
MAXIMALE EFFICIENCY DANKZIJ EEN 
PERFECTE WERKPLEKINRICHTING.
Met de 5S-methode naar netheid, orde en veiligheid.



5S-methode  Efficiency door netheid

WELKE DOELEN WORDEN MET DE MAATREGELEN VAN DE 5SMETHODE BEREIKT?

  Verspillingsvrij werken en verbetering van de werkefficiëntie.

  Scheppen van overzicht en netheid.

  Arbeidsroutines bevorderen door discipline.

  Verhoging van de reproduceerbaarheid van processen.

  Kwaliteit verhogen door het vermijden van verwisselingen en vermengingen.

  Stress reduceren door minder ‚zoeken‘ en meer ‚vinden‘.

  Verhoging van de motivatie van de medewerkers door verbetering van de werkomgeving.

  Onbenut creativiteitspotentieel benutten.

  Een veilige en ergonomische werkplek betekent minder uitvaltijden.

Voor Na

IN 5 STAPPEN 
NAAR DE PERFECTE 
WERKPLEK.
Met de van origine Japanse 5S-methode beschikt u over het juiste gereedschap ter verbetering 
van orde, netheid, veiligheid, efficiency en kwaliteit. 5S is een systematische methode om je eigen 
werkplek en de werkomgeving dusdanig vorm te geven, dat men zich optimaal op de waardetoe-
voegende activiteiten kan concentreren en verspillingsvrij kan werken. Dit wordt als proces in de 
bedrijfscultuur verankerd en duidelijk door medewerkers uit alle hiërarchieniveaus uitgedragen.

www.hoffmann-group.com



SCHEIDEN

SY
ST

EMATISEREN

SC
HI

KK
EN

SCHOONMAKEN

STANDAARDISEREN
5S
METHODEMMMMMEEETTTTTTHHHHHHOOOOOOODDDDDDDMMMMMEEEETTTTTTETTTTTTTTHHHHHHOOOOOOODDDDDDOOOOOOODDDDDDDEEEEEEEE

2
SCHIKKEN
Creëren van een basisorde. 

Regelmatig gebruikte arbeids-
middelen van zelden gebruikte 
arbeidsmiddelen scheiden door 
area‘s vast te leggen – bijv. door 
classificering in vaste, dagelijks, 
wekelijks, maandelijks gebruikte 
arbeidsmiddelen. 
Elk item krijgt een vaste plek waar 
het altijd en voor iedereen te 
vinden is.

5
SYSTEMATISEREN 
Cycli definiëren.

Doorloopcycli van de methode 
vastleggen met als doel de 
werkplek voortdurend te verbe-
teren. Waarom systematiseren? 
Omdat regels alleen zinvol zijn 
als ze worden nageleefd, een 
gewoonte worden en continu 
worden verbeterd. 

De 5S-methode is het motto  
tijdens het dagelijkse werk.

1
SCHEIDEN 
Alle onnodige dingen 
sorteren. 

Scheiden van gebruikte 
objecten in het werkgebied. 
Verspillingen kunnen zijn: dub-
bel gereedschap, onbruikbaar 
of versleten gereedschap, niet 
gebruikt materiaal en gereed-
schap, persoonlijke zaken zoals 
voedsel, tijdschriften, etc.

4
STANDAARDISEREN 
Resultaten van de 5S-methode 
documenteren. 

Standaards vastleggen voor 
zowel individuele als gebieds- 
overlappende gebieden (bijv. 
foto/tekening als onderdeel 
van het standaard werkblad of 
stationsblad). 5S-audits en actie-
plannen zijn daarbij een nuttig 
hulpmiddel.

3
SCHOONMAKEN
Reinigingscycli vastleggen en 
documenteren.

Medewerkers reinigen hun 
werkplek en hun gereedschap 
zelf. Defecten worden continu 
opgemerkt, gemarkeerd en 
afgehandeld. Reinigen is 
tegelijkertijd controleren! Een 
schone werkplek draagt bij aan 
een positieve uitstraling van 
het bedrijf.
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SCHEIDEN BETEKENT JEZELF 
LOS KUNNEN MAKEN.
HET DOEL IS OM DE WERKPLEK TE MINIMALISEREN EN DAARDOOR TE ZORGEN VOOR 
OVERZICHT OP DE WERKPLEK EN HET BENODIGDE GEREEDSCHAP.
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DE CRITERIA VAN HET SCHEIDEN: 

NOODZAKELIJK: 

 ■ Op de werkplek uitsluitend dagelijks gebruikt gereedschap.

 ■ Wekelijks gebruikt gereedschap in de buurt van de werkplek.

 ■ Maandelijks gebruikt gereedschap op de afdeling. 

ONNODIG: 

 ■ Onveilig, defect, verouderd gereedschap.

 ■ Gereedschap dat niet wordt gebruikt.

 ■ Dubbel gereedschap.

Konsequent selektieren:  
egal ob hoch oder breit, funktionsfähig 
oder defekt – in den unterschiedlichs-
ten Boxen, Wertstoffsammlern oder 
Behältern findet alles seinen Platz.

Entsprechende Aufkleber vereinfachen das Entsorgen.

Scheiden

rkplek.

ling.
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SCHIKKEN BETEKENT  
STRUCTUUR AANBRENGEN.
HET DOEL IS OM EEN STANDAARD TE CREËREN.
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Lade-indelingssystemen zoals sleufscheidingsschotjes, boxjes of eForm-hardschuim zorgen voor nog meer structuur en overzichtelijkheid.

schikken mit System: egal ob mobil oder  
stationär – in Magazinwagen oder System- 
Regalschränken ist alles immer an seinem Platz. 
Sinnvolle Beschriftungen helfen bei der  
systematischen Erfassung aller Arbeitsmittel.

Informatie rondom het concept 
GARANT Tool24 Smartline vindt u 
in de actuele brochure.

SchikkenSchikken

DE WERKOMGEVING VEILIG, GEORDEND EN EFFICIËNT INRICHTEN.

 ■ De opbergplek is afhankelijk van de gebruiksfrequentie (ergonomie).

 ■ Elk gereedschap is duidelijk gemarkeerd en geëtiketteerd; 
het heeft een vaste plek en is daar altijd te vinden.
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SCHOONMAKEN BETEKENT 
TOEKOMST VEILIGSTELLEN.
HET DOEL IS OM VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET SCHOONMAKEN DUIDELIJK TE 
DEFINIËREN EN STANDAARDS EN SCHOONMAAKCYCLI VAST TE LEGGEN. WIJ ONDERSTEUNEN 
U OM NETHEID OP DE WERKPLEK GEMAKKELIJK IN TE VOEREN EN TE BEHOUDEN.
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Sicherheit und schoonmaken: egal, ob bei der Handhabung von Gefahrstoffen oder der regelmäßigen Reinigung. 
Gefahrstoffarbeitsplätze, Putzmittelschränke oder Cleaningpoints sorgen für Schutz von Menschen und Umwelt. 

Schoonmaken

WELKE VOORDELEN HEEFT EEN SCHONE WERKPLEK?

 ■ Schoonmaken zorgt voor het inzichtelijke maken van de volgende gevaren:  
uitglijden, stoten, gassen, dampen en stof.

 ■ Reinigen met gelijktijdige controle: verspillingen  
worden zichtbaar, bijv. defect gereedschap.

 ■ Bevordert het nemen van verantwoordelijkheid voor 
de eigen werkplek.

 ■ Hogere productkwaliteit: netheid en overzichtelijkheid 
voorkomen eventuele fouten.

 ■ Positieve uitstraling van het bedrijf.
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STANDAARDISEREN BETEKENT 
VEILIGHEID VERHOGEN.
WERKEN AAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK MOET PLANMATIG, 
SYSTEMATISCH, DOELGERICHT EN GECONTROLEERD PLAATSVINDEN.
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STANDAARDISERING BETEKENT CONSEQUENTE  
NALEVING VAN WERKVOORSCHRIFTEN. DAT BETEKENT DAT 
DE EERSTE 3SREGELS GENORMALISEERD MOETEN ZIJN.

 ■ Verantwoordelijke personen aanwijzen.

 ■ 5S in het dagelijkse werk implementeren.

 ■ 5S Audits uitvoeren.

 ■ Maak afwijkingen van 5S vanaf het begin onmogelijk.

MAATREGELEN VOOR GESTANDAARDISEERDE VEILIGHEID OP HET WERK:

 ■ Gezondheidsbescherming moet preventief worden opgenomen in planningsprocessen.

 ■ Gevaren moeten vermeden of geminimaliseerd worden.

 ■ Gevaren moeten bij de bron worden aangepakt.

 ■ Collectieve beschermingsmaatregelen moeten prevaleren boven individuele maatregelen. 

 ■ Bij alle maatregelen moet rekening worden gehouden met de arbeidswetenschappelijke 
kennis en de stand van de techniek.

 ■ De effectiviteit van maatregelen moet worden gecontroleerd en voortdurend worden 
verbeterd.

Met Easyfix haken en houders heeft u alles in het zicht. Regelmatige audits krijgen een standaard. eForm-hardschuim definieert een vaste plek en 
signaleert ontbrekend gereedschap meteen – of 
het nu om lades, shadowboards of geperforeer-
de wanden gaat.

EID OP HET WERK:

Standaardisering

AT
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SYSTEMATISEREN BETEKENT 
NIET ALLEEN WILLEN, MAAR 
VOORAL OOK DOEN.
WIJ ONDERSTEUNEN U BIJ UW ‚DOEN‘. ONS TEAM ADVISEERT U BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN 
DE 5SMETHODE IN UW BEDRIJF. HIERDOOR WORDT SYSTEMATISEREN EN HET NALEVEN 
VAN DE VASTGELEGDE PROCESSEN EN PROCEDURES EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAK.
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Systematiseren

PROFITEER VAN DE UITGEBREIDE KENNIS VAN ONZE BEDRIJFSINRICHTINGSSPECIALISTEN  
WERELDWIJD:

Van concept tot 3D-ontwerp en montage, onze knowhow staat altijd tot uw beschikking. 
Samen met u ontwikkelen wij een oplossing, die precies is afgestemd op uw behoeften 
Dit maakt uw werkprocessen efficiënter en verhoogt uw productiviteit.

 ■ Deskundig advies vanaf de behoeftenanalyse tot en met de montage.

 ■ Perfecte product- en oplossingskeuze voor efficiëntere workflows.

 ■ Aanzienlijke kosten- en tijdsbesparingen.

Als complete leverancier van bedrijfsinrichting bieden wij u alles uit één hand. 
Van de eigen productie, het deskundige advies tot aan de sleutelklare montage. 
Altijd met de focus op absolute kwaliteit en maximale functionaliteit in de beste 
prijs-/kwaliteitsverhouding. Dat bespaart op uw budget en het garandeert effi-
ciënte werkprocessen. 

Als systeempartner voor kwaliteitsgereedschappen bieden wij u een 
serviceportfolio van de unieke combinatie van handels-, producent- en 
servicekwaliteit.
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Inrichting volgens de 5S-methode bij  
Don Whitley Scientific Ltd. in West Yorkshire

KLANTVOORBEELD

The next level
Wanneer het om het verhogen van de productiviteit 
gaat, denken bedrijven in de regel in eerste instan-
tie aan de productie zelf. Hogere snelheden, kortere 
bewerkingstijden, meer medewerkers of extra produc-
tielijnen zijn daarbij voor de hand liggende oplossin-
gen. Aan de directe werkomgeving wordt meestal niet 
gedacht. Dit was echter de oplossing, die Don Whitley 
Scientific Ltd. voor ogen had toen men contact opnam 
met de verantwoordelijke regionale verkoopleider van 
de Hoffmann Group, Paul Walker, om de werkplaatsen 
van het bedrijf in West-Yorkshire nieuw uit te rusten.

Als toonaangevende fabrikant en leverancier van appa-
ratuur en diensten op het gebied van microbiologie 
en celkweektoepassingen, zoals die in ziekenhuizen, 
laboratoria en in de farmaceutische industrie nodig 
zijn, is een betrouwbare en competente partner voor 
Don Whitley Scientific Ltd. essentieel. 

„We hebben voor samenwerking met de Hoffmann 
Group gekozen omdat we geloven in de kwaliteit van de 
service en de producten.“  
Fergus Murray,  
Directeur productontwikkeling bij DWS.

Op de MACH, de belangrijkste Britse productie- 
beurs, kregen Murray en directeur Paul Walton een 
eerste indruk van de bedrijfsinrichting van de Hoff-
mann Group. Tijdens een bezoek op locatie kon het 
team rondom Paul Walker al een eerste ontwerp van de 
nieuwe werkplekken presenteren. Dankzij de CAD-ge-
baseerde projectplanning was het mogelijk om snel 
te laten zien hoe de nieuwe werkomgeving eruit zou 
kunnen zien. Ideeën en wensen werden onmiddellijk 
opgenomen zodat de werkplekken perfect konden 
worden afgestemd op de individuele wensen.

Voor Na

Detail

www.hoffmann-group.com
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Het hoofddoel van DWS, verhoging van de efficiency, 
zou moeten worden bereikt door het optimaliseren 
van de arbeidsprocessen. Om deze reden kwam de 
Hoffmann Group met het voorstel van de 5S-methode. 
Dit uit Japan overgewaaide systeem voorziet in een 
nette, schone, georganiseerde, veilige en efficiënte 
werkplek.

De gevoelige producten van DWS en de strenge 
hygiëne-eisen van de klanten, vereisen een hoge mate 
aan netheid en veiligheid. Beide kunnen gemakkelijk 
worden bereikt door 5S. De bedrijfsinrichting van de 
Hoffmann Group ondersteunt deze eisen. Zo kunnen 
alle workstations individueel worden aangepast en 
uitgerust. Bovendien kunnen het eForm-hardschuim 
individueel in alle lades worden gebruikt. Dankzij de 
tweekleurige structuur laten het eForm-hardschuim 
meteen zien welk gereedschap ontbreekt. Daardoor 
krijgt elk afzonderlijke gereedschap zijn vaste plek. Dit 
zorgt voor overzicht en netheid, lastig zoeken vervalt.

„We zullen onze bedrijfsinrichting in elk geval van de 
Hoffmann Group betrekken“, voegt Paul Walton nog 
toe. „Uiteindelijk konden we de productiviteit van onze 
medewerkers dankzij de nieuwe werkplaatsinrichting 
met 10 - 20 % verhogen“.

Don Whitley Scientific Ltd.

ontwikkelt, produceert en verkoopt apparaten en bijbe-
horende producten voor microbiologie en celcultuurtoe- 
passingen wereldwijd. Tot de klantenkring behoren bedrijven 
en instellingen uit zowel de publieke als de private sector. 
Deze komen uit verschillende wetenschappelijke disci-
plines zoals gezondheidszorg, farmaceutische industrie, 
voedsellaboratoria, ziekenhuizen, onderzoeksafdelingen 
van universiteiten, wateranalysebedrijven en andere 
onderzoeksinstellingen. 

In Groot-Brittannië, Australië en Duitsland worden de 
producten rechtstreeks verkocht. In andere delen van 
de wereld worden ze verkocht via een zorgvuldig geselec- 
teerd leveranciersnetwerk.
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Fergus Murray,  
Directeur Productontwikkeling bij 
Don Whitley Scientific Ltd.

Voor Na

Case Study
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SCHIKKEN

SCHOONMAKEN

STANDAARDISEREN

SAFETY             
                    SYSTEMATISEREN

6 SCHEIDEN

DE 5SMETHODE WORDT  
UITGEBREID MET EEN EXTRA S:  
SAFETY.

VOORUITBLIK
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6S – Met zekerheid goed geadviseerd
Veiligheid op het werk zou gewaarborgd moeten worden door een schone en goed georganiseerde werkplek en 
door de gedisciplineerde naleving van regels. Maar veiligheid houdt meer in dan alleen een schone en gestruc-
tureerde werkplek of naleving van de 5S-regels.

Veiligheid is niet alleen het elimineren van mogelijke gevaren, maar het plaatst de medewerker en zijn gezond-
heid op de voorgrond. Doel is een ergonomisch ontworpen werkplek om mogelijke gezondheidsproblemen uit 
te sluiten.

Een schone, opgeruimde en gestructureerde kantoor-
werkplek in een productiehal kan zeer gehorig zijn als 
gevolg van draaiende machines. 

Met geluidsreducerende maatregelen zoals machine-
behuizingen of kantoorruimtesystemen verhoogt u de 
ergonomische uitrusting van de werkplek. Hierdoor 
praktiseert u 6S omdat de medewerkers dankzij deze 
veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen 
gevolgschade veroorzaakt door geluidshinder.

Een montagewerkplaats waar alles zijn plaats heeft, 
die opgeruimd is en waar geen overbodige spullen 
rondslingeren, kortom geheel in de geest van 5S  
ingericht. 

Wanneer de werkplek echter niet op de lengte van de 
medewerker kan worden ingesteld, dus te hoog of te 
laag is, kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. 

6S in de zin van een veilig en ergonomisch werk- 
plekontwerp kan hier uitkomst bieden. Met een in 
hoogte verstelbare montagewerkplek, die op de 
desbetreffende medewerker in te stellen is, kunnen 
gevolgschade en klachten als gevolg van een ver- 
keerde lichaamshouding, worden voorkomen. Meer informatie over ergonomische oplossingen  

vindt u in onze brochure. Download onder:  
www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/service/downloads/broschuerenren

matie over erg
nze brochure
ann-group.co

gonomische oplo
e. Download ond
com/DE/de/hom

lossingen 
nder: 

om/service/downloads/broschuer

Vooruitblik 6S: Safety
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UW VOORDELEN

  Compleet assortiment van de beste oplossingen.

  Alle beschermingsdisciplines onder één dak.

  Uitsluitend gecertificeerde producten, volgens de actuele normen en wettelijke richtlijnen.

BESCHERMEN WAAR HET 
WERKELIJK OP AANKOMT:
GEZONDHEID EN 
PRESTATIES.
Voor veiligheid op de werkplek behoren, naast een bijpassend werkplekontwerp, ook  persoonlijke beschermings- 
middelen (PBM). Ook rondom dit thema zijn wij uw deskundige partner.

De eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds individueler: naast de wettelijke bepalingen is 
de draagacceptatie van de gebruiker beslissend.  
Onze PBM-specialisten adviseren u graag over ons uitgebreide assortiment voor de drie beschermingscategorieën.

Categorie I: eenvoudige PBM voor bescherming tegen minimale gevaren.

Categorie II: PBM voor bescherming tegen gemiddelde risico‘s.

Categorie III: complexe PBM voor bescherming tegen dodelijke gevaren en onomkeerbare gezondheidsschade.

SCHIKKEN

SCHOONMAKEN

STANDAARDISEREN

  SAFETY                                EMATISEREN

6 SCHEIDEN

6S  PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN PBM

www.hoffmann-group.com
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Deze brochure, haar grafische vormgeving en het gebruikte artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere vorm van vermenigvuldiging –  
ook gedeeltelijk – is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  München. 

IN 5 STAPPEN NAAR MAXIMALE EFFICIENCY.
De 5S-methode heeft voor de bedrijfsprocessen binnen een onderneming een groot aantal voordelen: 

 ■ Verspillingen worden gelokaliseerd en kunnen worden geëlimineerd.

 ■ Er wordt een ergonomische en veilige werkplek gecreëerd.

 ■ Bestaande ruimtes worden effectiever benut.

 ■ De productiviteit wordt verhoogd; storingen worden gereduceerd.

 ■ De medewerker voelt zich prettig op zijn werkplek.

 ■ Een volgens 5S ingerichte werkplek zorgt voor kortere inwerktijden.

 ■ Voorbereidings- en insteltijden worden verlaagd.

 ■ De technische beschikbaarheid van machines wordt verhoogd.

 ■ De kwaliteit van de productie wordt verhoogd.

 ■ Reclamaties worden verminderd; het vertrouwen van de klant wordt vergroot.

 ■ Een schoon en opgeruimd bedrijf is altijd een toonbeeld voor uw klant.

 ■ Successen worden gevisualiseerd en verbeteren het gemeenschapsgevoel.

 ■ U kunt direct met 5S beginnen!

Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 207 70 00
Fax: +31 74 243 27 34 

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com
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