“Wij zagen onze kans schoon
de mammoettanker in te ruilen
voor tien speedboten”

Fred Vijvers

+
Op zoek naar een 9
Op 11 maart 1753 begon Egbert Douwes een koffiewinkeltje in Joure. Ruim 250 jaar later is Douwe Egberts uitgegroeid tot een
absoluut A-merk. DE staat voor kwaliteit, dus ook Douwe Egberts Coffee Systems (DECS). Als één van de leidende leveranciers van
koffieconcepten in de wereld, schenkt DECS elke dag opnieuw meer dan 7 miljoen kopjes koffie. Om deze positie in de komende jaren
te verstevigen, is de focus meer dan ooit gericht op klanttevredenheid. Hoewel deze nu al op een uiterst acceptabel niveau ligt,
legt DECS met de ondersteuning van O&i de lat nog hoger.
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License to Kill
Vervolgens creëerde Vijvers een projectmanagement met een “driemaands-projectaanpak” en een “license to kill”. Beide, om
maximale resultaten te genereren. ‘Wij
hebben de projectleiders een mandaat
gegeven om alles te doen wat nodig is om
de doelstellingen te realiseren. Gelijk aan
James Bond, die “M” ook nooit om
toestemming vraagt bij het volbrengen van
zijn missie, staat het onze projectteams ook
vrij middelen in de strijd te werpen zonder
overleg: de randvoorwaarden zijn van
tevoren namelijk helder en duidelijk
geformuleerd’. Om ook het tempo hoog te
houden, werd nog een noviteit binnen
DECS geïntroduceerd: “exception based
reporting”. ‘Als er tijdelijk niets te melden
is, gaan we niet bij elkaar komen om dat
aan elkaar te vertellen. Dat is verspilling’.

Van mammoettanker
naar speedboot
Een andere aanbeveling uit het onderzoek
was de behoefte aan een wendbare, snel
opererende organisatie. ‘DECS is met 1000
medewerkers te vergelijken met een mammoettanker, log en lastig te manoeuvreren.
Onze klanten wensen echter een speedboot. Toen moederbedrijf Sara Lee

“Het gaat om onze
totale performance”

Corporation vorig jaar een transformatie
aankondigde - terug naar de core-business zagen wij onze kans schoon de mammoettanker in te ruilen voor tien speedboten,

o& i impact | november 2 0 0 6

7

“Als er tijdelijk
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Fred Vijvers
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Lean Six Sigma
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