor
resultaat met PROPOS software

Fullwood Packo NV
Fullwood Packo NV produceert al
meer dan vijftig jaar melkkoeltanks
en is één van de grootste producenten
van melkkoelsystemen ter wereld.

Fullwood Packo uit Zedelgem, België, gaat voor een totaal nieuwe koers. Niet alleen

Packo

introduceren zij PROPOS, ze gaan voor een grootse aanpak die het hele bedrijf omvat.
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Renaat Vanheessen, Interim CEO, vertelt hoe zij deze transitie aanpakken: “Ik wist direct
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voor megaboerderijen. Ook bieden
“Toen ik bij Fullwood Packo kwam, heb ik onmiddellijk beslist: ‘Ik ga tekenen voor PROPOS.’
We gaan het bedrijf totaal anders inrichten en alles aanpakken. De digitalisatie van de
werkvloer is een essentieel onderdeel daarvan. Dat kun je doen met vallen en opstaan, maar
met PROPOS weet ik dat het werkt. Je kunt alles volledig onder controle krijgen en problemen
die niet zichtbaar zijn zo inzichtelijk maken. Daardoor zal het in het begin lijken alsof er meer
problemen komen, maar eigenlijk kun je daardoor juist beginnen om bestaande problemen
gericht aan te pakken.”

zij onder meer pasteurs aan voor de
verwerking van melk op de boerderij
en doseringstoestellen. Door de jarenlange ervaring in de melkkoeling, is
Packo ook een belangrijke leverancier
geworden
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Verandermanagement
“Ik ben QRM voor het eerst tegengekomen via Rajan Suri vijftien jaar geleden en ken PROPOS van
Bosch Scharnieren. Ik zat ooit in de raad van Advies van PROVAN waar PROPOS succesvol draait.
Veel andere keuze op het gebied van planningssoftware voor maatwerkbedrijven is er niet: het
is PROPOS. Er zijn wel twee later ontwikkelde producten die erop lijken uit Duitsland en België,

procesindustrie.
Aantal werknemers: 105
ERP-systeem: Axapta
www.fullwoodpacko.com

maar in transitie-situaties wil ik geen risico’s nemen. Hier zijn de kinderziektes al uit, die anderen
zijn te nieuw. Ik ken de eigenaren, ik ken PROPOS. Ik weet dat als ik dit introduceer in een bedrijf
dat het werkt.”

www.propos-software.nl
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The Netherlands
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Sterk verminderde lead time
“Bij het vertellen over de implementatie van PROPOS, werd er direct enthousiast
op gereageerd. Gelukkig zitten er ook twee mensen bij die al eerder met lean
manufacturing hebben gewerkt, een werkwijze die in de buurt zit van QRM. Zij zijn
de echte voortrekkers van deze verandering. Ik heb meteen twee boekjes gekocht
om te beginnen: het zwartboek van Rajan Suri ,’It’s about time’, en zijn boek over
MCT’s. Daarna heb ik gezegd: begin maar met MCT’s te maken. Ze hebben hun ogen
uitgekeken. Man, er is hier zoveel te besparen. Ik zit met een zeer kundig en enthousiast
team en nu alleen al door QRM-principes toe te passen hebben we de lead time (MCT)
al verminderd van gemiddeld 56 dagen naar 40 dagen. Een reductie van zo’n dertig
procent. Met PROPOS gaat daar straks nog meer af. Ons doel dit jaar is een QRM getal
van twee te realiseren over alle productlijnen, dus een halvering van de doorlooptijd.
Het is een continu verbeterproces. We beginnen met PROPOS met de arbeiders op
de werkvloer, maar starten ook een aantal heel grote projecten, waaronder een
volledige herorganisatie van de onderdelenproductie-afdeling en een overgang naar
een lijnassemblageopstelling met een minimum aan manipulatietijden. Ook beginnen
we met het opleiden van mensen zodat ze cross-functioneel kunnen werken volgens
het QRM-principe en gaan we spelen met capaciteit, zodat mensen kunnen inspringen
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