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Senzer: pilot met OSS



Doelstelling en projectvragen

● Doelstellingen

• Kennis verzamelen in het werken met een zogenaamd Operator Support Systeem (OSS)

• Realiseren van een toepassing van OSS in de Rubi eindmontage

• Vaststellen effecten op medewerkers en op prestatie

● Projectvragen TNO/Cedris/SBCM/Senzer

• Wat zijn de effecten van OSS op:

- productiviteit

- kwaliteit van het werk

- belasting en tevredenheid van medewerkers

- toegankelijkheid van werkzaamheden voor medewerkers

Senzer: pilot met OSS



Uitgangssituatie rubi-lijn (1e 5 werkstations)

● 5 werkstations met werkinhoud van 30-40 sec

● Takttijd lijn is 60 sec

● Indeling noodzakelijk in verband met kwaliteitsregel Dorel

• twee schroefhandelingen met verschillend koppel mogen niet op één 

werkplek (WP) plaatsvinden

● Disbalans in lijn maakt assy duurder

● Bemoeilijkt concurrentie positie Senzer in vergelijking tot reguliere 

arbeidskrachten in tweede productielocatie in buitenland

● OSS biedt mogelijk uitkomsten

• samenvoegen werkplekken

• controle op juiste koppel door systeem

• betere balancering

• werk met meer inhoud, met het oog op door- en uitstroom

• sneller inwerken, minder begeleidingstijd
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Aanpak
● Observatie van de werkzaamheden

● Keuze voor te instrumenteren werkplekken

• één geïnstrumenteerde werkplek

● Keuze voor systeem

• keuze voor Arkite in verband met noodzakelijke ondersteuning bij aansturing Atlas Copco 

schroevendraaiers

• in verband met systeemkeuze zijn apparatuur en programmering door Arkite uitgevoerd

● 8 meetdagen

● Iedere twee uur een andere werknemer op de pilotwerkplek

• bij aanvang: uitleg en begeleiding bij eerste paar cycli

● Metingen: productiviteit en ervaringen medewerkers en leidinggevende

• tijdmetingen

- pilotwerkplek (1+3 samen): automatisch loggen van tijden door software

- reguliere werkplekken 1+3: handmatige registratie van cyclustijden

• vragenlijsten beleving en ervaring
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Pilotwerkplek

● Werkinhoud van werkplek 1 en 3 grotendeels samengevoegd:

• plaatsen belthooks

• plaatsen en klemmen van zitschaal (shell)

• testen en plaatsen beltlocks

• schroeven

- belthooks

- beltlocks

● Alle plaats- en alle schroefhandelingen zijn geclusterd (na 2e

proefpersoon)

● Systeem stuurt AtlasCopco schroevendraaier aan en geeft deze

alleen vrij als de schroevendraaier op de juiste plaats gehouden

wordt
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Praktische uitvoering

● Na twee proefpersonen is werkvolgorde aangepast: eerst alles 

plaatsen, daarna alles schroeven

• efficiënter omdat terughangen Atlas Copco niet nodig is

• eenvoudiger omdat handelingen op type geclusterd zijn

● Positioneren van de schaal in de klem gaf gedurende hele pilot 

veel problemen en daardoor vaak verstoring

● Nauwkeurige plaatsing schaal over belthookhouders was nodig 

zonder klem te activeren

● Daarnaast regelmatig verstoring door foute verschroeving

• vooral doordraaien in materiaal (materiaalfout)

• enkele keer: scheve verschroeving

● Omgebouwde werkplek bleek bij doorschuiven schaal te 

beschadigen  rework

● Door rework kwamen vereiste productie-aantallen in het geding
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Wie deden er mee?
● 12 proefpersonen

• 7 personen SW geïndiceerd

• 5 personen IBA

● Door leidinggevende geselecteerd op basis van:

• capaciteiten (10 van 12)

• bereidheid om mee te doen (11 van 12)

● Beperkingen voor regulier werk, meestal meerdere (inschatting leidinggevende)

• 4 personen: geen beperkingen

• 1 persoon lichamelijk

• 5x beperkte taken en verantwoordelijkheden

• 4x lager werktempo

• 3x beperkte arbeidsduur

• 2x extra begeleiding

● Voor 10 proefpersonen waren het nieuwe werkzaamheden
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Uitkomsten – beleving en ervaring (1)

● De meerderheid waardeert de nieuwe werkopzet positief (A3)

● 9 van de 12 vinden de nieuwe werkopzet hetzelfde of leuker

dan hun normale werkzaamheden (A4)

● Oordeel loopt redelijk parallel met inschatting hoe men vindt

dat het gegaan is (vraag A6)
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Uitkomsten – beleving en ervaring (2)

● 10 van 12 vinden dat het systeem hen een beetje tot 

heel veel helpt

● 11 van de 12 vinden dat het systeem hen helpt om de 

aandacht bij het werk te houden
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6 ja, heel veel

4 ja, een beetje

2 nee

9 ja, heel veel

2 ja, een beetje

1 nee

0 weet ik niet

9 ja

1 nee

2 weet niet

A10. Helpt dit systeem jou?

A11. Hielp het systeem je om 

jouw aandacht goed bij het 

werk te houden?

A12. Zou je vaker willen 

werken met dit systeem?



Uitkomsten – beleving en ervaring (2)

● Degenen die moeite hadden met de 

werkzaamheden, zeggen ook moeite te 

hebben met het systeem

● Niet duidelijk of dit aan het systeem of 

aan de werkzaamheden ligt
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Uitkomsten - ervaringen begeleider (1)

● Leereffect lijkt aanwezig

● Op één na, was iedereen in staat om aan het eind van de 

test zelfstandig en (vrijwel) zonder begeleiding het werk 

uit te voeren

● Het aantal fouten nam gedurende te test af

• cyclustijden ondersteunen dit niet echt

- zijn niet structureel lager in 2e helft test

• mogelijk dat klem- en materiaalproblemen niet zijn 

meegeteld

• foutenafname is lastig in te schatten via observatie

Senzer: pilot met OSS

Begin Eind

2 5 uitstekend

3 6 zeer goed

6 0 goed

0 1 matig

1 0 slecht

4 11 helemaal zelfstandig

7 0 redelijk zelfstandig

0 1 weinig zelfstandig

1 0 helemaal niet zelfstandig

4 9 niet of nauwelijks

7 3 weinig

1 0 redelijk veel

0 0 erg veel

2 10 geen

8 1 bijna niet

1 0 af en toe

1 1 regelmatig

0 0 continu

B13. Hoe goed voerde deze 

medewerker de taken uit?

B14. In welke mate kon de 

medewerker de taak zelfstandig 

uitvoeren?

B15. In welke mate maakte de 

medewerker fouten tijdens de taak?

B16. Hoeveel begeleiding heb je 

tijdens de test moeten geven?Aantal cycli van meer dan 120 sec

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10

1e helft 15 4 4 7 5 3 4 5 2 3

2e helft 14 4 9 1 3 6 0 2 5 5



Uitkomsten - ervaringen begeleider (2)

● Vrijwel iedereen lijkt baat te hebben bij het systeem

• 6 werknemers "heel veel"

• 3 werknemers "veel"

● Bij 10 van 12 wordt ingeschat dat zij met OSS 

(veel) beter inzetbaar zijn (B19)

● Bij 9 van de 12 helpt het systeem de 

belemmeringen bij de medewerker te ondervangen 

(B18)
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6 heel veel

2 veel

3 redelijk

1 weinig

0 niet of nauwelijks

3 in zeer belangrijke mate

6 in belangrijke mate

1 in geringe mate

2 niet of nauwelijks

4 veel beter

6 beter

0 beetje beter

2 nauwelijks beter

0 maakt niks uit

2 veel minder

7 minder

3 even veel

0 meer

0 veel meer

6 heel veel

4 veel

2 redelijk

0 weinig

0 niet of nauwelijks

B19. Is de medewerker met dit 

systeem beter inzetbaar in de 

productie?

B20. Heeft de medewerker met dit 

systeem minder begeleiding nodig in 

vergelijking met werken zonder het 

systeem.

B21. Hielp het systeem de 

medewerker om zijn aandacht bij de 

taak te houden.

B17. Denk je dat deze medewerker 

baat zou hebben bij het systeem?

B18. In welke mate helpt dit systeem 

de belemmeringen van deze 

medewerker te ondervangen



Uitkomsten - productiviteit

● Gemeten over ± 2 uur

● Eerste twee proefpersonen niet meegenomen vanwege wijziging

in werkvolgorde

● Cyclustijden hoger dan verwacht: mediane waarden liggen

tussen 76 en 131 sec (1,3 - 2,1 min)

(zie verder voor verklaringen)

● Verwachte tijd: 40-50 sec

● Veel uitschieters (>200 sec) en onverklaarbare waarden in de 

log-file (>2.000 sec)

● Uitschieters > 200 sec zijn niet meegenomen in tabel

● Cyclustijden op 7/8/9 mei apart gehouden (namelijk alleen

ingewerkte medewerkers):

• mediaan 86 sec

• minimum 49 sec 

(geeft indruk van wat haalbaar is)
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medew.

 mediaan / 

p50 min max

1 131 111 180

2 106 95 182

3 106 58 171

4 98 79 170

5 91 66 198

6 82 64 191

7 86 60 188

8 92 65 156

9 76 64 157

10 85 68 178

Cyclustijden (sec)

* 50% van de metingen ligt onder, 50% ligt boven deze waarde



'Oud'

medew.

 mediaan / 

p50 min max pos1+3 

 pilot / 

oud

pilot min. 

/ oud

1 131 111 180 59 2,2 1,9

2 106 95 182

3 106 58 171

4 98 79 170 57 1,7 1,4

5 91 66 198 58 1,6 1,2

6 82 64 191 59 1,4 1,1

7 86 60 188 59 1,5 1,0

8 92 65 156 58 1,6 1,1

9 76 64 157 58 1,3 1,1

10 85 68 178 58 1,5 1,2

Pilot

Cyclustijden (sec)

Verhouding tijden

Uitkomsten – productiviteit – 'oud’ 
versus pilot

● Som van cyclustijden wp1+wp3 in uitgangssituatie 

('oud') lager dan minuut

● De nieuwe werkmethode is (vooralsnog) beduidend 

langzamer dan de huidige: 1,6 tot 2,3x

• opgetelde tijden van werkplek 1 en 3 zijn 

vergeleken met de logdata

● Minimum cyclustijden uit pilot zijn bij 7 van de 8 veel 

dichter bij regulier: 1-1,4x

● Werktempo lijkt los te staan van systeem

• langzaamste twee ook regulier langzaamst

• overigen liggen erg dicht bij elkaar

• bekend fenomeen: verschil snelste-langzaamste

in productie tot factor 2
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● Veel uitschieters in cyclustijden gemeten

● Belangrijkste oorzaken:

• werkplek tijdens test niet optimaal

- fixatieklem van de shell sloeg te vroeg aan

• ook: doordraaien van schroeven
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Uitkomsten - productiviteit

rode stippen zijn de 

mediaan* waarden

* 50% van de metingen ligt onder, 50% ligt boven deze waarde



Uitkomsten – verdeling van cyclustijden
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● Minimale cyclustijden hoger dan verwacht

● Belangrijkste oorzaak:

• testen van beltlock-knoppen en bevestiging via virtuele knop 

duurt ± 15 sec langer dan in conventioneel proces

• conventioneel: niet of nauwelijks testen

● En verder:

• verwerking groot aantal instructies kost tijd

• testduur (2 uur) waarschijnlijk te kort gezien populatie, 

langer nodig voor routine

• betere resultaten verwacht bij langere inwerktijd

● Wanneer minimale cyclustijd voor 15 sec beltlock-testtijd wordt

gecorrigeerd, liggen 6 van de 8 cyclustijden onder die van het 

'oude' proces
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Pilot 'Oud' Verhouding

medew.

min. 

gecorr. pos1+3

pilot min. / 

oud

1 96 59 1,6

2 80

3 43

4 64 57 1,1

5 51 58 0,9

6 49 59 0,8

7 45 59 0,8

8 50 58 0,9

9 49 58 0,9

10 53 58 0,9

Cyclustijden gecorrigeerd 



Uitkomsten – observaties (1)

● Geprojecteerde instructies kunnen ook afleiden

• veranderende projectie vraagt aandacht

• lijkt twijfel te brengen of je alles wel gedaan

hebt

• kijken, verwerken instructie, kost tijd

● Oude situatie: je doet het uit je hoofd en raadpleegt

alleen als je het niet weet

● Pilot: steeds kijken en lezen
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Uitkomsten – observaties (2)

● Lessen voor instructiebouw:

• zo weinig mogelijk tekst, vooral bij werknemers die niet

makkelijk lezen

• aanduidingen en iconen die intuïtief en snel te begrijpen

zijn

• bij hoog-repetitieve taken:

- zo weinig mogelijk aanwijzingen (opnemen instructie

neemt groot deel productietijd in)

- liever: eerst goed inleren met instructies en dan zonder

instructie of met optionele instructie (op afroep) 

aanbieden

● Meerwaarde systeem op deze werkplek:

• controle op schroefhandelingen

• minder/geen wachttijd door langere cyclustijd

• medewerkers kunnen complexer werk doen
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Wat hebben we geleerd?
● OSS heeft meerdere aspecten die ieder een andere meerwaarde hebben

• ondersteuning

- helpt niet altijd, kan onzeker maken

- tekst vertraagt

- soms is inleren sneller

• controle, in dit geval op schroefacties

- zeer effectief

- ligt grootste besparingspotentieel voor Senzer (op Rubi lijn)

● OSS biedt zeer veel opties voor 'support'

• vormgeving van support heeft groot effect voor gebruiker en productiviteit

• nog veel onbekend, groeiend vakgebied
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Conclusies – antwoord op onderzoeksvragen

● Wat zijn de effecten van OSS?

• productiviteit

- geen verbetering gevonden voornamelijk omdat werkplek

en werkproces (testen beltlocks) nog niet op orde waren

- daarnaast langere testtijd nodig om goed ingewerkt te

raken

- verbetering op terrein van bezetting: één werkplek minder

• kwaliteit van het werk

- meer nadruk op testen beltlocks

- kwaliteit verschroevingen gewaarborgd door het systeem

• belasting en tevredenheid van medewerkers

- overwegend positief tegenover systeem

- voelen zich door systeem geholpen

• toegankelijkheid van werkzaamheden voor medewerkers

- inschatting leidinggevenden is dat toegankelijkheid voor 

bijna iedereen (10 van 12) wordt vergroot
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