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Projectmanagement windmolenbladen 

Wereldwijd worden steeds meer windmolens 
geïnstalleerd. Om met dezelfde capaciteit meer 
bladen te kunnen maken tegen een lage kostprijs, 
worden bladen steeds efficiënter geproduceerd.  
Dit project betrof het projectmanagement van 
meerdere teams die verschillende onderdelen van de 
productiesnelheid van windmolenbladen hebben 
onderzocht. In één van de productielocaties van de 
klant zijn de verbeteringen doorgevoerd. Daarmee 
werd de cyclustijd met meer dan 25 % verkort en is 
het mogelijk gemaakt de nieuwe technologie in de 
overige fabrieken uit te rollen. 

ISO 26000 

In januari 2012 heeft Triple Benefit de MVO 
rapportage conform ISO 26000 opgesteld en 
afgerond. Daarmee is Triple Benefit de eerste 
zelfstandige met ISO 26000 in Nederland. Ook 
in het komende jaar zal worden gewerkt aan 
verduurzaming van onze dienstverlening, zoals 
u al van ons gewend was. 

Pico Hydropower  

In 2011 is het gestandaar-
diseerde ontwerp van een pico 
waterkrachtinstallatie gemaakt 
en in productie genomen. Op 
kleine schaal kan met deze 
kits tegen zeer lage kostprijs 
stroom worden opgewekt. De 
eerste kits worden momenteel 
in Nepal geïnstalleerd. 
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Triple Benefit is een onafhankelijk 
projectbureau dat zich richt op 
duurzame procesverbetering in de 
(kunststoffen) industrie; win-win 
projecten met meerwaarde voor 

onze omgeving. 

Optimalisatie composieten productie 

Steeds vaker worden producten van composietmaterialen gemaakt. Daarmee wordt de composieten industrie in 
toenemende mate volwassen en geschikt voor serieproductie. 
In dit project is de productie van laminaten volgens het RIM proces geoptimaliseerd. Met 5S en optimalisatie van de 
materiaalstromen significante kostenbesparingen gerealiseerd. Tevens hebben wij met verbeterteams het 
testlaboratorium verregaand gestroomlijnd. Met dit project zijn de efficiency en kwaliteitsbeheersing verbeterd, en is 
de basis gelegd voor continu verbeteren.  

Multiperspectief groep 

Triple Benefit heeft zich verenigd in een netwerk van operational 
excellence experts. Samen kunnen wij beter inspelen op de 
klantvraag en onze kennis delen. Voor een kleine 
onkostenvergoeding verrichten wij bovendien optimalisatie 
inventarisaties bij productie bedrijven. Dat levert direct 
rendement voor u op. 
Inmiddels hebben wij twee optimalisatie inventarisaties 
uitgevoerd. Voor meer informatie, zie www.multiperspectief.nl. 
 


