
Nobleo Manufacturing is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau voor productiebedrijven. Wij kunnen uw vraag-
stukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij kunt u denken aan hoe u nieuwe producten en processen 
beter kunt introduceren of hoe lopende productieprocessen continue verbeterd kunnen worden. Maar ook vraagstuk-
ken zoals hoe u de planning & control van uw productieomgeving beter kunt beheersen, hoe uw totale waardeketen 

geoptimaliseerd kan worden en hoe uw productie naar een volgend niveau gebracht kan worden. 

WIE WE ZIJN

Bij Nobleo Manufacturing werken jonge en ervaren experts met verschillende technische achtergronden. Al onze 

medewerkers werken met expertise en passie voor het eigen vakgebied, gedegen kennis van de geaffilieerde vakge-

bieden en goede soft skills. Door de interne coaching door seniors op soft skills zorgen onze experts ervoor dat de 

veranderingen en resultaten breed worden geaccepteerd. Als gevolg ontstaan er blijvende verbeteringen. Deze 

combinatie zorgt ervoor dat wij altijd twee doelen nastreven, namelijk: 

2 
Resultaten brengen door samen de juiste aanpak te 

kiezen en uit te voeren

1
Ondersteuning met excellente medewerkers die de klant-

verwachtingen overtreffen

Met onze Nobleo Way combineren we kennis en ervaring van zowel automotive OEM’s en 
first tier leveranciers als de complexe High Tech Systems wereld

WAT WE DOEN

ANALYSEREN OPTIMALISEREN AFSTEMMEN OVERDRAGEN

ONZE KLANTEN

WAAR WE VOOR STAAN
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NEW PRODUCT INTRODUCTION 
Wij ondersteunen klanten bij het introduceren van hun nieuwe producten. Onze expertise hierbij 
ligt in het voorbereiden van het productieproces kijkend naar de maakbaarheid van het product. 
We industrialiseren de leveranciersketen met de juiste quality assurance expertise.

MANUFACTURING PROCESS OPTIMIZATION (obv Lean / Six Sigma) 
Als producten eenmaal in een seriematig productiepatroon zijn aanbeland ondersteunen we 
klanten bij het continue verbeteren van de productie efficiency, de logistieke processen, het 
kwaliteitssysteem en de OEE (Overall Equipment Effectiviness).

VALUE CHAIN ENGINEERING 
Vanuit een waardestroombenadering zoeken we verbeteringen in de keten van leveranciers, in 
de afstemming tussen de afzonderlijke productie processen en de distributie naar klanten. 
Hierbij is onze jarenlange automotive ervaring de leidraad voor een unieke visie op de keten-
besturing -en beheersing van complexe productieketens. Onze quality benadering vormt de 
basis voor een probleemloos functionerende waardeketen.

MANUFACTURING INTELLIGENCE & SMART INDUSTRY
Het beheersen van complexe productieprocessen vraagt om gestructureerd performance ma-
nagement op basis van juiste targetsetting in combinatie met  factfinding. Onze experts hebben 
ervaring om nieuwe Smart Industry technieken doelgericht en zinvol toe te passen teneinde de 
operationele management cycles beter te laten functioneren.

OPERATIONAL EXCELLENCE
Stilstaan is achteruitgaan. Met name productiebedrijven en hun omgeving dienen altijd op zoek te 
zijn naar het zogenaamde “next level”. Hiermee is niet zomaar een betere performance van een 
individueel proces bedoelt maar juist een structurele verbetering van een complexe samenhang 
van processen waarmee de fundatie gelegd wordt om baanbrekend op een hoger niveau te 
kunnen gaan functioneren.

ONZE SPECIALISTATIES
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