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 surface

Protech-Oxyplast pakt uit met  
een nieuwe service
“Efficiëntie is het beter doen van wat 

al gedaan wordt.” Met deze uitspraak 

willen wij u uitnodigen even na te den-

ken over uw bedrijfsefficiëntie. Of mis-

schien heeft u die analyse al gemaakt? 

De efficiëntie in een productieomge-

ving lijdt onder continue wisselende 

procedures, vereisten, ruimte en tijd. 

Laat dat nu net zijn wat bij poederlak-

bedrijven onder grote druk staat. Het 

werk moet klaar geraken. Punt. Zon-

der claims of onverwachte problemen 

graag. Voor efficiëntieverbetering blijft 

er geen tijd over.

Protech-Oxyplast komt dit jaar op 

Surface naar voren met de efficiency 

scan, een nieuwe dienst  die de effi-

ciëntie van uw onderneming auditeert 

en stimuleert. De uitvoering van de 

efficiency scan verloopt volgens een 

vastgelegd traject. Het is een aaneen-

schakeling van verschillende fasen 

waarin we uw productie-efficiëntie in 

kaart brengen en samen nadenken 

over de mogelijke optimalisaties om 

uw concurrentieel niveau te verhogen. 

Wij lenen u met andere woorden een 

paar expertenschouders, die transpa-

rant en gericht de struikelblokken in 

uw proces opsporen en berekenen wat 

het wegwerken van die hindernissen 

uw onderneming kan opleveren. Deze 

oefening doet u andere pistes bewan-

delen en resulteert finaal in een hogere 

bedrijfswinstgevendheid.

Fase 1 is het intake gesprek. Aan 

de hand van gerichte vragen aan  

het bedrijfsmanagement wordt geëva-

lueerd of de scan hét antwoord kan 

bieden op de vragen en probleemstel-

lingen die u heeft. Tijdens het intake 

gesprek construeert Protech-Oxyplast 

een eerlijk inzicht in uw specifieke situ-

atie en kan u inschatten of u Protech-

Oxyplast onder de arm wenst te nemen 

als expert inzake.

Fase 2 wordt bepaald door de audit 

zelf. Het volledige productieproces 

wordt geauditeerd: van grondstoffen 

& opslag van materialen, tot logistiek, 

verwerking, kwaliteitscontroles, ver-

zending en communicatie. Dit gebeurt 

vanzelfsprekend on site - daar waar 

de actie is. Onze specialisten laten 

niets onbesproken, enkel zo kan een 

volledig beeld worden nagetekend en 

bestudeerd. De audit-fase wordt uit-

gevoerd door 2 experten en moet door 

een bedrijfsleider of productieverant-

woordelijke worden gecoördineerd. U 

heeft immers het beste zicht op wat 

er zich afspeelt en waar de mogelijke 

pijnpunten zich bevinden.

In fase 3 maakt Protech-Oxyplast de 

feitelijke analyse. Dat gebeurt in alle 

rust op onze kantoren. Alles wat tij-

dens de audit-fase werd opgemerkt, 

wordt nu van naaldje tot draadje over-

lopen en verder geanalyseerd. Aan elk 

item wordt ook een score toegekend, 

dit staat ons toe om de analyse later 

samen met u duidelijk te interpreteren.

Uiteindelijk, in de bespreking in fase 

4, worden de bevindingen van onze 

specialisten met u doorgesproken. 

Deze fase leidt tot een aantal optima-

lisatievoorstellen waarmee u aan de 

slag kan.

De laatste fase (fase 5, action plan) 

bepaalt u volledig zelf. Niets moet 

en alles mag. Bent u er ook van over-

tuigd dat onze voorstellen u competi-

tief voordeel zullen opleveren? Wij zijn 

blij te horen dat we u van dienst kon-

den zijn. U beslist wat u daadwerkelijk 

implementeert, niet alle voorstellen zul-

len voor even snel of even gemakkelijk 

in praktijk te brengen zijn. Daar heb-

ben wij uiteraard alle begrip voor. Maar 

wanneer dan ook, wij verlenen u graag 

onze kennis & ervaring.
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