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INTRODUCTIE :

Het doel is om een kwalitatief goed product, de balpen, op de markt te 
brengen. Er is veel concurentie in de balpennen industrie. 

De klant is koning. Het bedrijf zal er altijd naar streven om aan de wensen 
van de klant te voldoen. 

Een werkdag duurt 4 minuten. Er worden minimaal 2 of maximaal 3 
werkdagen gespeeld. 

Jullie krijgen voorafgaande aan elke werkdag 10 minuten voorbereidingstijd. 
Jullie mogen tijdens de voorbereidingstijd van ronde 2 en 3 verbeteringen 
doorvoeren. Denk b.v. aan het wegnemen van verspillingen en renovaties. 



De verschillende werkzaamheden zijn vastgelegd in een-punts-lessen (EPL).  
Gezien de aard van het werk is het niet mogelijk dat 1 werknemer de hele 
balpen maakt. 

De klantvraag is 28 balpennen per dag. 
De kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn: 
• Productietijd van de 1ste balpen
• Aantal goed afgeleverde balpennen
• Aantal foute balpennen
• Aantal halffabricaten 
• Productietijd per onderdeel van de balpen
Aan het einde van elke werkdag worden deze KPI’s besproken.  
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EENPUNTSLES             NUMMER 1
EPL WERKWIJZE:  KLANT 

BESCHRIJVING:

Jij hebt dit kwalitatief goede product opgenomen in het 
assortiment. Er is vraag naar dit nieuwe product. 

Je verwacht dat er elke dag 28 balpennen geleverd worden. 

Kwaliteit en op tijd leveren vind jij heel belangrijk. 



EENPUNTSLES         NUMMER 2 
EPL WERKWIJZE: HET AANBRENGEN VAN DE BORSTZAKKLIP 

AAN DE BALPEN. 

BESCHRIJVING:

Jij bent gespecialiseerd in het 
aanbrengen van de borstzak-
klip aan de balpen. 

Volg de (visuele) instructie op. 



EENPUNTSLES              NUMMER 3
EPL WERKWIJZE: HET AANBRENGEN VAN HET 

DRUKKNOPMECHNISME VAN DE BALPEN

BESCHRIJVING:

Jij bent gespecialiseerd in het 
aanbrengen van het drukknop-
mechanisme in de balpen. 

Volg de (visuele) instructie op. 



EENPUNTSLES       NUMMER 4
EPL WERKWIJZE: HET AANBRENGEN VAN HET INKTPATROON 

INCLUSIEF VEER 

BESCHRIJVING:

Jij bent gespecialiseerd in het 
aanbrengen van het inktpatroon 
en de veer in de balpen. 

Volg de (visuele) instructies op. 



EENPUNTSLES            NUMBER 5
EPL WERKWIJZE: HET AANBRENGEN VAN DE SCHROEFDOP

BESCHRIJVING:

Jij bent gespecialiseerd in het 
aanbrengen van de 
schroefdop op de balpen. 

Volg de (visuele) instructie op. 



EENPUNTSLES NUMMER 6
EPL WERKWIJZE: KWALITEITSCONTROLE  BALPEN

BESCHRIJVING: 
De balpen moet aan twee 
kwaliteitseisen voldoen: 
1. Het moet minimaal 10 cm 

schrijven
2. Het drukpuntmechanisme 

moet in 1 x goed functioneren

Als kwaliteitscontroleur voer je 
deze handelingen uit. 
Je noteert het aantal goed en 
afgekeurde balpennen. 



EENPUNTSLES  NUMMER 7
EPL WERKWIJZE : TRANSPORT

BESCHRIJVING:
Jij bent zowel heftruckchauffeur (intern) als vrachtwagenchauffeur 
(extern). Je weet veilig en snel het transport te regelen. 
Jouw transport bestaat uit: 
• grondstoffen vanuit het magazijn naar de productie medewerkers 
• halffabricaten vervoeren tussen de productie medewerkers
• afgekeurde balpennen (door de kwaliteitscontroleur) terugbrengen

naar de eerste medewerker in de productie 
• goedgekeurde balpennen naar de klant

OPGELET!! Je vervoert slechts 4 balpennen of onderdelen van 
balpennen tegelijkertijd. 



EENPUNTSLES   NUMMER 8
EPL WERKWIJZE : PROCESBEWAKING DOOR MIDDEL VAN HET   

UITVOEREN VAN METINGEN

Z.O.Z.   
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BESCHRIJVING:
Als procesbegeleider ben jij verantwoordelijk voor een correcte 
informatie voorziening naar de directie. Je vervangt de directeur tijdens 
zijn afwezigheid.  

De directie wil graag aan het einde van de elke werkdag informatie over 
de kritische prestatie indicatoren (KPI’s): 
1. Aantal goede en afgekeurde balpennen
2. Totale tijdsduur (= doorlooptijd) van de 1ste goed gemaakte balpen
3. Benodigde tijdsduur per activiteit (= procestijd)

Noteer deze informatie op een A4 en geef dit aan het einde van de 
werkdag aan de directeur. 

OPGELET!! De directeur is gedurende de werkdag vaak afwezig. 



EENPUNTSLES     NUMMER 9
EPL WERKWIJZE :  DIRECTEUR/SPELLEIDER

Als directeur sta je voor dit nieuwe product; DE balpen. Een groot deel 
van je werkzaamheden bestaat uit de promotie van deze balpen.

Je bezoekt potentiële klanten en onderhoudt een goed contact met 
bestaande klanten. Je investeert door hen regelmatig te bezoeken. 
De procesbegeleider neemt dan je taak over. Aan het einde van elke 
werkdag wil je dat de procesbegeleider verslag bij je uitbrengt. 

Je moedigt in de 2de ronde alle medewerkers aan om duurzaam te 
verbeteren. Ze krijgen voorafgaande aan de werkdag tijd om 
verbeteringen voor te stellen en/of door te voeren. 

Z.O.Z.   



De kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn: 
• Productietijd van de 1ste balpen
• Aantal goed afgeleverde balpennen
• Aantal foute balpennen
• Aantal halffabricaten 
• Productietijd per onderdeel van de balpen

Na elke werkdag bespreek jij samen de resultaten van de KPI’s. 
Daarnaast stel je vragen over tevredenheid. 

• Tevredenheid van de klant (in een getal weergeven) 
• Tevredenheid van het personeel (in een getal weergeven)

OPMERKING : Daag iedereen uit om oplossingen te bedenken en te
experimenteren in de tweede en derde ronde.  




