CASE STUDIE: TWI VIVERA

KLANT

Klant
Vivera is marktleider op het gebied van vegetarische en veganistische producten. Vivera
levert aan zowel Nederlandse supermarkten, horeca, zorginstellingen, cateraars en ook
het buitenland. De producten worden vervaardigd van grondstoffen als soja, lupine,
groente maar ook kaas en bonen. Al sinds 1990 komen de producten uit Holten waar
een state of the art productiefabriek staat die zeer duurzaam produceert.

OPDRACHT & UITDAGING
OPDRACHT
Bij Vivera werd in januari 2016 duidelijk dat er
een nieuwe moderne braadlijn zou komen in
verband met de al maar toenemende vraag. De
noodzaak ontstond om personeel binnen korte tijd
te trainen voor de in oktober te realiseren
productielijn.

HAROLD DOLDERSUM: “Personeel is het meest
waardevolle binnen de productieomgeving”

UITDAGING
In verband met de stijgende vraag naar Vivera
producten en de nieuwe productielijn wilde
Vivera zo snel mogelijk bestaande en nieuw
aangetrokken medewerkers trainen. Met het
oog op toenemende vraag in de toekomst wil
men daar snel op kunnen inspelen en de
kwaliteit vasthouden. Zeker ook om
kwaliteitslabels en keurmerken te behouden.
Vivera wil daarnaast graag gaan werken met
een standaard werkwijze en die vasthouden na
de introductie. Het borgen van het
opleidingsniveau en trainen van de kernfuncties
maakt daar onderdeel van uit.
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OPLOSSING & PROCES
OPLOSSING
vABC heeft gedurende de afgelopen maanden
samen met Vivera de TWI methode toegepast om
medewerkers te trainen. De TWI methode
(Training Within Industry) voor inwerken
onderscheidt zich ten opzichte van reguliere
inwerkprogramma’s door onder andere de
volgende punten:
Standaardisatie van taken
Snelle inwerktijd
Stapsgewijze taakbeschrijving

Binnen enkele dagen zijn de trainers bij Vivera
opgeleid om vervolgens zelf de
productiemedewerkers te kunnen trainen volgens de
TWI methode.
AUDITEREN VAN TAKEN PER DEELNEMER
Uiteindelijk is er met de introductie van TWI een
systeem gecreëerd waarbij medewerkers en
uitzendkrachten binnen 3 dagen volledig getraind
kunnen worden. Daarnaast wordt er middels het
systematisch auditeren exact vastgelegd wie er
aantoonbaar is getraind.

PROCES
Aan het begin van het traject zijn de fabriek en
productielijn(-en) in kaart gebracht. De vervolg
stap was het opknippen van de productielijn in
deelprocessen.
In samenwerking met Vivera heeft vABC de
trainingstandaarden geschreven die nodig waren
per productielijn.
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RESULTAAT & TRAINING
RESULTAAT
Goed opgeleide mensen aan de lijn, TWI leeft en
leidinggevenden zijn enthousiast. Men geeft aan
veel voordeel te hebben door kortere inwerktijden
en een breed gedragen standaardiseringsslag.
Vivera geeft aan de volgende voordelen te zien:
- 1 manier van opleiden. Inwerken aan
draaiende lijn.
- Medewerkers hebben plezier in werk door
eenvoudige manier van inwerken. Daarmee
haalt men ook een efficiëntie slag en een
hogere kwaliteit.
- TWI is een praktische beheerstool/
managementtool
- Visuele methode maakt sturen en auditeren
makkelijk.

Trainen van de trainers
Het voordeel van de TWI methode is dat
het opleiden van medewerkers tot trainers
weinig tijd in beslag neemt. Het trainen
gebeurt volledig on the job en op locatie.
Training on the job:
- 2x 4uur
- 2x audit

“TWI zorgt voor rust op de werkvloer”
skillmatrix
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FACTS & TWI APP
Facts
100 trainingsstandaarden gereed
Op dit moment 24 mensen in training (oktober 2016)
Meer dan 632 trainingen gegeven
Voor productielijn 11, 33 trainingen gereed
Momenteel zijn er 7 trainers actief
Inzet APP
Inmiddels werkt men bij Vivera op een succesvolle manier met de
onlangs gelanceerde TWI webapp. Speciaal ontwikkeld voor het
auditeren van trainers en medewerkers. De app geeft Vivera de
mogelijkheid om het auditeren volledig digitaal af te wikkelen en
bij te houden.
(Een demo versie is te proberen via www.twitraining.nl/app )
De app is geoptimaliseerd voor tablet en mobiel.
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Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
info@vabc.nl
www.vabc.nl
www.twitraining.nl
Deze case study kwam tot stand met medewerking van Harold Doldersum, bedrijfsleider bij Vivera
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