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Sta jij goed voorgesorteerd voor de toekomst? Is er voldoende 
vakkundig personeel zodat jij klaar bent om te groeien?
 
Worden jouw medewerkers optimaal ingezet? Loonkosten zijn de 
vaak de grootste kostenpost van een organisatie. Als je hier 10-20% 
kunt besparen merk je dat direct in de marge en kun je hogere omzet 
realiseren met eenzelfde aantal medewerkers. 

Wil jij graag inzicht in hoe efficiënt bij jullie het schuur- en slijpproces 
verloopt? Werken er bij jullie minimaal 15 mensen? Doe dan de 
productiescan!

Waarom een productiescan?
	9 Je krijgt inzicht in je sterke punten in het schuur- en slijpproces.

	9 Je krijgt inzicht in de bottlenecks in je proces.

	9 Tips helpen je efficiënter en sneller te werken waar dat kan.

	9 Kwaliteit neemt toe, fouten en afkeur worden gereduceerd.

	9 Werkplezier gaat omhoog.

	9 Loonkostenverlaging per geproduceerd product stelt je in staat je 
klanten en prospects concurrerend aan te bieden.

Waarom een productiescan  
door Metaaltechniek?

• Onze scan is merk-onafhankelijk.
• Komt voort uit meer dan 50 jaar (wetenschappelijke) kennis en 

ervaring in veel branches.
• Veel referenties van vooraanstaande bedrijven in de 

metaalindustrie, ook onze leveranciers zien ons als waardevolle 
kennispartner. 
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Hoe werkt een productiescan?

Wij geven een uur van onze tijd, jij geeft een uur van jouw tijd.
Tijdens dat gezamenlijke uur gaan we samen de productie in.  
We scannen visueel de omgeving:

• Welke bewerkingen worden er uitgevoerd.
• Welk materiaal wordt er verwerkt.
• Welke gereedschappen worden hiervoor gebruikt.
• Hoeveel mensen zijn hier mee bezig.
• Hoe lang duurt een bepaalde applicatie.
• Wat is het (gewenste) eindresultaat.
• Hoe worden de slijpschijven bewaard.
• Wat ligt er in de afvalbak: afkeur, gebruikte slijpschijven?
• Hoe veilig is de werkomgeving? Luchtkwaliteit (stofdeeltjes, 

lasrook etc), welke PBM’s worden er gebruikt. Hoe worden die 
gebruikt en opgeslagen? 

En na dat uur?

We sluiten de scan af met een eerste mondelinge conclusie en 
aanbevelingen. De dagen erna werken we dit uit tot een rapport dat 
uiteraard in jouw bezit komt. Hierin staat wat goed gaat en doen we 
aanbevelingen voor verbeteringen. Het rapport bevat een indicatie van 
het aantal geschatte uren/kosten dat er bespaard kan worden door de 
meest optimale producten te gebruiken.

Aan de hand van dit rapport bepalen we samen het vervolg. Dit kan zijn:
• We komen terug om onze aanbevelingen te demonstreren.
• We maken een offerte voor producten die jullie veel gebruiken.
• We geven een toolbox op de werkvloer over schuren en slijpen.
• We gaan in op specifieke bewerkingen die nu als lastig  

worden ervaren.
• Je hebt zelf vragen die we graag beantwoorden.
• Je bent nieuwe inzichten rijker en daar laten we het voorlopig bij. 

Wat kost een productiescan?

• In eerste instantie een uur van je tijd. 
• Openheid in de productie over de huidige manier van werken.
• Geen factuur.
• Geen afnameverplichting. 

Wat levert een productiescan op?

• Inzicht in de effectiviteit van de huidige werkwijze.
• Direct een aantal quick-wins.
• Een overzichtelijk rapport wat intern als kapstok kan dienen  

voor gesprek.
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Gebruikte schijf Afwerkniveau

Matig Voldoende Optimaal

Aantal 
operators

Aantal 
producten

Meest voorkomende 
bewerking

Gebruikte machines (vermogen):

Te bewerken materiaal: Staal / Aluminium / RVS / Anders namelijk: 

Gewenst afwerkniveau: Basis / Verzorgd / Professioneel / Excellent

Productiescan

Tijd per 
product

E-mail

Naam

Bedrijf

Telefoon

Schitterend RVS

 J. de Slijper

jdeslijper@schitterendRVS.nl

06-1234567891200W Bosch haakse slijper

(Buitenhoek) lassen 
vlakslijpen

Binnenhoeklas slijpen

Lasverkleuring 
verwijderen

  ✔

  ✔

  ✔

3,15 min

6

0,8 min

1,45 min

11 producten 
per uur, 
per operator.
Compleet 
afgewerkt met
de drie
bewerkingen

6

6
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Gebruikte slijpmiddelen
voor de toepassing

Combi machine & slijpmiddel

Snelheid van werken

Mate van verspilling

Veiligheid werkomgeving

Niveau van afwerking

Score Conclusie & aanbevelingenMatig Voldoende Optimaal

Niveau van afwerking: 
Nivea van afwerking is gemiddeld voldoende maar hangt af van de operator. 
Door afspraken te maken over de werkwijze zal het totale niveau snel naar optimaal gaan.

Gebruikte slijpmiddelen
- Lamellenschijven en fiberschijven worden door elkaar gebruikt voor dezelfde toepassing. 
Dit levert nooit een uniforme finish, terwijl dat wel gewenst is.
- Er wordt gebruik gemaakt van relatief goedkope slijpmaterialen omdat er veel schijven 
voortijdig in de afvalbak belanden. 
Toch is dit een dure oplossing omdat hierdoor de arbeidskosten veel hoger zijn dan nodig. 

Combi machine en slijpmiddel
Er wordt gewerkt met machines van 1200 W. Een alu.oxide korrel heeft ook niet veel 
meer nodig, de combinatie is goed. 
Als er gewerkt wordt met een keramische schijf of CubitronII dan loont een investering
in een zwaardere machine.

Snelheid van werken
Het vlakslijpen van een las duurt nu ca. 3 minuten. Soms gebeurt dit met een 
lamellenschijf waardoor er ook naast de las wordt geslepen. Het is dan bijna onmogelijk 
om een echt vlak resultaat te krijgen. Door dit te doen met een Cubitron fiberschijf en 
een 1900W haakse slijper is dit in ruim 1 minuut gedaan. 
Hier valt serieus geld te besparen op arbeidskosten.

Mate van verspilling
Door onwetendheid en soms gemakzucht worden schijven voortijdig weggegooid, 
vooral tijdens het wisselen van type slijpschijf/bewerking. 
Door met twee haakse slijpers per persoon te werken, hoeft er minder gewisseld te worden. 
Ook kennis om te bepalen of de schijf nog gebruikt kan worden of echt versleten is helpt. 
Dit scheelt wisseltijd en voortijdig weggooien van slijpproducten.

Veiligheid werkomgeving
De werkomgeving is opgeruimd en overzichtelijk. De ruimte wordt goed geventileerd 
en er zijn goede afzuig- en verse luchtsystemen aanwezig. Prettige PBM's zijn beschikbaar, 
die worden ook op de juiste manier gebruikt. 
Een aantal chemische reinigingsmiddelen zou nog vervangen kunnen worden
door meer "groene" producten. Maar al met al een fijne en veilige werkplek!

Eindconclusie
Het vlakslijpen van de lassen neemt realtief veel tijd in beslag. Door daar 2 minuten
per product op te winnen, kan men 16-17 producten per uur afwerken. 
Dit is een stijging in productiviteit van 45%. 

  ✔

  ✔

  ✔

  ✔

  ✔

  ✔
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