
LANXESS NV en Dimensys brengen zes werkwijzen 
samen tot één uniform onderhoudsproces

LANXESS start 
een permanent 
verbeterproces

De afdeling High Performance Materials (HPM) van 
speciaalchemiegroep LANXESS maakt in Antwerpen 
de ingrediënten polyamide en glasvezel, die als 
hightechplastics onder meer worden gebruikt in de 
autosector en de elektronicaindustrie. De afdeling 
had als uitdaging om voor haar vestiging in 
Antwerpen zes verschillende benaderingen voor het 
onderhoud samen te brengen tot één uniform 
proces.

Bij LANXESS is gekozen voor een decentrale aansturing 
van het onderhoud in de productiebedrijven, ook wel 
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“plants” genoemd. Op die manier kan gerichter 
worden omgegaan met de specifieke noden die een 
bepaald productieproces vergen en die sterk kunnen 
verschillen van plant tot plant. Waar LANXESS echter 
tegenaan loopt sinds deze gedecentraliseerde manier 
van werken, is het uit het oog verliezen van over-
koepelende belangen. Reden voor het chemiebedrijf 
om Dimensys in te schakelen en zich te laten adviseren 
over en ondersteunen bij het standaardiseren van het 
onderhoudsproces, zonder hierbij de verschillen 
tussen de plants uit het oog te verliezen.
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“De decentrale aansturing bemoeilijkt het uitwisselen van 

knowhow en best practices tussen onze verschillende 

plants. Bovendien is het opleiden van nieuw personeel 

echt een uitdaging,” aldus Philippe Larno, Head of 

Technology bij HPM in Antwerpen. ”Dit brengt niet alleen 

risico’s, maar in de meeste gevallen ook extra kosten met 

zich mee. Een audit bevestigde de noodzaak om op een 

uniforme manier te gaan werken.”

Alle neuzen dezelfde kant op
De grootste uitdaging voor Larno was het standaardiseren 

van het arbeidsvoorbereidingsproces, zonder daarbij 

tekort te doen aan de flexibiliteit en eigenheid van de 

verschillende plants. Om hem daarbij te helpen is 

Dimensys ingeschakeld. “LANXESS heeft voor Dimensys 

gekozen, omdat het bedrijf veel ervaring heeft met het 

optimaliseren van onderhouds- en serviceprocessen 

enerzijds en met het begeleiden van veranderprocessen 

anderzijds. Dimensys heeft ons met een verandertraject 

van drie fasen geholpen de neuzen van de medewerkers in 

alle zes de plants dezelfde kant op te krijgen en samen 

één uniform werkproces te definiëren.”

Fase 1: interviews
Tijdens de eerste fase wordt met interviews binnen een 

grote groep stakeholders onderzocht hoe de werkprocessen 

verlopen. Dit om mogelijke verbeteringen te kunnen 

identificeren. Het onderzoek wijst uit dat in het arbeidsvoor-

bereidingsproces de grootste verbeterslag gemaakt kan 

worden. 

Fase 2: werksessies
Vervolgens zijn werksessies georganiseerd met alle 

betrokkenen, van arbeidsvoorbereiders tot ingenieurs en 

werkplaatsoversten. Ze spreken over werkmethoden, 

verantwoordelijkheden, ondersteuning door IT-tools en de 

vereiste organisatiestructuur. Het resultaat van deze 

werksessies is een uniforme arbeidsvoorbereidings-

procedure, die door alle betrokkenen wordt nageleefd.

Fase 3: implementatie en bijsturing
Nadat het hoofd van de HPM-afdeling in Antwerpen het 

verbetervoorstel en het implementatieplan heeft goedge-

keurd, wordt de vereiste organisatorische wijziging doorge-

voerd en gaat de implementatie van het nieuwe proces van 

start. Tijdens een trainingssessie is dit aan alle betrokkenen 

toegelicht. Ter afsluiting is LANXESS met behulp van een 

temperatuurmeting in staat gesteld om het continue 

verbeterproces op te volgen en waarnodig bij te sturen.  

Uniforme werkwijze

Onze aanpak
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Inmiddels beschikt LANXESS over een goede voedings-

bodem voor verdere optimalisaties. Het tastbare 

resultaat is een uniform proces dat nu geformaliseerd is. 

Uit de temperatuurmeting is gebleken dat de arbeids-

voorbereiders enthousiast zijn over de samenwerking. Ze 

staan ervoor open om van elkaar te leren. Larno geeft 

aan dat de nieuwe organisatiestructuur LANXESS in staat 

stelt de arbeidsvoorbereiding naar een hoger technisch 

niveau te tillen en optimaal gebruik te maken van de 

kennis van zijn mensen. “De uitwisselbaarheid van kennis 

is verhoogd en daarmee zijn we beter voorbereid op 

werkpieken. Bovendien hebben we een basis gecreëerd 

voor een permanent 

verbeterproces. We liggen weer op koers en zijn mede 

dankzij Dimensys helemaal ‘fit for future’.”

De start van een permanent verbeterproces 
Larno: “Inmiddels heeft Dimensys zijn aanwezigheid 

afgebouwd en onze medewerkers geleerd op eigen benen 

te staan. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn de onderlinge 

samenwerking verder te intensiveren en de benodigde 

uniformeringen van het proces verder door te voeren. 

Toch hebben we de eindstreep nog niet bereikt, integen-

deel. We staan aan de start van een permanent 

verbeterproces!”
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