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WELKOM BIJ STUBBE BVBA!    

KEMPENDAG  

25/05/2018 

  BEDRIJFSVOORSTELLING 
• Gespecialiseerd in draai- en freeswerk 
 
• Montage en assemblage 

 
• Zowel stukwerk (<10 stuks) als grote series (+1000 stuks) 

 
• Zowel metalen als kunststoffen 

 
• Extra diensten: laswerken, harden, nabehandelingen,… 

 
• Zeer brede klantenportefeuille (machinebouw, chemie, voeding, 

onderhoud, industrie, automotive,…) 
 
• Focus op innovatie, zowel naar machinepark, automatisering, 
    robotisering, personeel, organisatie als duurzaamheid 



29/05/2018 

2 

  BEDRIJFSVOORSTELLING 

  ONZE WAARDEN 
• Engagement 
• Kwaliteit 
• Communicatie 

• Intern  

• extern 
• Respect  

• Tegenover elkaar, de klanten en 

   het bedrijf 

• Tegenover productiematerialen en 
machines 
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  BUSINESSPLAN 2015 - 2020 
 

Gebaseerd op een aantal waarden die weergeven 
waarvoor ons bedrijf staat: 

 
 Engagement 
 Respect 
 Kwaliteit  
 Communicatie 
 Klantenservice 
 Milieu(bewust zijn) 
 Flexibiliteit 

  BUSINESS PLAN 2015 - 2020 
 

7 NIEUWE STRATEGISCHE KEUZES 
 

 1. Continue Verbetering 
 2. Personeelsbeleid verder ontwikkelen 
 3. Verdere ontwikkeling van automatisatie en  
       digitalisatie 
 4. Financieel beleid verder ontwikkelen 
 5. Kwaliteitssysteem 
 6. Opzetten van nieuwe bedrijfstak: montage                           

(= meerwaardecreatie) 
 7. Aanzetten tot digitalisatie 
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  ISO-9001 
• De internationale norm voor  
   kwaliteitsmanagementsystemen 
• Draagt bij tot een transparante  
   bedrijfsvoering 
• Continue verbeteren staat centraal 
• Vooral grote bedrijven eisen dit certificaat  
   van hun leveranciers 
• Momenteel zitten wij in de laatste fase voor 
   het behalen van het ISO-9001 certificaat 
• Najaar 2018: Audit 

  LEAN/5S 
 
• Implementering van LEAN productie/planning 
• Kwaliteit + efficiëntie 
• Focus op continue verbetering 

• Scheiden  
• Schikken 
• Schoonmaken 
• Standaardiseren 
• Systematiseren 
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  QRM 
 
• Quick Response Manufacturing 
• Verkorten van de doorlooptijden  

• Tijd als kernelement 
• Lagere kosten 
• Hogere marktgerichtheid 
 

  FLOW 

Stubbe streeft naar een positieve 
FLOW tussen de verschillende  
afdelingen 

=  een toestand waarbij alle afdelingen 
perfect op elkaar zijn afgestemd 



29/05/2018 

6 

  PERSONEELSBELEID 
• Betrokkenheid 

• Beurzen, gereedschappen, aankoop  
  machines,nieuwbouw,… 

 
• Opleiding 

• Machines, gereedschappen, programmatie,   
bijscholing, 5S, leiding geven,… 
 

• Meer dan een werkgever 
• Luisteren, evaluaties, personeelsfeest,… 

  PERSONEELSBELEID 
• Samenwerking met scholen 

• Stages 
• Duaal leren 
• Deeltijds onderwijs 
• Schoolbezoeken 
• Lid Raad van Bestuur VITO Hoogstraten 
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  RELATIES 
 

STUBBE BVBA is lid van: 
 

 DUURZAAM BOUWEN 
 
    

• Nieuwbouw  
 

• Doorgedreven isolatie muren + maximale  
    isolatie op het dak 
• Duurzame betonnen buitenschil i.p.v.  
    aluminium plaatwerk 
• Grote ramen voor natuurlijke lichtinval  
    burelen + lichtstraten atelier 
• Hoog rendementsglas + geïsoleerde  
    profielen 
• Ledverlichting : duurzaam en  
    onderhoudsvrij 
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 DUURZAAM BOUWEN 
 
• Akoestische installatie  
   (minder lawaai van machines in burelen) 
• Ventilatiesysteem in combinatie met  
   verwarmingssysteem 
• Hybride warmtepomp 
• Compartimenten om afkoelen tegen te gaan 
• Verlichting - compleet gestuurd licht  
   ->valt uit bij niet-beweging 
 

DUURZAAM BOUWEN 
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 DUURZAAM BOUWEN 
 
 

• Afzuigsysteem: warmterecuperatie 
 
• Persluchtinstallatie met energiezuinige  
   compressor 
 
• Elke machine afzonderlijk voorzien van  
   perslucht 
 
• Resultaat: 

• 0,00 eur aan extra verwarming 
• Minder verlichtingskosten en minder  
   waterverbruik 
• Meer comfort 

 TOEKOMSTVISIE  
 
 

• Nieuwe technologieën – Robotisatie 
 

• Zelfsturend atelier door digitalisatie 
   -> verantwoordelijkheid bij de mensen  
   zelf leggen 
 
• Energiezuinige toestellen 

 
• Zonnepanelen 

 
• Stimuleren om meer de fiets te nemen 
   i.p.v. de auto 
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 TOEKOMSTVISIE  
 
 

• Additive Manufacturing (Industrie 4.0) 
 

• PPP –> People – Planet – Profit  
   -> zoeken naar evenwicht  

 
• Digitaliseren 

 TOEKOMSTVISIE  
 
 

Factories of the future – 7 doelstellingen 
 

1. Productiemiddelen van wereldklasse 
2. Gelijktijdig product en productie  
   ontwikkelen 
1. Digitale fabriek 
2. Betrokken en creatieve medewerkers 
3. Netwerk met andere ondernemingen 
4. Duurzame en milieuvriendelijke productie 
5. Flexibel productiesysteem 
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 ZIJN ER NOG VRAGEN?  
 
 

 

 

 RONDLEIDING 
 
 

 

 


