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REPORTAGE 
Productieproces nieuwe Opel Astra

In 1982 sloot General Motors zijn onrendabele
fabriek in Fremont California. Twee jaar later
gingen de poorten weer open. Vanaf dat
moment kwamen er niet alleen meer Pontiac’s
en Chevrolet’s van de band maar ook Toyota’s.
Dankzij de inbreng van de Japanners groeide de
NUMMI-fabriek (New United Motor
Manufacturing Inc.) uit tot een voorbeeldfa-
briek voor GM. Niet alleen verspreidde vanaf
daar het ‘lean’ productiesysteem zich over de

wereldwijde GM-organisatie, tevens deed van-
uit Fremont het Japans zijn intrede in de GM-
vocabulaire. De Japanse principes werden vast-
gelegd in de vijflettercode: GM-GMS, wat zoveel
betekent als General Motors Global Manufactu-
ring System.
De recente historie van de Opel Astra-fabriek in
Antwerpen lijkt wel wat op die van de fabriek
in Fremont. Het is nog maar enkele jaren gele-
den dat het GM-management zich afvroeg of

Andon in Antwerpen: Accepteer geen auto’s met
fouten, produceer ze zelf niet en laat geen fou-
ten doorgaan naar het volgende werkstation.
Lukt dat niet zonder hulp, trek dan aan het
Andon-koord.

Machines doen ook mee aan Andon. Constateert
een sensor dat er een onderdeel ontbreekt of
dat een gat niet op de juiste plaats zit, dan
beginnen ze niet eens aan de klus. Voor de lief-
hebber, deze machine-intelligentie heet poka-
yake in het GM-Japans.

Om klaar te zijn voor de productie van de nieu-
we Astra investeerde Opel Antwerpen een mil-
jard euro in hardware, als lasrobots en deze
nieuwe pers. Daarnaast is er voorzien in 150.000
trainingsuren voor de 5.300 medewerkers.

Opel’s bouwen 
op zijn Japans
Van oudsher staat Opel voor degelijke kwaliteit en

betrouwbaarheid. In de jaren negentig is die reputatie

danig in het slop geraakt. Voor de spreekwoordelijke

Opel-kwaliteit moest de klant uitwijken naar de Japanse

concurrentie. Inmiddels heeft het merk de weg omhoog

teruggevonden, dankzij een kwaliteitssysteem met

Japanse trekjes.
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ding-gelezen button hebben aangeklikt. Zo
kunnen ze achteraf nooit claimen niets van
een probleem geweten te hebben.
Diana Tremblay vertrouwt niet alleen op haar
computerscherm om op de hoogte te blijven.
Tijdens haar stage aan de band vroeg ze op het
volgende werkstation of de achterlichten cor-
rect gemonteerd waren en in haar functie als
directeur nodigt ze steeds een andere willekeu-
rig gekozen dwarsdoorsnede van de medewer-
kers uit voor de lunch. 

Betere Opels
Tremblay meldt trots dat de Andon-aanpak ook
echt tastbare resultaten oplevert: “Sinds we in
1996 startten met Andon is het aantal fouten
bij de eindcontrole met 55% teruggelopen. Nog
belangrijker is dat de klanten het ook merken,
het aantal garantieklachten liep met meer dan
58% terug.” 
Dan neemt ze snel afscheid. Ze moet naar een
afspraak met een aantal teamleiders. Die wil-
len graag hun medewerkers kunnen vertellen
hoe het contact met de pers is verlopen. ●

Erwin den Hoed

auto’s bouwen in België wel zo rendabel was.
Inmiddels is men daar wel uit, jongstleden sep-
tember kreeg de fabriek de best mogelijke
beoordeling op haar GM-GMS-rapport. Voor het
GM-management is dat aanleiding om vanaf
week twee, 260.000 nieuwe Astra’s in
Antwerpen te laten bouwen. De fabriek in
Bochum (Duitsland) en de ‘flexplant’ in
Ellesmereport (Engeland) moeten in het eerste
productiejaar genoegen nemen met de reste-
rende 40.000 stuks.

Ingebouwde kwaliteit
Grote vrouw achter het Antwerpse succes is de
kleine Amerikaanse fabrieksdirectrice Diana
Tremblay: “Ons doel is de beste kwaliteit te
leveren van alle GM-fabrieken. Dat bereiken we
door heel veel nadruk te leggen op ‘ingebouw-
de kwaliteit’, jidoka in het Japans en één van
de principes uit GM-GMS. Ingebouwde kwa-
liteit wil zeggen dat je niet aan het einde van
de band controleert en constateert dat er van
alles is misgegaan, maar dat je tijdens het pro-
ductieproces steeds waakt over de kwaliteit van
de auto’s die je bouwt.”
Om die kwaliteitsbewaking onderweg te reali-
seren gebruikt Antwerpen het Andon-produc-
tiesysteem. Kort gezegd betekent Andon
(Japans voor licht) voor iedere medewerker de
opdracht: Accepteer geen auto van een vorig
werkstation met een fout, bouw zelf geen fou-
ten in en geef geen auto’s met fouten door
naar een volgend werkstation. Dat klinkt een-
voudig maar hoe realiseer je dat?
Tremblay: “Een goed werkend Andon-systeem
begint met standaardisatie. Ik heb zelf een aan-
tal dagen aan de band achterlichten inge-
bouwd en iedere medewerker op die plek doet
de handelingen die daarvoor nodig zijn in pre-
cies dezelfde volgorde en op precies dezelfde
manier. Gaat er iets mis, ik liet bijvoorbeeld
een moertje vallen in een holte van de carros-
serie, dat je zelf niet snel genoeg kan oplossen
dan trek je aan het Andon-koord. Door geluid-
en lichtsignalen wordt dan de teamleider
gewaarschuwd en die schiet te hulp. Dat werkt
alleen als de teamleider tijd heeft. Om die
reden zijn we van één teamleider op zestien
teamleden naar één op vijf gegaan. Bovendien
kennen alle teamleiders ook alle werkzaamhe-
den op het voorgaande en volgende station,
dus als het nodig is schiet een teamleider van
een naburig station te hulp. Kan de teamleider
het probleem niet oplossen dan zet hij de band
stil. Ja inderdaad dat kost tijd maar wij accepte-
ren niet dat er een auto met een fout doorgaat
naar een volgend station We hebben daarom
met de vakbond nieuwe afspraken gemaakt
voor flexibeler overwerk.”

Probleem zichtbaar gemaakt
Terwijl vroeger allerlei fouten onzichtbaar ble-
ven, en pas bij de klant aan het licht kwamen,
maakt het Andon-koord problemen zichtbaar.
Treedt een bepaald probleem vaker op, dan
kan er gericht aan een oplossing gewerkt wor-
den. Allereerst in het team zelf dat twee keer
per dienst heel kort bij elkaar komt. Lukt het
daar niet dan gaat het probleem hogerop in de
organisatie. De oplossing moet dan komen
door scholing van de medewerker, verandering
van de standaardprocedure of aanpassing van
het gereedschap of de constructie. Behalve de
controle op het werkstation zelf, zijn er 21 con-
trolestations in de productielijn. Vroeger wer-
den geconstateerde fouten daar op een bloc-
nootje genoteerd. Nu gaan ze direct een online-
systeem in. Zo komt de informatie daar waar
die nodig is en kunnen, aan de hand van het
type en de hoeveelheid fouten, maatregelen
genomen worden. Als er op een controlestation
aan een auto een fout ontdekt wordt die de vei-
ligheid van de auto beïnvloedt, krijgen alle
managers van Opel Antwerpen die fout op hun
computerscherm te zien. Ze kunnen pas weer
verder met hun PC als ze de ja-ik-heb-deze-mel-

de nieuwe Astra
legt uit dat kwali-
teitsbeleving vaak
meer een kwestie
van slim ontwerpen
dan van minimale
toleranties is. Als
voorbeeld noemt hij
de strip die over de
volle breedte van
het dashboard
loopt: “De nieuwe
Astra is een dynami-

sche auto dus de
hele styling is erop
gericht de auto niet
hoog maar vooral
breed te laten lijken.
Die strip doet dat
ook. De delen van
die strip sluiten per-
fect naadloos op
elkaar aan. Maar je
ziet, we hebben het
dashboard niet in
het portier laten
doorlopen. Doe je
dat wel, dan moet
zo’n strip heel exact

Nieuwe Astra, slim ontwerp, 
herkenbare kwaliteit

de juiste dimensies
hebben om aan
beide kanten naad-
loos aan te sluiten.
Nu laat je de maa-
tonnauwkeurigheid
wegvallen tussen
dashboard en por-
tier. In het portier
komt de strip weer
terug, maar staat
dan onder een ande-
re hoek. Zo zie je
ook een eventuele
kleine kleurafwijking
niet. Als inzittende
ervaar je dat als
kwaliteit.” ●

Een auto kan kwali-
tatief nog zo goed
zijn, als de onderde-
len niet netjes op
elkaar aansluiten of
als naden links en
rechts niet even
breed zijn, ervaart
de automobilist die
kwaliteit niet.
Friedhelm Engler,
verantwoordelijk
voor het design van
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