
  
  
  
  
  
  

 

 

Fokker Aerostructures in de wolken met workflowplatform KE-chain 

Er zijn maar weinig sectoren waar zoveel aandacht aan veiligheid wordt besteed als de luchtvaartindustrie. In deze 
internationale bedrijfstak wordt het begrip 'safety' met hoofdletters geschreven. Dit gegeven stelt hoge eisen aan 
het proces van engineering en productie. Fokker Aerostructures maakt gebruik van het workflowplatform KE-chain 
om het complexe productontwikkelproces te optimaliseren.  

"In de vliegtuigbouw ben je gehouden aan strikte processpecificaties," stelt Martijn van der Goes van Fokker 
Aerostructures, dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van structuurdelen voor militaire toestellen, 
businessjets en vliegtuigen voor commerciële vluchten. "Deze processpecificaties hebben alles te maken met het 
belang van veiligheid," aldus Van der Goes, die als Hoofd Productie Engineering op de locatie Papendrecht 
verantwoordelijk is voor de vertaling van het engineeringproces naar productie.  

Vierhonderdduizend bevestigingsmaterialen 

Deze processpecificaties hebben betrekking op de meest uiteenlopende aspecten van het productieproces. "Denk 
dan bijvoorbeeld aan zaken als het fabrikaat van de boortjes die gebruikt worden of het toerental waarmee geboord 
wordt," licht Van der Goes toe. Bevestigingsmaterialen vormen een cruciaal onderdeel bij de realisatie van een 
vliegtuig. Een klein vliegtuig bevat al circa 400.000 bevestigingsmaterialen. "Een ontwerp bestaat uit meerdere 
delen, die met bevestigingsmaterialen aan elkaar bevestigd moeten worden," zo stelt Van der Goes het complexe 
engineer- en productieproces van Fokker Aerostructures sterk vereenvoudigd voor. "Doordat vroeg in het proces 
reeds is gedefinieerd welke materialen verbonden moeten worden en welk boutje hiervoor wordt gebruikt, zijn 
impliciet ook veel andere relevante parameters bekend." Van der Goes doelt hiermee onder meer op de diameter 
van het boorgat. "Maar ook is reeds bekend welke boor, ruimer en verzinker gebruikt moeten worden," zo geeft het 
Hoofd Productie Engineering nog enkele voorbeelden.   

Onnodig oponthoud en zoekwerk 

De processpecificaties vormen mede de basis bij het maken van de instructies voor de medewerkers, die de 
structuurdelen produceren. "Hier wringt in de praktijk de schoen," weet Van der Goes. "Er zijn minimaal vier 
disciplines die in enige vorm gebruik maken van dezelfde specificaties, te beginnen met de engineer." Op basis van 
de door de engineer gemaakte keuzes maakt de werkvoorbereider vervolgens een instructie voor de 
productiemedewerker. "Maar denk bijvoorbeeld ook aan de inkoper, die op basis van de juiste specificaties 
materialen moet bestellen." De praktijk kenmerkt zich door onnodig oponthoud en zoekwerk. "En dit is zonde, 
omdat iedereen feitelijk gebruik maakt van dezelfde informatie," aldus Van der Goes.  

Onnodige schakels uitschakelen 

De workflow-oplossing KE-chain biedt uitkomst, zo weet Van der Goes. Een pilot maakte duidelijk dat alle onnodige 
schakels in het engineeringproces met KE-chain kunnen worden uitgeschakeld. "Alle enigineeringdata was vroeger 
verspreid over een groot aantal verschillende mensen, computers en files. Nu is dit goed toegankelijk voor alle 
betrokkenen. Vooral bij changes biedt dit grote voordelen omdat iedereen automatisch met de laatste versie werkt." 
Vanuit managementperspectief is Fokker Aerostructures content met de gerealiseerde standaardisatie. Van der 
Goes: "Geen losse Excelsheets meer, dat is fijn. Het is goed te constateren dat iedereen dezelfde werkwijze volgt, 
mede dankzij het feit dat we de kwaliteit van de informatie hebben kunnen verhogen met KE-chain."  



  
  
  
  
  
  

 

 

Enthousiast 

Van der Goes is enthousiast over de mogelijkheden van het door KE-Works ontwikkelde workflowplatform KE-chain. 
"Nu we de pilot met de bevestigingsmaterialen succesvol hebben afgerond, ben ik er van overtuigd dat KE-chain de 
potentie heeft om de doorlooptijd van ons proces te verkorten." Van der Goes is goed te spreken over de rol van 
KE-Works bij de implementatie van KE-chain. "De mensen van KE-Works zijn absoluut deskundig op het gebied van 
workflow-management. Ze hebben ons goed geholpen bij de implementatie van KE-chain in onze processen. Ze 
acteren proactief en wij merkten steeds dat ze er alles aan doen om te zorgen dat de implementatie een succes zou 
worden."  

Implementatie in toekomstig proces 

Het Hoofd Productie Engineering ziet in de overzichtelijke schaalgrootte van KE-Works een belangrijk voordeel. "Het 
is een compacte organisatie, wat voor ons als meerwaarde heeft dat ze aan de ontwikkelkant snel kunnen acteren 
en veel flexibiliteit aan de dag leggen." De pilot met KE-chain is Fokker volgens Van der Goes goed bevallen. "Er 
staat nu een goed werkend proces. KE-chain draait nu live op ons businessjet-programma. De goede resultaten zijn 
voor ons aanleiding om KE-chain ook te gaan gebruiken bij een nieuw project met betrekking tot 
bevestigingsmaterialen."        

 

 

 

 

 

 

 


