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Plant Kuurne

Belgisch elektronicabedrijf : 
Is gespecialiseerd 
in visualisatie -en display-oplossingen.

Programma:

08:30 Ontvangst KOR 

08:50 Introductie

09:00 iGemba: OPEX@Barco

10:30 Travel to KUU 

10:50 Gemba walk KUU 

11:50 Q&A [Reception hall]

12:10  Einde



90+ 3361 1.029
Aanwezig in meer

dan 90 landen
medewerkers miljard €

Omzet in 2015

U vindt ons waar beelden cruciaal zijn voor professionelen

Over Barco

Belgisch elektronicabedrijf : Is gespecialiseerd in visualisatie -en display-oplossingen.

1200  België



Barco 
wereldwijd 

Kortrijk

Beijing

Noida

België

China

India

Kuurne Noorwegen
Fredrikstad



million sales

Bedrijfshistorie

BARCO

jukebox

BARCO

televisie

BARCO

verhuist naar
professionele

markten

projectie, 3D, LED, 
medische beeldvorming, 

BARCO

is Wereldwijd
marktleider in 
professionele
visualisatie

Belgian 

American 

Radio 

COrporation

’50s en ’60sGesticht
in 1934

’90s’70s en ’80s 2015



3 divisies



Cinema (small, medium, large)

� 3 chip DLP – projectie (3D)

� Laser - 52000 lm

2014



Events

� Projectie op gebouwen

� Evenementen



Simulation

� Training - 360° simulatie



LED

� 360° visualisatie

Olympische spelen

U2
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Virtual Reality Clickshare

� Systeem voor
denkbeeldige toepassing.

� Onderzoekcentra

� Draadloos presenteren



Control rooms

� Netwerken

� Route



Healthcare

� Excellente ‘Contrast Ratio‘

Interactieve   
patientenzorg

Diagnose displays
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Healthcare

Mammografie 
displays

Beeld –en 
informatiedisplays
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Healthcare

Displays 
operatiezaal



Afspraken tijdens de iGemba Walk:

.... raken we 

geen materiaal aan

.... nemen we 

geen foto’s                                     
(kunnen wel gevraagd worden)

Electro Static Discharge

.... blijven we 

in groep



Bij evacuatie 
blijven we in groep                  

en wij zijn jullie begeleiders

Brandalarm, 
type schoolbel 

� Begeven we ons naar de hoofdgangen

Evacuatie-alarm, 
continue sirene 

� Verzamelen we naar de parking

Afspraken tijdens de iGemba Walk:



18



19



Operational Excellence : iGemba

Jan Angenon: Manager Operations Excellence Belgium
20.10.16



Uitgangssituatie

Een nieuwe CEO in 2009 na moeilijke jaren.

� Nieuwe strategie, ‘ nieuwe Barco ’ 

� “Operational excellence” wordt één van de speerpunten.



Uitgangssituatie

� “First time right” programma

� Voor operations “FLOW” programma



Tevredenheidsenquête 2010
Geen flow in productie



Let’s go Gemba – Hoe ?  � 2011

Gemba walkBMIC

4 drivers op de werkvloer

BMI
Coach

Visual

Mgmt

Operator 

Driven

Improvements

5S



Let’s go Gemba - Doel

Verbeteren BMI = Barco Manufacturing Index

- Maak kwaliteit zichtbaar op de werkvloer.

- Verbeter en borg de operationele KPI’s.

� Verhoog de ‘betrokkenheid’ 

� Creëer ‘ownership’



Top down versus Bottom up

26

VALKUIL:

>    Top-down ‘opgelegd’ 
of 

Bottom-up ‘opgezet’

> Mogen elkaar niet tegenspreken

Belangrijk: processen in vraag stellen.

Top-down : Informatiestroom � Ter ondersteuning van veranderlingen 

Bottom-up : Draagvlak creëren � betrokkenheid via Gemba



Barco werkt wereldwijd aan
operationele uitmuntendheid

Kortrijk Kuurne Beijing Noida Fredrikstad



Let’s go Gemba - Base camps

� Feb 2011   : Belgium, Kuurne & Kortrijk

� Sep 2011   : India, Noida

� Apr 2012   : China, Beijing

� Mrt 2013   : USA, Duluth

� Mei 2014   : Belgium , Kuu & Kor

� Juni 2015  : Norway, Fredrikstad

� Sept 2016 : India, Noida

� Opleiding – Ervaring uitwisselen 

� Afspraken naar de toekomst

Norway

. Arild Nilsen



Basis Lean 
opleidingen

Link met de 7(8) verspillingen
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LEAN I
Basismodule 

Agenda :
Deel 1

• iGemba 2011 – 2016

Gemba walk
Continu verbeteren - EDI
5S – Visualisatie
Kaizen
Zelfsturing

Deel 2

• 7 waste – 7 verliezen
• FIFO – First In First Out



31

Agenda :

Deel 1 : Continue flow 

Deel 2 : Pull-systeem

• 7 waste & 8e

• Takttijd
• Uitbalanceren
• One piece flow
• Continue doorstroom

• Push – Pull
• KANBAN
• Two – Bin
• Supermarkt
• Milk Round
• Poka Yoke

LEAN II 
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Lean III 
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Lean IV 



De verborgen fabriek

Goed product , na 
inspectie.

Het vraagt 
extra 

inspanning

Afgekeurde stukken
Herwerkingen 

Late leveringen 
Administratieve fouten 

Wat de klant 
ziet 

7 verliezen – 7 waste



Operator Driven Improvement: Red tags

� Doel

▫ Verbeterinitiatieven opstarten                                       
vanop de werkvloer

▫ Van idee tot uitvoering gedreven door de        
operatoren � Betrokkenheid

▫ Opgevolgd op een transparante manier                                 
en via open communicatie

▫ Dit met continu verbeteren als basisgedachte.



EDI and Gemba walks – End Q3/2016 All Plants
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Nieuwe 
pallet

Oude 
pallet

Kost : 

2200€/maand



5S - Doel

5S is een structurele manier om de eigen werkplek 
overzichtelijk, veiliger en productiever te maken               

terwijl de kwaliteit verbetert.

Veilige, nette  en  aangename 

werkomgeving die  gedragen                

wordt door iedereen
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Informatieschermen

5S aanpak

KPI teamcorners

Verbetervoorstellen
via RED TAG kaartjes

Visual Management 

Makigami

SORA methodiek



Gemba walk

Is de wandeling van de manager naar de productievloer .

Leidinggevenden ervaren zelf wat er op de werkvloer plaatsvindt .

Verbeteringen komen vanaf de werkvloer
en vanuit de ondersteunende diensten .

Go to the place, 

Look at the process, 

Talk with the people
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KPI’s



Gemba walk

Operator 
Driven 

Improvements

5S

Visual

Mgmt

Kaizen

Gemba+   � 2012 

BMI
Coach
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DMAIC  A3 
rapportering

Kaizen 
aanpak

Gemba+         
Kaizen

KAIZEN

‘ZEN’
ten goede

‘KAI’
verandering

Veranderen 
om te 

verbeteren



Kaizen � A3 rapportering

Dashboard 
Kaizen 

DEFINE 
Kaizen 

Gewicht 
Kaizen 

Rode 
leidraad

1

2

3

4



Kaizen

Brainstorm
Door operatoren 

gedragen

Opleiding & 
praktijkvoorbeeld

Uitbalanceren

Spaghetti                 
diagram

Uitvoering
assembly 
lampenMakigami
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Leerpunten 
bij opstart
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Key succes factors

Communicatie :                                                
nieuwsbrieven,  awards, TV schermen, 
jaarboek en  brown bag  sessies.

Product Project



Way forward !



iGemba  � 2013
Self-

steering 
teams

Employee
Driven

Improvement



Employee Driven Improvement (EDI)

� Doel

Verbeterinitiatieven opstarten vanuit de ondersteunende 
diensten ; van idee tot uitvoering gedragen door de 
medewerkers ; opgevolgd op een transparante
manier & via open communicatie.

Dit met continu verbeteren als basisgedachte.



iGemba : Zelfsturende teams

DOEL : Stapsgewijs introduceren van een teamwerking.

Bewuste keuze:
Operationele 
uitmuntendheid

Een TEAM is de kleinste organisatiebouwsteen.

TEAM :

� Vaste groep mensen.

� Verantwoordelijkheden            
zijn duidelijk ingekaderd.

� Het team doet de 
voorbereiding, organisatie 
en uitvoering zelf.



Waarom :

Verhogen van betrokkenheid,                   
overzichtelijk –en visueel maken,                                                                                               
creëren van inzicht, ...

Verantwoordelijkheden :

Door middel van vastgelegde KPI’s :

- Opvolgen van veiligheid, prioriteiten, 
- 5S, ESD, escalaties, taken, ...  

iGemba : Zelfsturende teams

Zelfsturing 
proces

KPI’s en 
doelen

Soft skills 
& training

Samen -
werking & 
organisatie



Betrokkenheid verhogen,                                                                                                                    

Creëren van inzicht, ...                  

... 1-daagse opleiding

iGemba : Zelfsturende teams

Een TEAM is de kleinste organisatiebouwsteen.

... vastgelegde 
doelstellingen 

(KPI)
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iGemba : 

Zelfsturende teams

Innovatieve Arbeids Organisatie
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Doorlooptijd projectoren in KUU



Boven de waterspiegel
zien we alle projectmatige instrumenten en methoden die worden
ingezet om het doel te bereiken. - value streams.

Onder de waterspiegel gaat het over de vraag in welke mate
we kunnen doordringen tot het hart van onze werknemers
op een manier waarop ze zich veilig en gerespecteerd
voelen, waardoor ze bereid zijn om hun creativiteit en bezieling
in te zetten voor het dagelijks werk.

Lean meesters kijken boven én onder de waterspiegel.

Het gaat hierbij om het creëren van een niveau
van samenwerking en betrokkenheid
waardoor dit mogelijk wordt.
Boven de waterspiegel voeren we acties uit en
Onder de waterspiegel
wordt de houdbaarheid ervan bepaald.

Value
Streams
Green belt

Black belt

TALENT

Kaizen
EDI



Uitdragen LEAN cultuur
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Verbeter - en 
Coaching KATA

Leanparadox



Betrokkenheid d.m.v. complimentenkaartjes

waarderingscultuur - betrokkenheid



Operations Strategie 2020

� Waarom Operations  
Strategie 2020 ?

64
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Operations Strategie 2020

� Focuspunten tot op niveau 
operatoren & bedienden .

� Vertrekkend vanuit de                        
3 primaire processen .

� Hoe draag ik tijdens             
mijn dagelijkse taak                        
bij, aan de Strategie ?
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www.twitter.com/Barco

www.facebook.com/Barco

www.youtube.com/BarcoTV

Q&A

Copyright© 2014 Barco nv
All rights reserved
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