
 
 
 

Stabiel draaien met Lean en Six Sigma 
een zaak van techniek en gedrag 

en betrokkenheid van de HRM afdeling 
bij 

AVEBE te Gasselternijveen 

 

Datum : Donderdagmiddag 10 oktober 2013 
12.30 – 17.30 uur 

Adres : Baptistenkade 40, 9514 AH  Gasselternijveen 
  06 – 270 350 17 
Website : www.avebe.nl 

Wij zijn te gast bij : Willem Rus (Site Manager aardappelzetmeelfabrieken NL) 
Yvonne van den Hoogen (SPM Manager) 
Ruud Timmer (Project Manager Improve) 
Hans Roeters (Project Manager Improve) 
Giena Klaassens (HR Manager)  

http://www.avebe.nl/�
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AVEBE – de historie 

AVEBE, opgericht in 1919, was eerst een marketing- en verkooporganisatie  
voor meerdere zelfstandige Nederlandse aardappelzetmeelcoöperatieven.  

De term AVEBE is een afkorting van Aardappelmeel Verkoop Bureau. 
 
 
De eerste tientallen jaren stond bij AVEBE het verkopen centraal. In de jaren 40 en 50 van de twin-
tigste eeuw begonnen de, nog steeds onafhankelijke, fabrieken die aangesloten waren bij AVEBE 
aan een innovatieproces met de ontwikkeling en productie van speciale producten (derivaten) op 
basis van aardappelzetmeel. Vervolgens breidde AVEBE haar mogelijkheden op het gebied van de-
rivatenproductie uit. 

In 1971 was AVEBE niet langer alleen een verkooporganisatie, omdat de fabrieken het besluit na-
men hun productiefaciliteiten aan deze verkooporganisatie te koppelen. Vanaf dat moment was 
AVEBE formeel een productie- en verkooporganisatie waarbij duizenden boeren aangesloten waren. 
De focus lag bij de productie van aardappelzetmeel, maar research en development op het gebied 
van gemodificeerd zetmeel werd steeds belangrijker. 

Tegenwoordig bezit AVEBE haar eigen productiefaciliteiten, met name in Europa, en verkoopt  
AVEBE wereldwijd hoge kwaliteit zetmeel en zetmeelspecialiteiten. 

In 2007 heeft AVEBE haar innovatiedochteronderneming Solanic opgericht. Solanic richt zich op de 
niet-zetmeel ingrediënten van de zetmeelaardappel, met name hoogwaardige eiwitten. 
 

 
 
Sinds een 2005 is AVEBE gestart met de implementatie van Lean en Six Sigma. Waar het vroeger 
ging om zo hard mogelijk te produceren, gaat het nu om stabiel te produceren.  

  

http://www.leaninnovationnetwork.com/�
http://www.solanic.eu/�
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Middagprogramma 10 oktober 2013 

12.30 uur Ontvangst van de deelnemers bij Baptistenkade 40, 9514 AH Gasselternijveen 
 

LET OP: 
Er gelden veiligheidsinstructies en er dient een film te worden bekeken. Arriveert u op tijd 
met VEILIGHEIDSSCHOENEN!. Indien u geen veiligheidsschoenen heeft, stuurt u dan 
een bericht naar info@ynova.nl met uw SCHOENMAAT. Wij regelen dan veiligheids-
schoenen voor u! 

 
 
13.20 uur Welkom en nieuws vanuit het Lean Innovation Network en korte voorstelronde 

door Jacqueline Hofstede – initiatiefnemer en directeur Lean Innovation Network 
 
 
13.30 uur Stabiel draaien met Lean & Six Sigma “Een zaak van techniek en gedrag” 

Yvonne van den Hoogen of Willem Rus doet het welkomstwoord en opent met een korte 
introductie van AVEBE, de AVEBE strategy deployment, het AVEBE house of Lean & 
Six Sigma en de uitdagingen waar AVEBE voor staat. 
 
Na deze algemene introductie vertelt Ruud Timmer over de Six Sigma methodiek Stabiel 
Draaien, de overgang van zo hard mogelijk produceren naar zo stabiel mogelijk produce-
ren over een langere tijd. Deze methodiek vraagt ook een gedragsverandering bij niet al-
leen de operators, maar ook het management. 
 
AVEBE focust op Stabiel Draaien omdat: 
 Beheerst produceren leidt tot een constantere werkbelasting voor operators (die te-

genwoordig tot 67 jaar moeten doorwerken) 
 Beheerst produceren leidt tot stabiele kwaliteit 
 Beheerst produceren leidt tot meer capaciteit 
 Beheerst produceren leidt tot reductie van kosten 
 
Aan het eind van zijn presentatie gaat Ruud in op de behaalde resultaten, de successen 
en de geleerde lessen. 
 
Hans Roeters gaat in op het verbeteren van de Interne Logistiek op de locatie. 

 
 
16.00 uur Rondleiding in 4 groepen aan de hand van de 7 verspillingen 
 
 
16.30 uur Feedback fabriek 
  

http://www.leaninnovationnetwork.com/�
mailto:info@ynova.nl�
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Middagprogramma 10 oktober 2013 

16.45 uur Lean, Six Sigma en HRM 
Giena Klaassens, HR Manager bij AVEBE, vertelt vanuit het HRM perspectief haar visie 
op de afgelopen jaren, waarbij het gaat om de rol van HR in het fundament van het  
Lean/Six Sigma huis (basisprocessen, samenwerken en leiderschap).  
 
Omdat het bij continu verbeteren vooral om mensen gaat, wordt de HRM afdeling meer 
en meer betrokken. 

 
 
17.15 uur Afsluiting en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende gezamenlijke ontmoetingen van het Lean Innovation Network 
 

17 oktober 2013 
Hollander Techniek (efficiency seminar) te Apeldoorn 

 

1 november 2013 
COPE congres van de Rijksuniversiteit Groningen te Apeldoorn 

 

14 november 2013 
Lean Office en Services bij Kadaster Geo-Informatie te Zwolle 

 

28 november 2013 
Lean Transformation bij Scania Production te Zwolle 

http://www.leaninnovationnetwork.com/�

