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Disclaimer
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Graag stellen we onze kennis en ons materiaal ter beschikking om je te
helpen Lean Six Sigma toe te passen in jouw organisatie.
Voel je daarom vrij om de sheets te gebruiken en in te zetten bij je eigen
projecten. We stellen het ook op prijs wanneer je je ervaringen of
verbeteringen aan ons doorstuurt. Ook wij werken graag iedere dag een
beetje beter.

Het is echter niet de bedoeling deze sheets 1-op-1 in te zetten voor het
geven van een eigen training. Wij zijn namelijk intellectueel eigenaar van
dit materiaal. Als je van plan bent een training te organiseren, wil je dan
vooraf contact met ons opnemen? Dat kan via info@bureautromp.nl of
020-2611875.
Dan maken we afspraken met je over hoe we elkaar hierin kunnen
helpen.

Bureau Tromp



Kennismaken

• Wie ben je?

• Wat doe je?

• Wat zijn je verwachtingen voor deze training?
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Wie zijn wij?
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Over Bureau Tromp
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Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten  

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie  

Champion Belt

Agile ScrumRobotic Process
Automation

Process Mining

Trainingsaanbod voor de hele organisatie:



Mijn Bureau Tromp
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Wat weet je al van Lean Six Sigma?
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Wat is Lean Six Sigma?
• Methodiek voor het verbeteren van processen

– Medewerkers en klanten centraal

– Een ‘gereedschapskist’ vol tools om te verbeteren

– Met als doel om een cultuur te creëren waarin continu verbeteren 
vanzelfsprekend is

Lean Six Sigma is de samenvoeging van Lean Management en Six 
Sigma
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Een proces bevat

• Input en output
• Een aantal activiteiten (processtappen)
• Activiteiten bestaan uit bij elkaar horende handelingen
• Bevat veelal activiteiten van meerdere afdelingen/functionarissen

Wat is een proces?
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Wat is een proces?
Processen op verschillende niveaus

Niveau 1: 
Keten

Niveau 2: 
Bedrijfsproces

Niveau 3: 
Werkproces

Niveau 4: 
Processtap / taak

Niveau 5: 
Activiteit / handeling
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Geschiedenis Lean
De geschiedenis van het verbeteren van productie gaat ver terug:

• 1574 - Koning Henry III van Frankrijk bezoekt het 'Arsenale' (Italië), waar elke dag 
een schip 'van de band rolt‘

• 1765 - Generaal de Gibreauval (Frankrijk) standaardiseert het design van onderdelen 
van kanonnen

• 1822 - Thomas Blanchard (Springfield wapenfabriek, Connecticut VS) introduceert 
celsgewijze gestandaardiseerde productie met 14 machines

• 1914 - Massaproductie Ford, Highland Park: Continuous flow manufacturing wordt 
geïntroduceerd

• 1930 - Takttijd wordt geïntroduceerd voor de productie van de Messerschmitt 109 in 
Duitsland. Flow productie ontbreekt.

• 1941 - Mitsubishi erkent het takttijd principe en neemt de methodiek over van 
Messerschmitt naar Japan ten behoeve van de productie van de Zero. 

• 1948 - Toyota besluit tot een combinatie van de 'Ford-Flow' en 'Mitsubishi-Takt' en 
legt de basis voor de overstap van Massaproductie naar Lean productie.
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Geschiedenis Lean
Achtergrond
• Ontwikkeld door Toyota in de jaren ‘50 

– Geen Lean maar Toyota Production System (TPS)
• Uitgegroeid tot Lean Management
• Sinds jaren ’00 bij overheden en dienstverlening
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Lean-huis 

5S / Visual Management

Snelheid

“Heijunka”

Kwaliteit

“Jidoka”

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde
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Filmpje: Lean food bank
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



5 Principes van Lean
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Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & 
wat wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant behoefte 

heeft



Principe 1: Waarde
• Klantwaarde (Customer Value Added)

– CVA
– Waar de klant voor wil betalen of op wil wachten

• Business waarde (Business Value Added)
– BVA
– Vereisten vanuit de omgeving, wet- en regelgeving

• Geen waarde (Non Value Added)
– NVA
– Verspilling
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Wat zijn de verhoudingen?
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Verspilling
Elimineren! Business waarde

Minimaliseren!

40%
50%

10%

Waarde
Verbeteren!



Vuistregel verspillingen

Het is makkelijker om processen te verbeteren door het aanpakken van 
de 90% ‘niet waarde toevoegende tijd’ (40% BVA + 50% NVA)

dan in de 10% waarde toevoegende processtappen

90%10%
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Lean in de dagelijkse praktijk
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8 Vormen van verspilling

Verspilling van:

1. Transport 
2. Beweging
3. Voorraad (of stapels)
4. Wachttijd 
5. Overproductie (te veel maken)
6. Overprocessing (te lang doorgaan)
7. Defecten/fouten
8. Talent van de medewerker
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TIMWOODS
Transport, 
Inventory, 
Motion, 
Waiting, 
Overproduction, 
Overprocessing, 
Defects, 
Skills

Verspilling 
is een eig

enschap van 

het proce
s!



Principe 2: Waardestroom – Value Stream Mapping

• Het centrale instrument in de meeste Lean-projecten
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Principe 2: Waardestroom – Value Stream Mapping



Opstellen van een Value Stream Map
• In kaart brengen huidig proces

- Teken het procesverloop
- Voeg procesdata toe (aantallen en voorraden)
- Voeg doorlooptijden toe

• Procesverbetering (flow creëren)
- Identificeer de verspillingen en verborgen fabriek
- Balanceer het proces

25



1. In kaart brengen huidig proces
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2. Procesdata toevoegen
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3. Doorlooptijden toevoegen
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Breng de waarde van 
de activiteiten in kaart

= Toegevoegde waarde

= Business waarde of twijfelpunt

= Verspilling
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4. Het identificeren van waarde



Principe 3: Flow creëren

Flow: een continue, liefst stuksgewijze doorstroming van het product 
door het proces.

• Flow reduceert doorlooptijd

• Flow verhoogt kwaliteit

• Denken buiten eigen afdeling of taak (keten denken)

• Hoe?
– Verspillingen elimineren
– Proces balanceren
– Batches verkleinen
– Van hokjes-denken naar keten-denken
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Line balancing à gelijkmatigheid
Stappenplan:

• Stap 1: Bepaal de maximaal beschikbare tijd per proces-
stap (takttijd)

• Stap 2: Zorg ervoor dat de bewerkingstijd < takttijd
• Stap 3: Doe dat door extra mensen in te zetten en verspillingen te 

elimineren
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1 2 3 4a

Verspillingen
elimineren
(waaronder

tussenvoorraden)

Balanceren, 
bottleneck bepaalt

tempo

4b

Twee mensen
voor dezelfde

taak

Beschikbare
tijd

Doorlooptijd
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One-piece-flow is de ‘ultieme Lean-oplossing’:
• Lagere tussenvoorraad en eindvoorraad
• Verbeterde kwaliteit
• Fouten worden niet doorgegeven aan de volgende processtap
• Medewerkers multi-inzetbaar
• Stabiel en robuust

In de praktijk is een mengvorm vaak beter

One-piece-flow



Principe 4: van Push naar Pull
Van push naar pull
• Productie op basis van klantvraag
• Uitstroom is signaal voor nieuwe instroom (kanban)
• Maximale hoeveelheid onderhanden werk

Voordelen pull productie
• Minder ongevraagde of teveel gemaakte producten
• Bescherming tegen voorraadvorming

Kanban:
• Stelt een plafond aan tussenvoorraad
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Principe 4: van Push naar Pull



Principe 5: Perfectie
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• Continu verbeteren

• Blijf in gesprek met je klant

• Organiseer een (overleg)structuur waarin continu verbeteren 

onderdeel wordt van het dagelijks werk
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma
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Simulatiegame: de Filterfabriek
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Filter Game | ronde 1 & 2

Huiswerk 

Donderdag gaan we aan de slag met A3-denken.
1. Vorm alvast groepjes en bereid een probleem voor dat je wilt 

oplossen. 
2. Verzamel zo veel mogelijk data over het probleem

- Hoe vaak komt het voor?
- Wat is de impact van het probleem?
- Etc..

Reminder: mailadressen doorgeven!



Lean Six Sigma Orange Belt

Klaverblad

Dag 2

23 januari 2020
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Geschiedenis Six Sigma

• Carl Frederick Gauss (1777-1855)
– Meetbaar maken van variaties in processen
– Normaalverdeling en sigma

• Bill Smith, Motorola (1986)
– Projectmatige verbetertool

• General Electrics
– Doorontwikkeld tot volwassen methode                                

en de belt-structuur
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Wat is Six Sigma?
Werken aan constante kwaliteit

Doel van Six Sigma:
• Reduceren van variatie in processen
• Meten = weten
• Kansberekening en statistiek

Want:
• Klanten voelen de variatie, niet het gemiddelde

Sigma (σ) is het wiskundige teken voor spreiding van data
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Voorbeeld variatie
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Oefening: Variatie
Tel het aantal keer dat de 6e letter van het alfabet 
voorkomt in de onderstaande tekst:

The necessity of training farm hands for first class farms in 
the fatherly handling of farm livestock is foremost in the 
minds of farm owners. Since the forefathers of the farm 
owners trained the farm hands for first class farms in the 

fatherly handling of farm livestock, the farm owners feel they 
should carry on with the family tradition of training farm 
hands of first class farms in the fatherly handling of farm 

livestock because the believe it is the basis of good 
fundamental farm management.
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Variatie is onderdeel van de natuur
Variatie is altijd aanwezig in alle processen
• Natuur: vorm/grootte van bladeren, sneeuwvlokken
• Mens: handschrift, loopsnelheid
• Mechanisch: gewicht, grootte vorm van een product

Variatie is niet erg zolang deze binnen grenzen blijft
• Voice of the customer vs. voice of the process
• VOC ⟷ VOP
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Kern van Six Sigma
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Rolled Througput Yield

Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 =  59%

90%

90%

90%

90%

90%
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Six Sigma als maatstaf voor procesprestatie
Sigma is een maat voor spreiding en daarmee een manier om prestaties
te meten. Het zegt iets over het % proces-opbrengst (yield) dat aan de 
klantwens voldoet.
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Sigma factor Aantal defecten per miljoen Kwaliteitsgraad (yield)

1σ 690.000 dpm 68,27 %

2σ 308.000 dpm 95,45 %

3σ 66.800 dpm 99,73 %

4σ 6.210 dpm 99,9937 %

5σ 230 dpm 99,999943 %

6σ 3,4 dpm 99,999996 %



Waarom 6 Sigma en geen 5 of 4?

3 Sigma = 99% goed 6 Sigma = 99.99966% = goed
§ 20.000 verloren poststukken per uur

§ 15 minuten onveilig drinkwater per dag

§ 5.000 foutieve medische ingrepen per week

§ Twee mislukte landingen op Schiphol per dag

§ 200.000 verkeerd voorgeschreven medicijnen 
per jaar

§ Geen elektriciteit gedurende 7 uur per maand

§ 7 verloren poststukken per dag

§ 1 minuut onveilig drinkwater per 7 maanden

§ 1.7 foutieve medische ingrepen per week 

§ Eén mislukte landing op Schiphol elke 5 jaar

§ 68 verkeerd voorgeschreven medicijnen per 
jaar 

§ Geen elektriciteit gedurende 1 uur per 34 jaar

VS

50



Lean
• Pragmatisch

• Het verkorten van doorlooptijd in 
de gehele waardeketen

• Het elimineren van stappen die 
geen waarde toevoegen

• Directe observatie op de 
werkvloer

• Het verbeteren met de 
organisatie

Six Sigma
• Analytisch

• Het reduceren van variatie
• Processtappen verbeteren die 

waarde toevoegen voor de klant
• Gebruik van data en statistische 

analyses
• Het verbeteren van de 

organisatie

Verschillen Lean en Six Sigma

1 cm diep

1 m breed

1 cm breed

1 m diep
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Wat is Lean Six Sigma?
Richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie
in processen

Disbalans in output

Reduceer variatie en 
voorkom fouten

8 Verspillingen

l Transport
l Voorraad
l Beweging
l Wachten
l Overbewerking
l Overproductie
l Fouten
l Vaardigheden

Elimineer verspilling en 
verhoog klantwaardeMensen en cultuur

l Gedrag
l Leiderschap
l Continu verbeteren
l Ontwikkelen van 

vaardigheden

Veranker gedrag

\

\

MENSEN

Overbelasting
(Muri) 

Verspilling
(Muda)

Variatie
(Mura)

Overbelasting

l Bottlenecks

l Constraints

Identificeer en verwijder 
bottlenecks
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Operationele sturing

Raad van bestuur
Missie 
& visie

Hoger managementStrategie

Middle managementTactiek

AfdelingenOperatie

Jaarverslag 2018: 
“Klaverblad wil een 
unieke coöperatieve 

verzekeraar zijn door met 
een ongewoon goede 
dienstverlening gewoon 

goede verzekeringen aan 
te bieden aan 

consumenten, ZZP’ers en 
MKB” 



Operationele sturing: KPI’s
KPI = Key Performance Indicator

Voorbeelden: 
- Doorlooptijd aanvraag
- Aantal verzekeringsaanvragen binnen 4 uur afgehandeld
- Aantal klachten via Klantenservice
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Operationele sturing: KPI’s

Een KPI is altijd SMART:
• Specifiek: is de doelstelling eenduidig?
• Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of 

vorm is het doel bereikt?
• Acceptabel: is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of 

management?
• Realistisch: is het doel haalbaar?
• Tijdgebonden: wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Doen- vs Doel-KPI’s

Doen-KPI Doel-KPI

Aantal uren leren
Aantal uur slaap voorafgaand aan 
examen

Examencijfer minimaal een 6

Aantal sportmomenten
Aantal calorieën in eten

5 kilo afvallen

Aantal klachten
Doorlooptijd afhandeling aanvraag
Aantal keer First Time Right

Gemiddelde klanttevredenheid
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Strategisch niveau

Operationeel niveau

Tactisch niveau

Operationele sturing: KPI-boom
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voorbeeld

Operationele sturing: Dashboards
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Basis voor continu verbeteren: PDCA-cyclus
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Oefening

Werkinstructie

Maak een tekening met daarop:
1) Een huis, met
• 4 ramen
• 1 deur
• 1 schoorsteen

2) Een oprijlaan en een mooie auto
3) Een gezin met 3 kinderen en een hond



Standaardisatie

De basis om te kunnen verbeteren!

Waarom standaardisatie?

1. Grote voorspelbaarheid van de uitkomst van het proces

2. Uniforme kwaliteit

3. Behoud van kennis

4. Verspilling wordt inzichtelijk

5. Grote flexibiliteit



Verbeteraanpak: welke gebruik je?

63

Type probleem Verbeterstructuur Doorlooptijd Wie?

Dagelijkse problemen Dag- en weekstarts Dagelijks / wekelijks Dag- en weekstart-
deelnemers

Structurele ‘simpele’ 
problemen A3-structuur 1 tot 8 weken Verbeterteam 

Structurele complexe 
problemen DMAIC-structuur 8 tot 12 weken Project



“Iedere dag een beetje beter”
• Staand overleg van 10-15 minuten
• Verbeteren met ‘gezond verstand’ en weinige financiële middelen
• Gebruik maken van een verbeterbord

Doelstellingen dagstart:
1. Terugkijken naar gisteren, wat ging goed 

en wat kon beter op grond van de 
resultaten;

2. Vooruitkijken naar vandaag, bespreken 
van de capaciteit en anticiperen op 
mogelijke verstoringen;

3. Verbeteringen benoemen en prioriteiten 
bespreken. 
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Dagstart



• Goed voorbereid overleg
• Duidelijke agenda
• Verbetergerichte dialoog
• Overleg van 45-60 minuten

Doelstellingen weekstart:
1. Delen van de stand van zaken, duiden en vieren van successen en definitie 

van (verbeter)acties op grond van de resultaten
2. Vooruitkijken naar komende week, anticiperen op mogelijke verstoringen en 

bepalen focuspunt
3. Bepalen voortgang (van reeds in gang gezette) verbeteracties en vaststellen 

aanpassingen
4. (Inhoudelijke) kennis delen

65

Weekstart



Een voorbeeld bij Klaverblad



Verbeterteams
• Vanuit de dag- en weekstarts komen structurele problemen terecht in 

een verbeterteam.
• Bepaal aan welke eisen een probleem moet voldoen om te worden 

behandeld in het verbeterteam
– Maak het probleem zo SMART mogelijk (wat is het echte probleem, hoe vaak 

komt het voor?)
– Beschrijf de impact van het probleem aan de hand van de KPI’s



Verbeterteams
Bepaal de prioritering van de verbeterideeën aan de hand van de 
moeite (effort) die de verbetering kost versus de impact die kan worden 
gemaakt. 



Oefening – Dagstart
• 2 groepen
• 10 minuten de tijd voor de dagstart

Situatie
Jullie werken bij de Klantenservice van Klaverblad. De samenstelling van 
de groep is als volgt:

1 teamleider à begeleidt de dagstart
4 medewerkers à zijn onderdeel van de dagstart
1 observator à observeert en deelt observaties achteraf

• Dagelijks is er een dagstart om 8.45
• Van 9.00 tot 16.00 is de Klantenservice open
• De resultaten van deze week staan op de volgende slide



Oefening – Wat valt jullie op?

% telefoontjes binnen 
30 seconden 
opgenomen

Aantal telefoontjes Klanttevredenheid

Gerealiseerd Doel Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Doel

maandag 73% 70% 139 140 7,4 8

dinsdag 78% 70% 165 160 7,3 8

woensdag 75% 70% 143 150 7,6 8

donderdag 35% 70% 205 160 3,8 8

vrijdag - 70% - 140 - 8

vandaag



Oefening – Wat komt er uit de dagstart?
• Inzicht

– Oorzaak grote aantal telefoontjes gisteren
– Lage klanttevredenheid donderdag
– Deelnemer 2 is jarig en trakteert

• Quick wins
– Nieuwe werkwijze probleem met de factuur
– Herplannen beoordelingsgesprek deelnemer 4
– Deelnemer 1 kan langer blijven om gat in capaciteit door verwachte 

extra telefoontjes (deels) te dichten

• Problemen (monitoren via weekstart)
– De hele week scoort klanttevredenheid onder de norm à bespreken 

in weekstart (of verbeterteam als dit al langer speelt).
– Prognose wanneer website weer up is klopt niet (al 2e keer deze 

maand) à meenemen naar ketenoverleg



A3

72

6. Plan

7. Follow up

Evalueren en vervolgacties 
bepalen

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Ontwerp de oplossingen

Omschrijf de maatregelen

Plan

72

2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie



A3: voorbeeld

73

6. Plan

In de week van 16 t/m 20 december zijn er gemiddeld 45 
meldingen binnengekomen. Dit betekent dat het doel nog 
niet is gehaald. Wel hebben we de acties volledig en 
tijdig afgerond en zien we een enorme daling t.o.v. de 
probleemsituatie. We maken een nieuwe A3 om te 
onderzoeken wat er op dit moment nog niet goed gaat. 

7. Follow up

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen
1. Wachtwoord-reset-functionaliteit verbeteren
2. In gesprek met leverancier over de firewall-problemen
3. Duidelijke mail naar gebruiker na activatie account

Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

1. Achtergrond
Dagelijks komen er gemiddeld 90 meldingen binnen van 
gebruikers die niet kunnen inloggen op Blackboard. De 
afdeling beheer is hier veel tijd aan kwijt waardoor er 
wachttijden ontstaan bij het oplossen van  andere issues.

Er komen dagelijks nog maximaal 40 meldingen binnen 
over het niet kunnen inloggen op BlackBoard. Gemeten 
over een week van 16 t/m 20 december. Dit scheelt 50*5 
minuten per dag = 250 minuten

3. Gewenste situatie

0

100

200

Aantal meldingen maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
Actie Deadline Verantwoordelijk

Wachtwoordreset-functie 
verbeteren in scrum team

Sprint 20
(2 – 15 dec)

Johan

Afspraak plannen met 
leverancier

2 december Anneke

Tekst activatiemail 
aanpassen

8 december Gijs

45%

28%

22%

5%
Logging
wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig



Een A3: 

– Helpt je op gestructureerde wijze naar de kern van het probleem te komen

– Maak je nooit alleen

– Dient ook als handig communicatiemiddel

– Is leesbaar voor iedereen

– Heeft altijd een eigenaar én opdrachtgever (= probleemeigenaar) 

– Maak je liever wekelijks dan maandelijks
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A3-denken
Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie

1. Achtergrond
Hier beschrijf je het probleem 
en de aanleiding. Beschrijf het 
probleem dat je wilt oplossen 

in één zin.

Let op, beschrijf hier geen 
oplossingen of oorzaken. Deze 

komen later aan bod.



A3-denken
Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie

2. Huidige situatie
Hoe ziet de huidige situatie er 
uit? Druk dit zo veel mogelijk in 

cijfers en feiten uit. Gebruik 
grafieken en plaatjes. 

Voorkom vaag taalgebruik: 
veel, lang, minder, meer, etc..



A3-denken
Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie

3. Gewenste situatie
Bepaal de concrete 

doelsituatie. Wat is de 
eerstvolgende situatie die je 
wilt bereiken? Maak deze zo 

SMART mogelijk.

Beschrijf ook wanneer je deze 
situatie wilt bereiken.



A3-denken
Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie

4. Analyse
Hier doe je onderzoek naar 
de kernoorzaken van het 

probleem. Vaak wordt deze 
stap overgeslagen (”jumping to

conclusions”).

Voorbeelden van tools: 
- 5x Waarom
- Visgraatdiagram (Ishikawa)
- Turflijsten
- Grafieken

Filmpje!



De server is 
overbelast

Er is sprake van 
piekbelasting op 
maandagen

De meeste mensen 
loggen op maandag 
in

Het probleem is niet 
belangrijk genoeg

Medewerker IT

Informatie Management

Why?

Why?

Why?

Why?

Methode

Waarom wordt er zoveel 
gebeld over het inloggen 
op Blackboard?

Klant/
leverancier

Gebruikers weten niet 
hoe ze zelf hun 
wachtwoord kunnen 
resetten

Het systeem ligt er soms uit 
waardoor het onmogelijk is 

om in te loggen
De gehanteerde 

oplossing werkt eenmalig

Medewerkers hebben 
niet voldoende 

vaardigheden om de 
grondoorzaak op te 

lossen.

Het management 
heeft geen budget om 
server-capaciteit uit te 

breiden

De leverancier van 
Blackboard is niet bekend 

met de performance-
problemen

Er is geen contact 
tussen leverancier en 
het beheerteam

Why?

Er is geen tijd vanuit 
het beheerteam om 
contact op te nemen

Why?

Als er onderhoud wordt 
gepleegd aan het inlog-
systeem wordt dit niet 
gecommuniceerd naar 
gebruikers

Voorbeeld visgraat/Ishikawa



Voorbeeld visgraat/Ishikawa



A3-denken
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6. Plan

7. Follow up

Evalueren en vervolgacties 
bepalen

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Ontwerp de oplossingen

Omschrijf de maatregelen

5. Verbetermaatregelen
Nadat je de belangrijkste 

grondoorzaken in kaart hebt 
gebracht ga je aan de slag 

met de oplossingen daarvoor. 

Maak ze zo concreet mogelijk 
en focus je op de belangrijkste. 

Less = more.



A3-denken
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6. Plan

7. Follow up

Evalueren en vervolgacties 
bepalen

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Ontwerp de oplossingen

Omschrijf de maatregelen

6. Plan
Bepaal hoe en wanneer je de 
oplossingen gaat evalueren. 

Bepaal ook wie 
verantwoordelijk is voor welke 

actie en wanneer de 
implementatie ervan geslaagd 

is. 



A3-denken
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6. Plan

7. Follow up

Evalueren en vervolgacties 
bepalen

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Ontwerp de oplossingen

Omschrijf de maatregelen

7. Follow up
Na de implementatie doe je de 

check of het gewenste 
resultaat is bereikt en hoe je 

de verbeterde situatie in stand 
houdt.

Daarna kan je aan de slag 
met de volgende verbeterstap! 



Six Sigma-verbeterstructuur

Verandermanagement

Definiëren 
van het 

probleem

Hoe loopt het 
proces nu?

Identificeren
potentiële 

invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 

testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control
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Dag 1 
• Lean Management

– Achtergrond Lean
– Wat is Lean?
– Het Lean-huis

• De 5 Lean-principes
– Waarde
– Waardestroom
– Flow
– Pull
– Perfectie

• Simulatiegame

• Afsluiting & huiswerk

Dag 2
• Six Sigma

• Operationele sturing
– Visie & strategie
– KPI’s

• Verbeteraanpak
– Dag- en weekstarts
– A3
– DMAIC

• Afsluiting

Programma



Afsluiting en evaluatie




