
een oplossing

C A S E :  M O O O I  -  P R O C E S V E R B E T E R I N G  I N  L A M P E N P R O D U C T I E

Periodiek overleg 
met opdrachtgever

Detail afstemming 
op werkwijze

Onderzoek 
DMAIC methode

Korte analyse 
ter voorbereiding 
onderzoek

Reductie van levertijd 
van 7 weken naar 2 weken

Toename productie 
naar 100 lampen 
per week



In het periodieke onderhoud met onze 
opdrachtgever Moooi werd het probleem 
geschetst dat zij niet altijd het juiste type 
lamp op voorraad hebben.

Door de grilligheid in de markt en het feit 
dat Moooi 12 verschillende type lampen in 
haar collectie voert bleek dit een onmogelijk 
in praktijk te brengen behoefte.

IBN Productie heeft daarop een korte 
analyse gedaan om te zien of of het 
mogelijk is om levertijden te reduceren. 
Extra voordeel is dat Moooi daardoor zelf 
minder voorraad inhouse nodig zal hebben. 
Daarnaast is de leveringen van bestellingen 
onder de loep genomen. Er kan daardoor 
door IBN Productie inmiddels aanzienlijk 
sneller geleverd kan worden, zodat Moooi 
geen ‘nee’ meer hoeft te verkopen aan haar 
eigen klanten.

Samen met collega’s en onze opdrachtgever 
Moooi zijn alle parameters inzichtelijk 
gemaakt en heeft IBN Productie deze 
heel gericht geanalyseerd. Het onderzoek 
is opgezet middels de DMAIC-methode 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 
waarbij gestructureerd naar hét doel toe 
wordt gewerkt zonder zaken over te slaan. 
Deze onderzoeksmethode, vanuit de Lean 
werkwijze, wordt bij IBN Productie intensief 
en succesvol toegepast.

Door de optimalisatie van voorraadbeheer en het productie-
proces is een reductie van de levertijd van 7 naar 2 weken 
grealiseerd. Gelijktijdig is de vraag in de markt naar Moooi 
producten toegenomen van ongeveer 60 per week naar  
100 per week. Conclusie: iedereen win(s)t!
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