CASE STUDIE: Sprint Johma

KLANT

Johma is de bekendste en grootste saladebereider van Nederland. Sinds 1968 komen
er salades uit de Johma keuken. In 2010 en 2011 zijn de recepturen en
verpakkingen onder handen genomen en daarmee ook de huisstijl. Onder de naam
Johma oet Twente presenteren zij met gepaste trots hun roots.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt ook bij Johma veel
aandacht. Johma let op hoe ingrediënten worden geproduceerd, hoe ze worden
verwerkt en wat er met afval kan worden gedaan.

OPDRACHT & UITDAGING

OPDRACHT
De fase van verbeteren beyond the low hanging
Fruits is achter de rug. De opdracht is een
methode te ontwikkelen om Lean en mean te
werken zonder extra staf toe te voegen.
Waarbij praktijk en theorie elkaar versterken en
waar de verschillende disciplines uit de
organisatie bij betrokken worden.

Remco Re: “

UITDAGING
Na een paar jaar de focus op innovatie en
groei is het nu tijd voor efficiency slagen door
middel van continu verbeteren. De uitdaging
is om tot een eenduidig plan, met draagvlak,
te komen om continu verbeteren te
integreren in de bedrijfsvoering. Bij Johma is
gekozen om de sprint methode als tool te
gebruiken om dit te bewerkstelligen.
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OPLOSSING & PROCES
OPLOSSING
vABC heeft gedurende een half jaar samen met
Johma de sprint methode toegepast om continu
verbeteren te integreren in de bedrijfsvoering.
De sprint methode onderscheidt zich ten
opzichte van reguliere verbetermethoden door
de volgende punten:
o Doorlooptijd verbeteropdracht sneller
o Verhoogt de effectiviteit van het
verbeterteam
o Voortgang project gevisualiseerd
o Omarmen van verbeteringen
o Doelen zijn voor iedereen gelijk en haalbaar
o Elke week kostenbesparende verbeteringen

PROCES
Aan het begin van het traject zijn de stuurgroep
en het verbeterteam samengesteld. Voordat
werd gestart met sprint is het team door vABC
getraind (o.a. situationeel leidinggeven en
communicatie).

De stuurgroep maakt de opdrachtbrieven en
komt wekelijks op woensdag samen met het
verbeterteam om de uitkomst van de sprint
te bespreken. De opdrachtbrieven bestaan
uit projecten die worden opgedeeld in kleine
stukjes deze worden stap voor stap
uitgevoerd door het verbeterteam. Het
verbeterteam is zelfsturend en
multidisciplinair. Het verbeterteam komt
dagelijks twee keer per dag kort (max 15
min.) bij elkaar om de voortgang te
bespreken.Het traject werd begeleidt door
een Senior Coach van vABC.
Check

Analyse
Stuurgroep

Audits

Opdracht

Borging
Verbeterteam
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TWI 2.0

RESULTAAT & BORGING
RESULTAAT
Johma geeft aan dat de sprints er voor zorgen
dat de doorlooptijd van verbeterprojecten sterk
verkort worden en kosten besparen. Daarnaast
zie je dat de medewerkers in de verbeterteams
de competenties waar ze goed in zijn optimaal
kunnen benutten. Binnen 6 maanden zijn er 11
verbeterprojecten afgerond. Door TWI 2.0 en
audits in te zetten worden de verbeteringen
geborgd.
Johma geeft aan de volgende voordelen te
zien:
- Korte doorlooptijden verbeterprojecten
- Elke werkdag heeft focuspunten
- Samenhang en richting in het verbeterteam
- Optimaal benutten van kennis
- Optimale creativiteit, flexibiliteit en
productiviteit
- Taken en voortgang visueel weergegeven op
het sprintbord
- Continue verbetercultuur

Borging
Het kan zijn dat door de sprints de
werkwijze in de productie aangepast
moet worden. De Trainingsstandaarden
worden dan aangepast en de
medewerkers worden op de TWI 2.0
manier opnieuw getraind.
Daarnaast is speciaal voor Johma een
audit app ontwikkelt om de verbeter
Audits digitaal vast te leggen

“Sprint zorgt voor een korte
doorlooptijd van
verbeterprojecten”
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FACTS & TWI APP
Facts
• Stuurgroep bestaande uit 5 personen uit verschillende
disciplines
• Verbetergroep bestaande uit 7 personen uit verschillende
disciplines
• Zelfde mensen anders ingezet
• Ander gedrag en werkwijze management team
• Durven beslissen en dat ook doen
• 11 afgeronde verbetertrajecten
• Wekelijkse auditrondes op 6 verschillende afdelingen
• Materiaal efficiency van 4% naar <2% teruggebracht

Inzet APP
Bij Johma word er gewerkt met de audit app die speciaal voor
Johma ontwikkeld is. De app geeft Johma de mogelijkheid om
het auditeren volledig digitaal af te wikkelen en bij te houden.
Daarnaast biedt de software de mogelijkheid voor een
dashboard met grafieken en rapportages waar analyses op los
gelaten kunnen worden om vervolgens weer verbeteracties te
kunnen uitvoeren.
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Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
vabc@vabc.nl
www.vabc.nl
www.twitraining.nl
Deze case study kwam tot stand met medewerking van Remco Rijsenbrij , Directeur Operations Johma
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