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Voorwoord
In 2010 begon het. Toen waren we twee zzp’ers die allebei aan een opdracht
werkten op het gebied van procesoptimalisatie. Tien jaar later is Bureau
Tromp een specialistisch advies- en trainingsbureau op het gebied van Lean
en Six Sigma.
In deze tijd hebben wij ruim 15.000 mensen een beetje of juist veel bijgebracht over continu verbeteren met Lean Six Sigma. Samen met een groep
van zo’n vijftien collega’s doen wij dit met veel plezier. En natuurlijk hebben
wij zelf ook veel geleerd.
In dit boek willen we de kennis die we hebben opgedaan in de afgelopen
tien jaar met jullie delen. We leren je de basisbeginselen van Lean en Six
Sigma en delen ook de tips en trucs die wij de deelnemers aan onze trainingen hebben bijgebracht. Hierbij putten we uit onze ervaringen van de ruim
150 verbeterprojecten die we hebben uitgevoerd.
Op naar de volgende tien jaar!
Bas Kooijman en Reinier Tromp
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Inleiding
Dit boek is voor iedereen die enthousiast is over Lean Six Sigma. Waarschijn
lijk ben je al enigszins bekend met de methode en misschien ben je er zelfs al
in opgeleid. In dit boek vind je de belangrijkste technieken en kun je lezen hoe
wij die toepassen.
De Lean Six Sigma tools vormen de basis van dit boek. Zoek het instrument
waar je meer over wilt weten en lees het bijbehorende hoofdstuk.
We delen de instrumenten in naar moeilijkheid:
beginner
gevorderd
expert
De niveaus die we onderscheiden gelden voor jezelf – hoe ervaren ben je
met Lean en Six Sigma – maar ook voor jouw organisatie. Het heeft geen zin
om een expert Lean tool in te zetten in een bedrijf waar nog helemaal nooit
iets met Lean is gedaan. In zo’n geval begin je bij de basis.
We streven met dit boek geen volledige opsomming van de theorie na die je
nodig hebt om een examen voor Lean of Lean Six Sigma te halen. Overweeg
je een examen te doen? Kijk op www.bureautromp.nl voor een overzicht
van al onze officieel geaccrediteerde Lean en Lean Six Sigma trainingen.
Lean Six Sigma van A tot Z is als volgt opgebouwd
Het begin: In dit gedeelte leggen we je uit wat de achtergrond en oorsprong
is van Lean en Six Sigma. We geven een kort overzicht van de kern van de
methode en een kleine geschiedenisles.
De belangrijkste Lean Six Sigma tools op een rij: Dit is de kern van het
boek. We behandelen de interessantste en meestgebruikte Lean Six Sigma
tools en principes. Je kunt iedere tool als op zichzelf staande tekst lezen.
Veranderen: Lean Six Sigma is natuurlijk meer dan alleen een verzameling
technieken en gereedschappen. Bij iedere verbetering hoort een verandering.
Hoe gaan jij en je team zo goed mogelijk om met deze veranderingen?
De toekomst: Lean en Six Sigma bestaan respectievelijk zo’n 70 en 40 jaar.
Niet zo gek dat beide methoden een ongelooflijke ontwikkeling hebben door
gemaakt. In dit gedeelte van het boek beschrijven we de stand van zaken
en hoe we denken dat het vak zich gaat ontwikkelen de komende jaren.
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Het begin
In dit hoofdstuk lees je hoe Lean en Six Sigma zijn ontstaan en waarom deze
technieken steeds meer aanvullend op elkaar worden ingezet.

Het verhaal van de marktkoopman
Lange tijd was procesoptimalisatie onnodig. Dat zien we in het dagelijks leven
nog steeds terug op een markt. De marktkoopman met een groentekraam
doet heel veel dingen zelf. ’s Nachts koopt hij zijn groente in op de veiling, in
de ochtend gaat hij naar de markt en prijst zijn producten. In loop van de
middag raakt zijn kraam leger en aan het einde van de marktdag verkoopt
hij de laatste producten in de aanbieding. Op het moment dat hij z’n spullen
opruimt om naar huis te gaan, kan hij in z’n kassa zien of hij meer heeft verdiend dan hij heeft uitgegeven. Hij maakt lange dagen, maar is ook effectief
en adaptief.
Natuurlijk maakt de marktkoopman fouten. Misschien heeft hij een kraam vol
met andijvie terwijl z’n klanten spruitjes vragen. Of staat hij op een markt op
een plek waar simpelweg geen klanten komen. De marktkoopman wordt hier
direct mee geconfronteerd en kan de volgende dag op een andere plaats
gaan staan, andere groenten kopen of zijn prijzen aanpassen. Werkafspraken
of procesbeschrijvingen zijn niet nodig.
Anders wordt dat in organisaties waar meerdere mensen op meerdere plek
ken samenwerken om een klant te bedienen. In het voorbeeld van de markt
koopman: als hij niet meer zelf de inkoop doet, zijn de eerste werkafspraken
al nodig. Hoe vertelt de marktkoopman welke groenten hij wil hebben? Wat
is de maximale prijs die de inkoper kan betalen zodat er nog een gezonde
winst blijft? Hoeveel moet er worden ingekocht?
Als er twee mensen samenwerken, zijn procesafspraken al noodzakelijk. De
complexiteit neemt razendsnel toe als de groep medewerkers groeit en naar
mate de producten of diensten die ze maken of leveren ingewikkelder zijn. En
dat is de voedingsbodem waarop procesoptimalisatie is ontstaan.
De industriële revolutie als startpunt van procesoptimalisatie
Het is lastig om een exact jaartal te zetten op het ontstaan van procesoptimalisatie. Al in de 16e eeuw was men in het Arsenaal van Venetië in staat het
flow-principe (de continue doorstroom in een proces) te hanteren, waardoor
iedere dag een schip geproduceerd kon worden.
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Wij hanteren de Industriële Revolutie als startpunt. Deze is rond 1750 begon
nen in Engeland en verspreidde daarna over de rest van Europa. Technolo
gische ontwikkelingen zorgden voor complexere producten en processen.
Schaalvergroting was het onvermijdelijke gevolg en de aanleiding om proces
afspraken te maken en processen te verbeteren.
De ontwikkelingen volgden zich razendsnel op. Het begon met de uitvinding
van de stoommachine, die vanaf ongeveer 1760 inzetbaar was voor groot
schalige productie. In 1824 maakte de stoomtrein de aanvoer van grondstof
fen veel makkelijker. In 1914 heeft Henry Ford het principe van de lopende
band toegepast op de productie van auto’s – dit was de eerste vorm van
massaproductie. En in 1920 beschreef William Edwards Deming het principe
van continu verbeteren met zijn PDCA-cirkel (PDCA: Plan-Do-Check-Act).
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Voor Lean-enthousiastelingen is dit een buitengewoon interessante periode.
We raden je daarom het hoorcollege aan dat Maarten van Rossem hierover heeft gegeven: ‘Industriële revolutie; Een hoorcollege over de ontstaans
geschiedenis van het industriële westen’.
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Procesoptimalisatie = Lean + Six Sigma
Procesoptimalisatie kent vele verschijningsvormen. Methoden ontstaan, evolueren en verdwijnen soms weer. En zo kun je ook naar Lean en Lean Six Sigma
kijken. Ze hebben elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, maar allebei zijn ze
geëvolueerd in de praktijk. De wijze waarop we Lean nu toepassen is anders
dan hoe dat 40 jaar geleden werd gedaan en zal in de toekomst ongetwijfeld weer veranderen. Op dit moment zijn Lean en Six Sigma de bekendste
en succesvolste toepassingen van procesoptimalisatie.

Van Toyota naar Lean
Als je de term Lean kent, dan heb je vast de naam Toyota weleens horen vallen. Wat is eigenlijk de link tussen een Japanse autofabrikant en de filosofie
van Lean?
Van Toyoda naar Toyota
De Japanse autofabrikant Toyota is de grondlegger van de Lean filosofie.
De beginselen hiervan gaan ver terug in de tijd, tot halverwege de jaren 20
van de vorige eeuw. In die tijd was Toyota nog niet eens een autofabrikant,
maar produceerden zij weefgetouwen onder de naam Toyoda Automatic
Loom Works. Sakichi Toyoda was de oprichter van de weefgetouwenfabriek.
Hij vond een weefmachine uit die automatisch stopte wanneer er een fout
ontstond. Dit principe – kwaliteit inbouwen in het productieproces – wordt ook
wel Jidoka genoemd en is nog steeds een van de fundamenten van Lean.
Toen begin jaren 30 de vraag naar katoen af begon te nemen, zocht de zoon
van Sakichi, Kiichiro Toyoda, naar een alternatief voor de weefgetouwfabriek.
Hij besloot autofabrikant te worden onder de naam Toyota Motor Corporation. Zijn doel was de beste auto’s ter wereld te bouwen.
Na de Tweede Wereldoorlog was Japan, en ook Toyota, bezig met de weder
opbouw. Tijdens die periode heerste er in Japan schaarste aan onder andere
grondstoffen en geld. Hierdoor was Toyota genoodzaakt na te denken over
de inrichting van het productieproces. Een neef van Kiichiro, Eiji Toyoda, be
zocht de fabriek van Ford in Michigan om hun productieproces te bestuderen. Hij constateerde daarin veel inefficiënte stappen en kwam al snel tot de
conclusie dat dit systeem niet geschikt was voor het kleine Toyota. Ford pro
duceerde op dat moment 8000 auto’s per dag, terwijl Toyota in totaal 2500
auto’s had geproduceerd. Toyota wist dat ze het anders aan moesten pakken
en zich meer moesten focussen op kwaliteit. Samen met onder andere Taiichi
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Ohno, die productiemanager was binnen Toyota, zijn Kiichiro en Eiji hiermee
aan de slag gegaan en zo ontstond het Toyota Production System (TPS).

de timeline
van Lean

1

2

3

4

Toyota Production System
TPS is een systeem waarin mensen verantwoordelijkheden krijgen om de kwaliteit continu te verbeteren en verspillingen te elimineren. Dit is precies wat aan
de basis staat van de filosofie van Lean. Het TPS is gebaseerd op twee funda
menten, namelijk Jidoka (het inbouwen van kwaliteit in het productieproces)
en Just-in-Time (een vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd proces).
Door het ontwikkelen en toepassen van het TPS was Toyota in staat de
concurrentie aan te gaan met de grote Amerikaanse spelers, zoals Ford en
General Motors. De kwaliteit die Toyota leverde werd in Amerika opgemerkt.
De auto’s van Toyota waren namelijk van veel betere kwaliteit dan die van
de Amerikaanse autofabrikanten.
In de jaren 90 is onderzoek gedaan naar de productiemethode van Toyota
en de traditionele massaproductie. Hieruit bleek dat Toyota van alles minder
nodig had om hetzelfde te bereiken. Minder voorraad, minder leveranciers,
minder mensen, en daardoor een meer lean proces. Womack en Jones hebben
de bevindingen van dat onderzoek in 1991 beschreven in het boek The Machine
That Changed The World. Hierin werd de term Lean voor het eerste gebruikt.
Womack en Jones hebben vervolgens ook de vijf principes van Lean beschreven: waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. In hun boeken ge-
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bruiken zij veel Japanse termen uit het TPS. Dit is de reden dat we tot op de
dag van vandaag nog steeds Japanse termen tegenkomen als we het hebben over Lean. Inmiddels is de Lean filosofie wereldwijd bekend en wordt
deze toegepast binnen vele organisaties.
Toyota is nog steeds het meestgebruikte voorbeeld als het gaat om Lean.
De beginselen van Lean waren niet nieuw, maar Toyota was het bedrijf dat
deze samenvoegde, uitwerkte en toepaste tot wat nu kennen als Lean.

De Lean filosofie
Wellicht hoor je het weleens om je heen: ‘Dat is niet Lean’, of: ‘Wij werken
Lean.’ Maar wat is Lean nu eigenlijk precies?
Lean betekent slank, of eigenlijk fit. Door de Lean methode toe te passen kun
je je bedrijfsprocessen namelijk fitter maken. Dit houdt in dat alle verspillingen in processen zo veel mogelijk worden geëlimineerd. Deze verspillingen
zijn werkzaamheden die geen waarde toevoegen voor de klant of voor de
organisatie en waar de klant dus ook niet voor wil betalen. Dit kunnen bijvoor
beeld verspillingen zijn op het gebied van wachttijden, voorraad of transport.
Een veelgehoord misverstand is dat een Lean draait om het zoveel mogelijk snijden in een proces, om met een minimale bezetting maximaal te verdienen. Maar dat is niet waar Lean om gaat. Het gaat om het aanpassen
van je processen aan de wensen van de klant. En de ene keer betekent dat
iets anders dan de andere keer. Je ziet hetzelfde in de topsport. Een wielrenner die de Tour de France wil winnen heeft een totaal andere lichaamsbouw
dan een sumoworstelaar. En toch zijn ze allebei fit, of Lean.
De vraag die bij Lean centraal staat, is: welke stappen binnen een proces
voegen waarde toe voor de klant? Elke processtap die wél waarde toevoegt
mag blijven, maar elke processtap die geen klantwaarde creëert moet verwijderd worden. Op deze manier maximaliseer je de klantwaarde, werk je efficiënter, verminder je de doorlooptijd en behaal je een hogere productiviteit.
Dus, wat is Lean? Je kunt het zien als een toolbox om je processen te verbeteren. Lean wordt ook wel Lean Management genoemd. Voor Lean in pro
ductieomgevingen kom je vaak Lean Manufacturing tegen. Eigenlijk is het
allemaal hetzelfde.
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Het ‘Lean maken’ van je organisatie wordt aan de hand van vijf principes
gedaan. Deze worden hierna uitgelegd.

verspi

lli

1. Waarde – stel altijd de klant centraal
Vragen die bij dit eerste principe horen, zijn: Wie is de klant (intern of extern)?
en: Wat welke waarde voeg ik toe voor mijn klant? Waarde betekent hier (een
deel van) een proces of dienst waarvoor de klant bereid is te betalen. En het
hoeft hierbij niet eens te gaan om iets wat de klant werkelijk vraagt. Als jij je
klanten goed kent, dan kun je namelijk ook een product introduceren waar
ze nog niet om hebben gevraagd, maar dat wel van waarde voor hen blijkt
te zijn (zoals bij de introductie van de eerste auto gebeurde).

1

Waarde creëren voor de klant
 at is waarde? Een proces of dienst waar de
W
klant voor wil betalen of op wil wachten.

	
O nderzoek op welke manier er zo veel mogelijk
waarde wordt g ecreëerd voor de klant.
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2. Waardestroom – bepaal welke processen waarde creëren
Hier ga je in kaart brengen hoe de huidige processen en activiteiten eruitzien
en welke hiervan wel klantwaarde toevoegen (dit noemen we customer value
added) en welke niet. Dat laatste noemen wij verspillingen. Je kunt dit in kaart
brengen door een Waardestroomanalyse uit te voeren, ook wel een Value
Stream Map (VSM) genoemd.
Het is van belang om te beseffen dat sommige processen of activiteiten die
niet direct klantwaarde toevoegen toch nodig zijn voor de organisatie. Dan
is het dus onterecht om deze als verspillingen te bestempelen.
De activiteiten waar de klant geen waarde aan hecht, kunnen in twee groepen worden verdeeld:
	Business value added – Dit zijn activiteiten die vereist zijn vanuit de
omgeving, wet- en regelgeving en die nodig zijn om je organisatie
draaiende te houden. Deze moeten zo veel mogelijk geminimaliseerd
worden, maar je kunt ze nooit volledig elimineren. Denk bijvoorbeeld
aan het bijhouden van de boekhouding;
	Non value added – Dit zijn activiteiten die én geen waarde voor de
klant toevoegen én niet nodig zijn voor de organisatie. Deze moet je
wel volledig proberen te elimineren.

2

Waardestroom analyseren
 reng alle processtappen in kaart. Van klantvraag
B
tot aflevering van het product of de dienst.

	
B epaal van iedere stap de waarde:
1. Customer value added maximaliseren
2. Business value added minimaliseren
3. Non value added elimineren

3. Flow – zorg voor een constante doorstroming
Wanneer je de gevonden verspillingen hebt geëlimineerd, houd je alleen de
activiteiten en processtappen over die waarde toevoegen. Hierbij kun je bij
voorbeeld denken aan het tegengaan van onnodige tussen- of eindvoorraden. Ook kun je ervoor zorgen dat fouten niet doorgegeven worden aan
de volgende processtap.
De stappen en activiteiten die vervolgens overblijven, die dus wel waarde
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toevoegen, moet je op elkaar afstemmen om een natuurlijke flow te creëren.
Dit zorgt er vervolgens voor dat er geen opstoppingen en bottlenecks ontstaan en dat de dienst of het product zonder tijdsverlies naar de klant
‘doorstroomt’. Dit zorgt voor lage voorraden en een korte doorlooptijd.

3

Zorg voor een continue flow
 tem de processtappen op elkaar af zodat er
S
geen opstoppingen ontstaan.

	Kostbare voorraden worden zo tot een minimum
beperkt en fouten worden niet doorgegeven aan
de volgende processtap.

4. Pull – doe alleen wat nodig is wanneer het nodig is
Zodra de verspillingen geminimaliseerd zijn en je productie gericht is op
het toevoegen van klantwaarde, moet je er vervolgens uiteraard voor zorgen dat er geen nieuwe verspillingen ontstaan. Dit kun je (onder andere)
realiseren door alleen producten te produceren wanneer de klant hierom
vraagt: doe alleen wat nodig is wanneer het nodig is. Dit principe heet pull.
Het houdt in dat een proces pas begint zodra de klant hier een signaal
voor geeft. Zodra er dus een uitstroom is van een bepaald product, weet
de organisatie dat hier een nieuwe voorraad van moet komen. Dit limiteert
onnodige tussen- en eindvoorraden.

4

Pull
C heck of wat je doet echt nodig is én wanneer het nodig is.

	
H ierdoor beperk je onnodige tussen- en eindvoorraden.
	
D e uitstroom van producten is de trigger voor de
o rganisatie om nieuwe producten te gaan maken.

5. Perfectie – blijf leren en verbeteren
Het laatste principe binnen Lean is het streven naar perfectie. Hiermee bedoelen wij niet dat je werkelijk perfect moet zijn in alles, want dat is onmo-
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gelijk. Wel moet je een lerende organisatie zijn en het iedere dag een stukje
beter (willen) doen. Je moet dus continu bezig zijn met het verbeteren van
het proces en niet denken: het loopt nu goed, dus waarom zouden we nog
iets veranderen?

5

Perfectie door continu blijven verbeteren
 et doel is om een lerende organisatie te zijn die het
H
iedere dag een stapje beter doet.

	Handig hulpmiddel hiervoor is het organiseren van
een dag- of weekstart.

Dus, wat is Lean? Lean is een aantal principes, uitgewerkt in een toolbox
om je processen te verbeteren, waardoor je de waarde van jouw product
of dienst voor de klant maximaliseert.
Maar er is meer. Wil jij ook kunnen zeggen dat jij Lean werkt? Dan is het van
belang dat je Lean in je bedrijfscultuur integreert en klantwaarde altijd leidend is binnen jouw organisatie. Het is dus niet iets wat je even snel toepast
en waar je vervolgens niet meer naar omkijkt.

Het Lean Huis
Lage kosten
Hoogste kwaliteit

Kortste doorlooptijd

Lerende organisatie
5S / Visual Management
Kwaliteit

Snelheid

(Jidoka)

(Heijunka)
Gemotiveerde mensen
Continu verbeteren (Kaizen)
Standaardisatie

Klantwaarde
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Het Lean Huis geeft structuur aan de Lean toolbox. In het Lean Huis begin je,
net als bij een echt huis, met een bouwtekening van het einddoel. Bij het bouwen begin je met de fundering, dan volgen de muren en tot slot komt het dak
erop. Bouw je je huis op een andere manier, dan stort het vroeg of laat in.
Het bouwproces heeft vijf stappen.
Stap 1. Doelstelling – de bouwtekening
Met zijn Moon Speech (1962) liet John F. Kennedy heel mooi het belang van
een uitdagend doel zien:
‘We will put a man on the moon by the end of the decade. We choose to go
to the moon in this decade, not because it is easy, but because it is hard.
Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies
and skills.’
Resultaat: in 1969 arriveerde de Amerikaan Neil Armstrong als eerste man
op de maan.
Ook in een Lean organisatie is een ambitieus en inspirerend doel de basis om:
mensen mee te krijgen;
middelen te organiseren;
successen te meten;
een cultuur van continu verbeteren in stand te houden.
Stap 2. Stabiliteit – de fundering
Je hebt een goede fundering nodig om een gebouw op te zetten. Stabiliteit
in een organisatie creëer je door een voorspelbaar en betrouwbaar proces
te realiseren. Dat is je fundament. Dit vraagt om:
standaardisatie;
werkafspraken;
het goed inwerken van mensen;
het gelijkmatig verdelen van het werk;
	het verlangen om iedere dag een beetje beter te worden (continu
verbeteren).
Stap 3. Snelheid versus kwaliteit – de muren
De twee pijlers, de muren, van het Lean Huis zijn kwaliteit en snelheid. Veel
bedrijven hebben tegenwoordig de focus op snelheid, omdat ze denken dat
de markt daarom vraagt. Maar snelheid zonder kwaliteit heeft een keerzijde.
Klanten gaan klagen en lopen weg, je processen lopen vast omdat ze niet
zijn ingericht op grote snelheid en het eindresultaat loopt terug. In het Lean
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Huis werken de pijlers kwaliteit en snelheid daarom samen.
	Kwaliteit = zorgen dat je continu kunt leveren volgens de verwachting
van de klant
Snelheid = het precies op tijd leveren van een product of dienst
Het Lean gedachtegoed legt éérst de focus op kwaliteit, daarna pas op snel
heid. Want een constante goede kwaliteit zorgt er op termijn voor dat je de
concurrentie achter je kunt laten.
Stap 4. De mensen – het hart van het huis: de keuken
Betrokken medewerkers vormen het hart van je bedrijf. Toyota’s werkplaats
chef Taiichi Ohno had dit ook al snel door. Voor hem betekende dit dat hij
de mensen in het proces betrok en hun de middelen gaf om invloed uit te
oefenen. Hiermee daagde hij ze uit om continu te blijven verbeteren. Hij gaf
ze het gevoel dat zij de verandering waren. De mensen vormen het hart van
het huis, de plek waar mensen het liefst samenkomen: de keuken.
Om Lean succesvol te laten zijn is het van belang om de verandering écht
vanuit de medewerkers te laten komen. Dit vraagt om goed leiderschap met
wederzijds vertrouwen en natuurlijk een helder gezamenlijk doel om naartoe
te werken.
Stap 5. Waardecreatie – het dak
Heb je de tekening en staan de fundering en de muren, dan kun je aan het
dak beginnen: het creëren van meer klantwaarde tegen lagere kosten. Maar
onthoud, het heeft géén zin om te focussen op lagere kosten (het dak) als je
Lean Huis niet staat.

Six Sigma
Six Sigma wordt vaak in combinatie met Lean toegepast. Beide methoden
houden zich bezig met het verbeteren van de prestaties van bedrijfsproces
sen. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal hetzelfde is.
Lean is in de jaren 50 van de vorige eeuw bij Toyota in Japan ontstaan. Lean
richt zich op het wegnemen van verspillingen en het vergroten van klantwaarde. Six Sigma focust op kwaliteitsverbetering en kent haar oorsprong in
de jaren 80 bij Motorola en General Electric.
Lean is verbeteren op de korte termijn, Six Sigma op de lange termijn.
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Hierna leggen we nader uit wat Six Sigma is, waar het vandaan komt en
waarom Lean en Six Sigma zo goed samen gaan.
Six Sigma is zowel een term afkomstig uit de statistiek als de naam van de
verbetermethode. Het is een manier om de kwaliteit van je proces aan te
geven en een toolbox om de kwaliteit van je processen te verbeteren.
Voordat we naar Motorola gaan, waar de jonge ingenieur John Smith in
1986 aan de basis stond van Six Sigma, geven we eerst een kort college
statistiek.
De normale verdeling
Centraal in Six Sigma staat de normale verdeling, of de Gausskromme. Onder
staand leggen we je eenvoudig uit wat dat is en wat je ermee kunt.
In de grafiek hierna zie je de verdeling van het gewicht van 2000 zakken
appels. Deze zakken met appels koop je op de markt en ze wegen volgens
de marktkoopman een kilo per stuk. In de werkelijkheid zul je zien dat niet
iedere zak exact een kilo weegt, maar net iets meer of iets minder. Als je al
die gewichten in een grafiek zet, dan ziet dat er als volgt uit:
Verdeling gewicht

Aantal
300
250
200
150
100
50
0

1060-1065

1055-1060

1050-1055

1045-1050

1040-1045

1030-1035

1035-1040

1020-1025

1025-1030

1010-1015

1015-1020

1005-1010

1000-1005

990-995

995-1000

985-990

975-980

980-985

970-975

965-970

960-965

950-955

955-960

940-945

945-950

Gewicht

De klokvorm die ontstaat in de grafiek bij een groot aantal waarnemingen
(in ons voorbeeld: 2000 zakken appels) is een normale verdeling.
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Opgeschoond ziet een normale verdeling er als volgt uit:

2,5%

13,5%

μ – 2σ

34%

μ–σ

34%

μ

13,5%

μ+σ

2,5%

μ + 2σ

De gemiddelde waarde noemen we μ (uit te spreken als ‘mu’). De mate van
spreiding wordt uitgedrukt in σ (uit te spreken als ‘sigma’). Deze twee waarden
bepalen de exacte vorm van de grafiek.
Een normale verdeling heeft de volgende eigenschappen:
	Een normale verdeling is symmetrisch ten opzichte van het gemiddelde.
	Het gemiddelde (μ), de mediaan en de modus van de verdeling zijn
gelijk aan elkaar. De mediaan is het middelste getal in de waarnemingen als je de getallen op volgorde zet. De modus is de waarneming
die het vaakst voorkomt.
	De mate van spreiding ten opzichte van het gemiddelde wordt
weergegeven met σ.
	Bij een normale verdeling ligt ongeveer 68% van de waargenomen
waarden (34% + 34%) minder dan 1σ van μ af.
De term Six Sigma stamt af van de normale verdeling. Het betekent dat idea
liter 99,99966% van de producten (3σ aan elke zijde van het gemiddelde,
samen 6σ) binnen de gestelde marges presteert. Als we bij de appels stellen
dat een zak minimaal 0,99 kg mag wegen en maximaal 1,01 kg, dan zou dat
in 99,99966% van alle zakken appels het geval moeten zijn als we de 6σ-norm
hanteren. Concreet betekent dit dat er maar 3,4 zakken per miljoen minder
dan 0,99kg of meer dan 1,01 wegen.
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In het geval van een zak appels is het waarschijnlijk niet nodig om zulke
strakke marges te hanteren, maar wanneer je denkt aan de beschikbaarheid van internet of elektriciteit is een zeer grote beschikbaarheid gewenst.
In het geval van mogelijk levensbedreigende situaties, bijvoorbeeld wanneer je werkt met nucleaire stoffen, kan de norm van 6σ bijvoorbeeld niet
voldoende zijn en hanteer je een eis van misschien wel 8σ of 9σ.
Motorola en Six Sigma
Six Sigma kwam voort uit de grote kwaliteitsproblemen binnen Motorola.
Concurrenten bleken veel beter in staat dan Motorola om goede kwaliteit
te leveren. Om concurrerend te blijven in termen van prijs, snelheid en foutloosheid was het daarom nodig dat Motorola beter ging presteren. Hiervoor
werd een verbeterprogramma ingericht onder leiding van de al genoemde
John Smith.
Al snel ontdekte hij een verband tussen het aantal herbewerkingen aan een
product bij het maken ervan en de kans op problemen bij het gebruik hiervan. Smith stelde daarom het ambitieuze doel dat elk product tien keer beter
moest worden en dat wilde hij bereiken door het leveren van constantere,
voorspelbare kwaliteit. Zijn idee kwam voort uit de gedachte dat veel variatie in je proces de kans op afwijkingen in je eindproduct vergroot en daarmee de kwaliteit verlaagt.
Smith gebruikte statistiek om vooraf te voorspellen hoeveel fouten een batch
zou bevatten als hij wist binnen welke bandbreedte een machine produceert.
De kern van het verbeterprogramma van Motorola was om de kwaliteit van
iedere processtap of machine dusdanig te verbeteren, dat er vrijwel nooit
meer fouten gemaakt zouden worden. Intern noemden ze dit kwaliteitsniveau
Six Sigma. Dat betekende dus in de praktijk 3,4 fouten per miljoen producten.
Six Sigma klonk als term spannend en uitdagend en was goed genoeg om
binnen de rest van de organisatie te verkopen.
Later is deze betekenis van Six Sigma in de basis gelijk gebleven. Er is echter
steeds meer toegevoegd aan de Six Sigma filosofie, waardoor het een steeds
completere methodiek werd. Ook de statistische mogelijkheden zijn verder
ontwikkeld om ze nog breder in te kunnen zetten.
General Electric en DMAIC
Nadat bij Motorola de basis werd gelegd voor Six Sigma, is General Electric
(GE) hiermee in 1995 verder gegaan. En niet zonder succes. In de eerste vijf
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jaar van implementatie heeft het ze een geschat voordeel van $ 10 miljard
opgeleverd. Jack Welsh, destijds CEO van GE, was de drijvende kracht en het
boegbeeld van Six Sigma bij GE.
GE heeft de statistische principes van Motorola overgenomen en de metho
diek verrijkt met de beltstructuur: de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Master Black Belt. Dit bleek een dusdanig krachtige uitleg van de verschillende
niveaus dat we deze tot op de dag van vandaag gebruiken.
Een tweede belangrijke verbetering van Six Sigma was de introductie van de
DMAIC-cyclus, de standaardaanpak van elk Six Sigma project. DMAIC staat
voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Deze fasen doorloop je
stap voor stap om je proces op een gestructureerde manier te verbeteren.
Het doel van deze cyclus is om te bepalen welke procesvariabelen (x-en)
de meeste invloed hebben op de uitkomsten van je proces (Y). Deze x-en
moeten vervolgens verbeterd en aangepast worden. In het hoofdstuk over
DMAIC gaan we hier uitgebreid op in.
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Lean en Six Sigma
Iedere methodiek heeft haar eigen voor- en nadelen en ze zijn beide ongelooflijk effectief. Zowel Lean als Six Sigma is terecht zeer populair in het
huidige bedrijfsleven.
In de tabel hierna maken we visueel wat de verschillen en overeenkomsten
zijn tussen Six Sigma en Lean.

Categorie

Six Sigma

Lean

Toepassing

Kwaliteit

Snelheid

Gebruikte tools

Statistische technieken en instrumenten
variërend van eenvoudig tot complex

Simpele methoden om verspillingen
en organisatie te verminderen

Hoe verbeteringen
worden gedaan

Vermindering van het aantal fouten
door het reduceren van variatie door
het gebruik van data om rootcause
fouten te identificeren

Vermindering van de tijd tussen
processtappen en activiteiten

Sub-methodes

DFSS, DMAIC

5S, JIT

Oorsprong

Motorola

Toyota

Toegepast door

Ervaren Six Sigma professionals

Medewerkers van werkvloer tot
managers

Lean versus Six Sigma
Een belangrijk verschil tussen Six Sigma en Lean is dat Six Sigma een hoge
instapdrempel heeft. Het is een vereiste dat deze persoon een goede kennis
heeft van statistiek, omdat diegene bijvoorbeeld technieken zoals Defects Per
Million Opportunities (DPMO), p-waarden en hypothesis testing moet begrijpen. Niet iedereen voelt zich daar comfortabel bij. Lean daarentegen heeft
eenvoudigere concepten die iedereen binnen een organisatie kan begrijpen.
Denk aan een opgeruimde werkplek en willen voorkomen dat er overbodig
transport plaatsvindt van materiaal en goederen.
Een ander verschil heeft te maken met de duurzaamheid van veranderingen.
Wat is de waarde van verbeteringen als de resultaten alleen maar tijdelijk
zijn? Als je veel tijd en geld hebt gestopt in een verbetering, wil je niet dat
deze na een tijd weer verdwijnt. Six Sigma wordt veel door een kleiner team
binnen een organisatie toegepast. Als de teamleden verder gaan met een
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ander project, dan bestaat de kans dat medewerkers langzaam weer terug
vallen in oude procedures en gedrag. De realiteit is dat iedere verandering
een aantal maanden goed begeleid moet worden om uiteindelijk een blijvende gedragsverandering te realiseren.
Lean leidt tot veel meer betrokkenheid, omdat het een organischer systeem
is dat wordt geïmplementeerd én onderhouden door de mensen van de werk
vloer. Doorgevoerde veranderingen met Lean zijn hierdoor vaker blijvend.
Lean Six Sigma
Om het beste van twee systemen te kunnen hebben, wordt Lean vaak gecombineerd met Six Sigma tot Lean Six Sigma. Lean en Six Sigma tools worden
samen gezien als hét gereedschap van een procesverbeteraar. Deze tools
kunnen ook weer in combinatie met andere methodieken zoals Total Quality
Management, Theory of Constraints en zelfs Scrum worden toegepast.
Bij het gebruik van de Lean Six Sigma tools wordt vaak gestart met een een
voudige Lean tool om de eerste (en makkelijk te behalen) verbeteringen door
te voeren. Dit noemen we het laaghangende fruit (zie de afbeelding). In de
volgende fasen wordt zowel Lean als Six Sigma ingezet om processen te
optimaliseren. Het ultieme bereik je als Lean Six Sigma een onderdeel is ge
worden van de eigen organisatiecultuur.

zoet fruit
Lean Six Sigma
filosofie

bulk van het fruit
procesoptimilisatie
Lean Six Sigma

laaghangend fruit
basisinstrumenten
Lean

liggend fruit
logica en 
bestaande kennis
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Lean Six Sigma Belts
Binnen een Lean Six Sigma projectteam zijn er verschillende rollen. Oorspronkelijk waren er drie niveaus: de Yellow, Green en Black Belt. In de afgelopen
tien jaar zijn daar een aantal bij gekomen. Welke belt voor jou het meest ge
schikt is, is afhankelijk van jouw rol binnen de organisatie en jouw persoonlijke ambitie.

Champion

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

	
Lean Six Sigma Yellow Belt
De Yellow Belt is een eerste kennismaking met Lean en Six Sigma. Yellow Belts
gaan vaak als teamlid aan de slag in een verbeterproject. Heb je nog (bijna)
geen kennis van Lean Six Sigma en wil je weten wat het je kan bieden, dan
is de Yellow Belt-training een mooie eerste stap. De training duurt een dag
en is een korte introductie van Lean, Six Sigma en de samenwerking tussen
beide filosofieën. Aan het einde van de dag ga je ervaren hoe je daadwerkelijk processen verbetert: aan de hand van een processimulatie leer je hoe
je de theorie vertaalt naar de praktijk.
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Lean Six Sigma Orange Belt
De Orange Belt is bedoeld voor degenen die zelf met Lean Six Sigma aan
de slag willen gaan of onderdeel zijn van een groter Lean Six Sigma project.
Je leert tijdens onze Orange Belt-training in twee dagen de basisprincipes
van Lean Six Sigma (vergelijkbaar met de Yellow Belt), maar je maakt daarnaast ook kennis met de projectstructuur van een Six Sigma project. Ook ga
je aan de slag met een aantal handige tools die je direct kunt inzetten om
continu verb eteren onderdeel van de cultuur te maken.
Lean Six Sigma Green Belt
Bij onze Lean Six Sigma Green Belt training word je in zes dagen opgeleid
tot projectleider in Lean Six Sigma trajecten. Waar de Orange Belt nog globaal de projectstructuur behandelt, ga je bij de Green Belt de diepte in om
een project volgens de DMAIC-structuur op te zetten en te beg eleiden. Je
gaat uitgebreid oefenen met de instrumenten en kunt ze ook direct toepassen in je eigen werkpraktijk. Bovendien komt er een stuk verandermanagement aan bod: hoe neem je collega’s mee en realiseer je een duurzame
verandering?
Lean Six Sigma (Master) Black Belt
Wil je echt de diepte in, kies dan voor de Lean Six Sigma Black Belt. De Black
Belt training is voor degenen die hét aanspreekpunt voor Lean Six Sigma bin
nen de organisatie willen zijn. Als doorgewinterde Black Belt coach je Green
Belts en ben je sparringpartner voor de directie tijdens het hele proces van
strategie tot aan de uitvoering. Om je goed op deze rol voor te bereiden is
de Black Belt-training opgedeeld in een theoretisch deel en een praktijkdeel. Daarnaast besteden we extra aandacht aan stakeholdermanagement,
coachingsvaardigheden, data-analyse, verandermanagement en program
mamanag ement.
Lean Six Sigma Champion Belt
De Champion Belt is een tweedaagse training en is bedoeld voor managers
die het Lean Six Sigma gedachtegoed willen uitrollen binnen hun organisatie. Met deze training zijn zij in staat Green Belts en Black Belts te inspireren
en te faciliteren bij het uitvoeren van projecten. Je draagt bij aan een goede
doorgang van projecten en beoordeelt of de juiste prioriteiten worden gesteld. Het is belangrijk dat je een duidelijke visie hebt op de implementatie
van Lean en Six Sigma en dat je deze deelt met de managers, zodat veranderingen binnen jouw organisatie worden gerealiseerd en geborgd.
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Een Champiom Belt is verantwoordelijk voor het invullen van de randvoorwaarden. Tijd en budget voor de verbeterprojecten, maar ook een visie en
cultuur voor continu verbeteren.

→

Lean Six Sigma van A tot Z

26

→

De belangrijkste Lean Six Sigma tools op een rij
In dit hoofdstuk bespreken we de meestgebruikte Lean Six Sigma tools. Elke
paragraaf is een geheel en kan los van de andere tools gelezen worden.
We hebben de tools op alfabet gezet, het boek heet niet voor niets Lean
Six Sigma van A tot Z, maar je kunt dus beginnen te lezen waar je wilt.
Vaak worden er in een hoofdstuk over een bepaalde tool ook andere tools
genoemd. De tools die zelf ook een eigen hoofdstuk hebben kun je herken
nen doordat ze duidelijk gemarkeerd zijn.
De tools in dit hoofdstuk delen we in drie categorieën in, van beginner ( )
tot expert (
):
beginner 	Begin je net met Lean en is het nieuw voor je
o rganisatie? Kies dan een beginnerstool.
Deze zijn eenvoudig en laagdrempelig;
gevorderd 	Een stap verder? Dan komen de tools voor
g evorderden in beeld;
expert
	De experttools zet je vooral in als je een specifiek
probleem op wilt lossen. Ze worden niet vaak
g ebruikt, maar zijn erg krachtig in hun
toepassingsgebied.
beginner

gevorderd

expert

A3-methode

Customer Journey M apping

CTQ-boom

5x Why

DMAIC

5S

First Time Right

Failure Mode & Effect
A nalysis (FMEA)

8 Verspillingen

Flow & One Piece Flow

Andon

Heijunka

Gemba Walk

Implementatieplan

Impact Effort-Matrix

Jidoka

Ishikawa

Just-in-time

Poka Yoke

Kaizen

Project Charter

Kanban

Stakeholderanalyse

Kano-model

Verbeterbord

Pareto Chart

Voice of the Customer
(VOC)

Root Cause Analysis

Gage R&R
Hoshin Kanri
Obeya
Overall Equipment
Effectiveness
SMED, Single-Minute
E xchange of Die
Solution Selection Matrix
Wet van Little

SIPOC
Takttijd
Value Stream Map
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5x Why

categorie
5x Why is een simpele en effectieve aanpak om door vragen te stellen tot de
grondoorzaak van een knelpunt, verspilling of probleem te komen. Deze tool
wordt meestal gebruikt tijdens de Analyze-fase van de Six Sigma DMAIC-
structuur. In combinatie met een visgraatdiagram (Ishikawa) is deze tool
zeer geschikt om de grondoorzaak van een probleem te vinden. 5x Why
wordt geb ruikt tijdens een brainstormsessie over de mogelijke oorzaken van
een probleem.
Tijdens een Lean Six Sigma project gaan we een proces verbeteren. Voordat
er aan een verbeterproject wordt begonnen, moet er een reden zijn en de
urgentie om een proces onder de loep te nemen. Ergens in de organisatie
moet er pijn gevoeld worden. We kijken naar verspillingen en knelpunten.
Als een probleem geconstateerd wordt, dan gebeurt dat aan de oppervlakte. Dat betekent dat een zichtbaar probleem misschien slechts een van
de zichtbare symptomen is en niet de echte reden voor het probleem. Voor
blijvende verbetering is het noodzakelijk dat we de grondoorzaak van een
probleem ontdekken. Dat doen we door steeds maar weer de waarom-
vraag te stellen.
Als je de 5x Why-tool gaat gebruiken, houd dan met deze vier punten rekening:
	
1	Goed doorvragen is een kunst en daar zijn allerlei geweldige trainingen voor, maar onthoud dat er diepte- en breedtevragen zijn;
2	Als we maar ‘waarom?’ blijven vragen, komen we tot de bodem van
een probleem, maar misschien ontbreken er nog delen van het totaal
plaatje. Dan ontwikkelen we een tunnelvisie en gaan we op zoek naar
het probleem dat we willen of waarvan we vermoeden dat we het aan
moeten pakken. Ga dan een paar waarom-vragen terug en probeer
zo veel mogelijk oorzaken te ontdekken;
3	Het hoeft niet vijf keer ‘waarom?’ te zijn. We gebruiken deze tool om tot
de grondoorzaak te komen. Soms hebben we die al na twee waaroms
en soms pas na zeven. Vijf keer is een richtlijn;
4	Stel je voor dat iemand maar ‘waarom?’ blijft vragen. Ja, dat kan ver
velend worden. Probeer daarom wat te variëren door ‘waarom?’ af
te wisselen met ‘Wat is de reden daarvan?’, ‘Hoe komt dat?’ en ‘Hoe
kan het dat…?’.
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Kort gezegd is 5x Why een effectieve manier om tot grondoorzaken te komen. Deze tool sluit goed aan bij een van de belangrijkste kwaliteiten van
een goede verbeteraar: nieuwsgierigheid!

5S-methode
categorie

‘Waar had ik dat ene document ook alweer opgeslagen?’ en ‘In welke map
zitten nou die papieren waar ik gister mee bezig was?’ zijn vragen waar ieder
een weleens mee te maken heeft gehad op zijn werk. Heel erg logisch natuur
lijk, maar het kan zorgen voor enige frustratie, verwarringen en tijdverspilling.
Om dit te voorkomen is het 5S-model ontwikkeld.
Het 5S-model is een veelgebruikte tool binnen Lean. Het wordt gebruikt om
werkplaatsen efficiënter in te richten, schoon te maken, overzichtelijker in te
delen – noem het hoe je wilt. Uiteindelijk gaat het erom dat jouw werkplek
georganiseerd is. Of je op kantoor werkt, in een winkel of met machines, met
5S kun je het beste uit jezelf en je werkdag halen. Wat weer fijn is voor jou én
voor jouw baas (mocht je die hebben natuurlijk).
Scheiden – Schikken – Schoonmaken – Standaardiseren – Standhouden
5S staat voor een aantal handige stappen die helpen om werkplekken beter
te organiseren. In het Japans beginnen deze stappen allemaal met de letter
S, dus vandaar de naam 5S. Een georganiseerde werkplek zorgt voor meer
werkplezier en hogere productiviteit. Vrij vertaald staan de punten voor:
	Seiri
| Scheiden
	Seiton
| Schikken
	Seiso
| Schoonmaken
	Seiketsu | Standaardiseren
	Shitsuke | Standhouden
Overigens wordt er vaak een zesde S toegevoegd: de S van Safety. Deze be
nad rukt voornamelijk het belang van een georganiseerde werkplek om ongelukken te voorkomen, maar behoort niet tot het oorspronkelijke rijtje.
Scheiden
Tijdens deze stap maak je onderscheid in wat belangrijk is en wat overbodig.
Alles wat overbodig blijkt te zijn moet vervolgens weggegooid worden. Dat
klinkt waarschijnlijk heel logisch, maar je zult je erover verbazen hoeveel over
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bodige voorwerpen of documenten er zijn. Alles wat wel belangrijk is maar
niet in de nabije toekomst nodig is, kan op een speciale plek worden gelegd
voor een later moment.
Schikken
Schikken is simpelweg alles een geschikte plaats geven. Voor gereedschap
pen geldt bijvoorbeeld dat alles een eigen vaste plek krijgt; op kantoor is het
belangrijk dat alles zo georganiseerd is dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden.
Schoonmaken
Schoonmaken spreekt voor zich. Wie houdt er niet van een schone werkplek?
Dit is echter niet het enige: het is ook belangrijk om regels en methoden met
betrekking tot het schoonmaken vast te leggen en uit te voeren.
Standaardiseren
Het standaardiseren houdt in dat er ook op lange termijn aan de eerste drie
stappen kan worden voldaan. Eigenlijk wordt alles zodanig vastgelegd dat
iedereen zich aan deze punten kan houden en weet wat hij kan verwachten. Een voorbeeld is het aftekenen van gereedschap op een muur zodat
iedereen precies kan zien welk voorwerp waar hoort. Een andere manier is
het gebruik van protocollen: documentatie waarin bepaalde handelingen
worden vastgelegd.
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Standhouden
Wanneer alle stappen zijn doorlopen is het van belang dat gestandaardiseerde procedures opgevolgd blijven worden om resultaten te kunnen boeken en de productiviteit te kunnen behouden.
5S in een elektronische werkomgeving
Nu zul je waarschijnlijk denken: leuk dat 5S, maar ik maak geen gebruik van
papieren documenten of gereedschap. Betekent dat dan dat ik 5S niet kan
gebruiken? Nee. Ook als al je werkzaamheden plaatsvinden op je laptop of
computer kun je 5S toepassen. Denk maar eens aan de tijd die je kunt verspillen met het zoeken van een bepaald document omdat je niet meer weet
waar je het hebt opgeslagen. Zonde, want tijd kost geld.
	Sorteer de documenten die je het meest gebruikt en zet deze bij elkaar. Kijk of oudere versies die niet meer nodig zijn weggegooid kunnen worden;
	Ook je e-mail-inbox kan waarschijnlijk wel wat structuur gebruiken.
Veel mensen hebben honderden (of duizenden) e-mails en geen idee
wat ze ermee moeten. Maak bijvoorbeeld mappen aan en categoriseer deze. Ook kun je de mails sorteren per afzender. Bekijk welke mails
niet meer van belang zijn en gooi ze meteen weg;
	Wat betreft bestanden op je laptop of computer: bepaal op welke manier je deze wilt benoemen. Door alles op dezelfde manier een naam
te geven creëer je overzicht en kun je altijd alles terugvinden.
5S is een geschikte tool die in elke organisatie en op elke werkplek toegepast kan worden. Na het toepassen ervan zul je zien hoe prettig het is om
een georganiseerde werkplek te hebben en ervaren dat de productiviteit van
de gehele organisatie toeneemt. Dat is uiteindelijk het doel.

8 Verspillingen
categorie

In de kern van Lean Management draait het om het toevoegen van waarde
en het wegnemen van verspillingen (Muda). In eerste instantie gold dit voor
productieprocessen – denk aan Toyota – maar tegenwoordig voor ieder
soort proces. Ook op kantoor of thuis kun je efficiënter handelen wanneer je
je bewust bent van verspillingen.
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Er worden acht soorten verspillingen onderscheiden. Natuurlijk zijn er meer
verspillingen waaraan gedacht kan worden tijdens het verbeteren van pro
cessen, maar uiteindelijk passen ze allemaal binnen deze acht categorieën.

Weetje: Oorspronkelijk vormden zeven soorten verspillingen de basis binnen Lean. Tegenwoordig is daar een achtste, verspilling van talent, aan toe
gevoegd.

Verspilling 1. Wachten
Wachten wordt veroorzaakt door een proces dat niet goed verloopt. Vaak wordt de
wachttijd opgevuld met activiteiten die geen
waarde toevoegen. Door alle stappen in het
proces op elkaar aan te laten sluiten voorkom je wachten en werk je efficiënter.

Verspilling 2. Overbewerking
Overbewerking betekent dat er meer gedaan
wordt dan dat de klant gevraagd heeft.
Stem alle verwachtingen met de klant af
en voldoe daaraan. Doe vooral niet minder,
maar ook niet meer. De klant wil alleen wat
ze vraagt, geen overbodige extra’s die voor
haar geen waarde toevoegen.
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Verspilling 3. Voorraad
Een grote voorraad klinkt natuurlijk fantas
tisch, er is altijd genoeg. Maar als je bedenkt dat opslag en het zoeken naar de
juiste middelen tijd en geld kosten, dan zie
je dat het je niets oplevert. Zorg daarom
dat de voorraad precies genoeg is voor
wat je nodig hebt. Dit betekent natuurlijk
wel dat het proces voorspelbaar moet
verlopen, anders weet je niet hoeveel
voorraad je nodig hebt.

Verspilling 4. Transport
Verspilling in transport kan meerdere vormen aannemen: te veel, te weinig of te
vaak. De ideale situatie is dat er precies
genoeg op de goede tijden wordt geleverd zodat er niets hoeft te worden opge
slagen en er geen wachttijden ontstaan.
Ook bij het transp ort van informatie kan
er verspilling plaatsv inden.

Verspilling 5. Fouten
Een fout maken is natuurlijk menselijk, maar
kan tot veel verspilling leiden. Een fout
moet namelijk worden hersteld, wat weer
tijd kost waarin geen waarde toegevoegd
kan worden.

Verspilling 6. Overproductie
De oplossing voor overproductie is: niet
meer maken dan de klant vraagt. Overproductie leidt tot te veel voorraad die je
waarschijnlijk niet snel kwijt kunt, en daardoor tot verspilling van grondstoffen die
gebruikt zijn bij de productie van halffabricaten of eindproducten.
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Verspilling 7. Beweging
Ook te veel beweging binnen een proces
leidt tot verspilling. Niet per se van de energie van degene die de beweging uitvoert,
maar van tijd. Wanneer alles op de juiste
plek ligt, wordt er simpelweg tijd bespaard
en loopt het proces sneller door.

Verspilling 8. Talent
Verspilling van talent stond in eerste instantie niet in het rijtje. Tegenwoordig komt het
veel vaker voor dat bijvoorbeeld mensen
met een hoge(re) opleiding hun kennis niet
kunnen of hoeven te gebruiken in het werk
dat zij doen. Dit is niet alleen zonde van de
kennis, maar kan ook leiden tot ontevreden
en ongemotiveerde medewerkers.
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A3-methode
categorie

Het A3-rapport is een tool die wordt gebruikt om de belangrijkste informatie
met betrekking tot de voortgang van een project te identificeren en op een
overzichtelijke manier weer te geven. Dit helpt bij het maken van beslissingen
die invloed hebben op de rest van het proces. Ook is het bedoeld als communicatieinstrument. Je komt A3 vaak tegen in de Obeya-room, maar ook
op een verbeterbord of bij het kopieerapparaat.
Zoals de naam al aangeeft is het de bedoeling dat het rapport op één A3-
pagina past. Deze Lean tool is het meest geschikt voor het oplossen van
relatief kortdurende Kaizen verbeteractiviteiten.
Het A3-rapport bestaat vaak uit dezelfde vaste onderdelen, maar kan ook
een aantal aanvullende punten bevatten. Welke onderdelen nuttig zijn, hangt
af van de situatie. Het voorbeeld op de pagina hiernaast laat zien hoe een
A3-rapport eruit kan zien.
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Het A3-rapport
5. Verbetermaatregelen

1. Achtergrond
Waarom moeten we hieraan werken?
Context
Belang

2. Huidige situatie
Probleemstelling
‘As Is’ proceskaart
Omvang van het probleem (data)

3. Doelstellingen
Doelniveau van prestatie
Gewenst resultaat

Gedane acties om het probleem aan te kaarten
(wat, wie, wanneer)
Snelle oplossingen (insluitingsacties)
‘To Be’ proceskaart

6. Plan
Behaalde resultaten
Trendgrafiek (voor/na)

7. Follow-up
Benodigde acties (wat, wie, wanneer)
Leermomenten om te delen

4. Analyse
Visgraatdiagram
5 Whys
Data (Pareto, spreidingdiagram)

	Achtergrond – Hier wordt een korte beschrijving van het probleem en
de aanleiding gegeven met de nadruk op het belang van de organisatie en de maatregelen die genomen worden;
	Huidige situatie – De huidige situatie betreft een beschrijving of visuele
weergave van het probleem dat aangepakt moet worden;
Doelstellingen – Hier wordt de gewenste situatie beschreven;
	Analyse – Om de oorzaak van het probleem vast te stellen moet er een
analyse gedaan worden. De bevindingen uit deze analyse worden
hier ingevuld;
	Verbetermaatregelen – Hier worden de oplossing(en) en maatregelen
beschreven die aangedragen worden om de oorzaken weg te nemen;
	Plan – Wanneer de maatregelen duidelijk zijn, is een plan van aanpak nodig. Hier worden de taken, data, duur, verantwoordelijkheden
en status van het proces beschreven. Deze stap wordt voornamelijk toe
gevoegd wanneer het A3-rapport gebruikt wordt als een progress-
tracking report;
	Follow-up – Hier staan de taken die na de implementatie uitgevoerd
moeten worden om ervoor te zorgen dat het proces in de toekomst
goed blijft functioneren;
	Resultaten – Dit is een optionele stap wanneer het A3-rapport dient
als progress-tracking report. Hier wordt de voortgang van het implementatieplan en de maatregelen beschreven.
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Andon

categorie
Je komt erachter dat er iets niet goed is gegaan en je vraagt je af: hadden
we dit niet eerder kunnen zien of merken? Het antwoord is simpelweg: ja. Hoe
dan? Door goed maatwerk en gebruik van Andon.
Een Andon-systeem is een van de belangrijkste elementen van de Jidoka,
een kwaliteitscontrolemethode. ‘Andon’ is een Japans leenwoord dat oorspronkelijk ‘papieren lantaarn’ betekent. Het is een visueel hulpmiddel om
de status van een proces direct duidelijk te maken, zoals een lamp die
gaat branden als er iets aan de hand is.
Het Andon-systeem kan het management, de afdeling onderhoud en collega’s direct op de hoogte stellen bij een kwaliteits- of procesprobleem. De
waarschuwing (bijvoorbeeld in de vorm van een lamp) kan handmatig
worden geactiveerd door een medewerker met behulp van een trekkoord of
knop. Daarnaast kan de waarschuwing ook automatisch worden geactiveerd
door de software in de apparatuur zelf. Na activering stopt het proces of de
productie, zodat het probleem kan worden opgelost.
Bij het Andon-systeem wordt er visueel gemaakt wat de status is van een
activiteit of machine. Bij activiteiten kun je denken aan een (realtime) dashboard dat de status van een proces laat zien of een dashboard bij een
callcenter dat laat zien dat er extra agents nodig zijn. De kleuren die hierbij meestal gebruikt worden zijn:
	groen (alles goed);
	oranje (heeft onderhoud of aandacht nodig);
	rood (niet goed, proces is gestopt).
Vaak wordt een Andon-systeem gecombineerd met geluidssignalen zoals
een alarm.
Andon kan binnen projecten bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven
of de deliverables of mijlpalen conform schema lopen (groen), of er obstakels
zijn die mogelijk de deliverables in de weg staan (oranje) of dat het project
achter loopt op schema (rood).
Stop!
Met een Andon-systeem kan iedereen het Andon-signaal activeren en daar
mee het proces stoppen. Dat is best eng, want de gevolgen kunnen groot zijn.
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Als manager mag je blij zijn dat iemand het aandurft om het proces te stoppen. Wanneer er een probleem is, is het namelijk beter om daar nu achter
te komen dan veel later in het proces, of nog erger: dat de klant het ontdekt.
Stimuleer als manager daarom het gebruik van Andon en zorg ervoor dat
je het beloont. Op deze manier wordt elk probleem direct zichtbaar en kun
je het aanpakken. Het kan best zijn dat jouw proces hierdoor in het begin
geregeld stilstaat. Dat geeft niet, het zal steeds beter gaan. Problemen worden duidelijk en je bent continu aan het verbeteren.
Voordelen op korte en lange termijn
Wanneer je het Andon-systeem implementeert, zul je op de korte termijn al
direct een aantal voordelen opmerken:
	betere zichtbaarheid en transparantie in het proces;
	verhoogde productiviteit en hogere efficiëntie;
	beter ontwerp van diensten zodat de kwaliteit ervan omhooggaat;
	betere communicatie op de werkvloer;
	minder afval en korte wachttijden.
Ook wat betreft de lange termijn valt er veel winst te halen uit een succesvolle implementatie van het Andon-systeem:
	verbeterde waarde voor de klant vanwege producten of diensten van
betere kwaliteit;
	lagere kosten, minder downtime of wachttijd;
	verantwoordelijke medewerkers die zelf in staat zijn om actie te ondernemen wanneer zich problemen voordoen in plaats van te wachten op
beheer. Dit verhoogt de betrokkenheid en de drive om goed werk af te
leveren aanzienlijk.

Customer Journey Mapping
categorie

Customer Journey Mapping, oftewel de klantreis in kaart brengen, is een term
die steeds vaker hoort. De Customer Journey is een middel om processen, pro
ducten en diensten die we aanbieden klantgerichter te maken en de Voice of
the Customer te achterhalen. Want bedrijven bieden niet alleen producten of
diensten aan, de totaalervaring is wat de klantwaarde vertegenwoordigt.
Met deze drie stappen kun je zelf aan de slag gaan met het opstellen van

→

De belangrijkste Lean Six Sigma tools op een rij

37

→

een eigen Customer Journey.
Stap 1. Stel een persona op
Voordat je een klantreis kunt gaan maken, moet je logischerwijs nadenken
over de klant die je product of dienst ervaart. Dit noemen we een persona:
een beschrijving van een fictieve persoon die een bepaald type eindgebruiker
(klantgroep) representeert. Wat zijn kenmerken van deze persona, hoe onder
scheidt deze zich in haar behoefte? We kunnen niet lukraak aan de slag met
Customer Journey Mapping als we niet begrijpen wie onze klanten zijn. Dit
klinkt simpel, maar probeer eens helemaal in de huid van de klant te kruipen:
wat vindt een klant echt belangrijk en hoe urgent is het? Een treffend voorbeeld
gaf Pieter Zwart (Coolblue) in een interview bij Goedemorgen Nederland:

Stel je voor, het is zaterdag en je wasmachine is stuk … Wat nu?
‘Ik heb een nieuwe wasmachine nodig.’
Wanneer heb je deze nieuwe wasmachine nodig?
‘Snel, we hebben veel was liggen en de werkweek komt eraan.’
Dus we moeten zo snel mogelijk leveren, zoals binnen vier uur?
‘Nee, we hebben straks een aantal dingen gepland staan, het komt
beter uit als jullie tussen 18.00 en 19.00 uur langskomen. En, o ja, het is
wel zo handig als jullie de kapotte wasmachine mee kunnen nemen.’

In dit voorbeeld gaat het dus niet om zo snel mogelijk leveren, al is dat wat
we denken dat belangrijk is. Wat écht belangrijk is, is dat klanten controle
hebben over het moment waarop de wasmachine wordt bezorgd. Dat is de
daadwerkelijke behoefte. Daarnaast is het voor een druk gezin al helemaal
fijn als de oude wasmachine direct mee terug kan.
Stap 2. Stel de klantreis op vanuit de ogen van de persona
Zodra we een helder beeld hebben van klanten en hun behoeften, gaan we
aan de slag met het opstellen van de klantreis: Hoe ervaart de persona de
dienstverlening? Wat zijn de momenten dat de klant betrokken wordt in het
proces en welke emoties roept dat op?
Er is geen vast format voor het opstellen van een klantreis. Elke organisatie
stelt deze anders op. Wat gebruikelijk is, is dat je bij het opstellen kijkt naar
een aantal zaken:
	interactiemomenten of touchpoints – de momenten dat een klant in
contact komt of betrokken wordt in het proces;
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	moment van de waarheid – het interactiemoment dat cruciaal is voor
de totaalervaring (de piek in klantbeleving);
	emoties – een overzicht van de emoties die verschillende interactiemomenten oproepen, bijvoorbeeld blijdschap, verwarring of teleurstelling;
	communicatiemiddel – de manier waarop het interactiemoment
plaatsvindt (e-mail, social media, telefonisch of website).
Stap 3. Analyseer de klantreis
Nadat de klantreis nauwkeurig in beeld is gebracht starten we met analyseren: we gaan op zoek naar het verbeterpotentieel in de klantreis.
	Wellicht maakt een klant op een bepaald punt een vrije val in klant
beleving;
	Een product of dienst voldoet op bepaalde momenten niet aan de
verwachting;
	Klanten ervaren onzekerheid of onduidelijkheid.
De uitdaging is uiteindelijk om klantgedrag te sturen. Je kunt hierbij uitgaan
van de theorie van de zogeheten peak-end rule van Nobelprijswinnaar Daniel
Kahneman. Hij stelt dat klanten niet de gehele ervaring die zij met een organisatie gehad hebben onthouden. Je onthoudt als mens vaak alleen de piek
ervaring en het einde van de ervaring; beide kunnen zowel positief als nega
tief zijn.
Als organisatie wil je ervoor zorgen dat jouw naam gekoppeld is aan het
piek- en het eindmoment en dat deze momenten memorabel zijn en onder
scheidend van je concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan je klantervaring bij
IKEA. Nadat je lang in het magazijn hebt gezocht en in de rij stond voor de
kassa, kun je bij de uitgang als beloning een goede hotdog of ijsje kopen.

CTQ-boom
categorie

CTQ staat voor Critical To Quality en betekent letterlijk ‘kritiek voor de kwaliteit’. Het zijn de kritieke meetbare factoren die van belang zijn voor de klant.
CTQ’s komen meestal voort uit een van deze domeinen:
	kwaliteit – voldoen aan gestelde specificaties;
	snelheid – bewerkingstijd, wachttijden en doorlooptijden;
	veiligheid – aantal ongevallen;
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	betrouwbaarheid – aantal fouten per 1.000.000 procesgangen;
	flexibiliteit – omsteltijden;
	kosten en uren – geld- en tijdbeslag.
De CTQ-boom helpt om de klantwens te vertalen in meetbare factoren
waar het proces, het product of de dienst zich op moet richten. Dit is van
belang aangezien klantwensen zich vaak uiten in abstracte kreten zoals:
De kwaliteit moet goed zijn.
Er moet snel geleverd worden.
De producten moeten op tijd binnen zijn.
Ik moet goed geïnformeerd worden.
Door met de klant in gesprek te gaan over de concrete invulling van de
behoefte breng je de verwachtingen helder in beeld en kun je hier altijd op
terugkomen.
De CTQ-boom helpt je om een klantbehoefte steeds verder te concretiseren
door behoeften op te splitsen in aspecten en vervolgens concrete indicator(s)
aan deze aspecten te koppelen. Als voorbeeld is de behoefte ‘Ik wil goed ge
holpen worden aan de balie’ uitgewerkt:

Behoefte

Aspect
Vriendelijke
m edewerker

Ik wil goed 
geholpen worden
aan de balie

Korte
wachttijd

→

Aantal keer 
glimlachen

Minimaal twee
keer geglimlacht

Oogcontact
frequentie
Aantal minuten 
wachttijd aan
de balie

Maximaal 2 
minuten wachten

Wachttijden
in de rij
Snelle afhandeling
van mijn (aan)vraag

1

Meetbare indicator

Maximaal aantal
m inuten voor
afhandeling

2
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De CTQ-boom wordt vaak gebruikt in de Define-fase van een Lean Six Sigma
project. De tool wordt toegepast om de Voice of the Customer (VOC) con
creet te maken. Daarnaast kan deze tool binnen Lean Six Sigma gebruikt
worden voor het ontwerpen van nieuwe producten of diensten.
Doorloop bij het opstellen van een CTQ-boom de volgende stappen:
Omschrijf het product of de dienst helder;
Bepaal voor welke klanten(groepen) de boom wordt opgezet;
Bepaal welke behoeften van de klant daarmee worden vervuld;
	Stel vast welke aspecten van de levering van het product of de dienst
bijdragen aan het vervullen van die behoefte;
	Bepaal door steeds de vraag te stellen ‘Wat bedoel je precies met …’
wat uiteindelijk de meetbare eigenschappen zijn die van belang zijn
voor het goed vervullen van de behoefte van de klant.
Tip: Met Microsoft PowerPoint kun je met behulp van SmartArt zelf vrij eenvoudig een CTQ-boom opstellen. Zet de drie niveaus – behoefte, aspect en meetbare indicator – in een boomstructuur door verbindingen te leggen via lijnen.

DMAIC

categorie
Zie jij ruimte voor verbetering in je werk maar weet je niet goed hoe je dit
moet aanpakken? Met behulp van de DMAIC-projectaanpak kun je van begin tot eind een verbeterproject uitvoeren.
Een DMAIC-cyclus is een van de kenmerken van een (Lean) Six Sigma project.
DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Net als de
PDCA-aanpak van Deming, waar DMAIC op is gebaseerd, is dit een gestruc
tureerde en systematische aanpak waarmee organisaties problemen in pro
cessen op kunnen lossen. Iedere fase uit de DMAIC-cyclus kent bijpassende
instrumenten en iedere fase draagt bij aan het eindresultaat. Elke fase wordt
afgesloten met een Tollgate Review.
Bij verbeterprojecten is het belangrijk om Y = f(x) in gedachten te houden.
Hierdoor weet je altijd wat het resultaat van een bepaalde fase moet zijn.
Het is dan eenvoudig te bepalen welke instrumenten uit de toolbox op dat
moment het meest geschikt zijn.
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De wiskundige uitdrukking Y = f(x), dat wil zeggen: Y is een functie van x, illustreert het idee dat resultaten uit processen (Y’s) het gevolg zijn van de variabelen (x-en) binnen werkzaamheden. Voorbeelden van x-en zijn legio: order
grootte, complexiteit van de order of maand van het jaar kunnen allemaal
van invloed zijn op de Y (in dit voorbeeld het op tijd leveren van een order).
Het doel van DMAIC is bepalen welke procesvariabelen de meeste invloed
hebben op deze procesuitkomsten en dus verbeterd moeten worden.

six
sigma

Define
De Define-fase wordt ook wel de opstartfase van een project genoemd. In
de Define-fase wordt het probleem in kaart gebracht en wordt de doelstelling (Y) van het project geformuleerd. Het resultaat van de Define-fase is een
projectplan, in de vorm van een Project charter of A3-rapport.

1

Define
Wat is het probleem?
Wie zijn de klanten die worden benaderd?
Waar en wanneer doet het probleem zich voor?
Hoe vaak komt het probleem voor?
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Measure
In de Measure-fase wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Je staat onder
andere stil bij welke potentiële invloedsfactoren (x-en) er zijn en je gaat deze
meten. De Voice of the Customer en de Value Stream Map zijn veelgebruikte tools in deze fase.
2

Measure
Hoe groot is het probleem?
Hoe maak ik het probleem meetbaar?
Welke informatie heb ik nog meer nodig?
Wat wil ik bereiken?

Analyze
In de Analyze-fase ga je de verschillende invloedsfactoren (x-en) onderzoeken. Je kijkt welke x-en invloed hebben op je doelstelling en hoe groot
deze invloed is. Veelgebruikte tools in deze fase zijn de Pareto Chart, het
Ishikawa-diagram en de 5X Why.
3

Analyze
Wat lijkt het probleem te veroorzaken?
Wat zijn de quick wins?
Welke prioriteiten stel ik voor nader onderzoek?
Wat is de grondoorzaak van het probleem?

Improve
In de Improve-fase worden oplossingen geïmplementeerd om de projectdoelstelling (Y) te verbeteren. Concentreer je daarbij op de invloedrijkste x-en. Een
voorbeeld van oplossingen op het gebied van kwaliteit is Poka Yoke, maar
er zijn vele andere tools die je in deze fase inzet. Denk bijvoorbeeld aan de
Impact/Effort-Matrix of het implementatieplan.
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4

Improve

Aan de hand van brainstormsessies geef je
antwoord op o.a. de volgende vragen:
Wat zijn de beste oplossingen?
Hoe kun je verbetering testen?
	Hoe kan de verbetering worden
g eïmplementeerd?

Control
In de Control-fase is het doel om de geïmplementeerde veranderingen te
verankeren en te zorgen dat het team niet in hun oude gedrag terugvalt.
Om dit voor elkaar te krijgen ga je de belangrijkste x-en en de Y monitoren
met behulp van een Control Chart.
5

Control
Levert de verbetering op wat ik had verwacht?
Hoe kan ik zorgen dat de resultaten blijvend zijn?

	
H oe kunnen ontwikkelingen binnen het proces in
kaart worden gebracht?
	Hoe zorg ik dat (nieuwe) fouten in het proces op
tijd worden gesignaleerd?
Hoe kan ik blijven innoveren?

Tollgate Review
De DMAIC-structuur zorgt ervoor dat iedere fase zorgvuldig wordt doorlopen
en dat de juiste instrumenten in de juiste fase worden toegepast. Na iedere
fase vindt een Tollgate Review plaats. ‘Tollgate’ betekent ‘tolpoort’. Aan het
einde van elk stuk weg, van elke fase in de DMAIC-cyclus, kom je bij een tol
poort. Pas na de review mag je door naar de volgende fase.
In dit gesprek bespreken de projectleider (Black Belt of Green Belt) en de opdrachtgever (Champion) de resultaten die de fase heeft opgeleverd. Welke
instrumenten zijn ingezet, waarom zijn die instrumenten gekozen en welke bij
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drage heeft de fase geleverd aan het bereiken van de projectdoelstellingen?
Bij voldoende resultaat verleent de opdrachtgever tijdens de Tollgate toestemming om door te gaan naar de volgende fase. Ook kan ze besluiten
het project vroegtijdig te beëindigen als door het toepassen van de Lean
Six Sigma instrumenten blijkt dat er onvoldoende verbeterpotentieel in het
proces zit.
De rol van de opdrachtgever is hierin erg belangrijk. Ze dient voldoende
kennis te bezitten van Lean Six Sigma en de belangrijkste instrumenten om
de projectleider de juiste, kritische vragen te kunnen stellen. Hiervoor kan de
opdrachtgever een Champion-opleiding volgen.

Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
categorie

De Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) is in 1950 door medewerkers van het
Amerikaanse leger ontwikkeld voor het bestuderen van problemen die voort
zouden kunnen komen uit het disfunctioneren van het militaire systeem. Later
is FMEA ook gebruikt door NASA en in de auto-industrie door Ford en Toyota.
Een FMEA onderzoekt het gevolg van het mogelijke falen van een product
of proces. Zodoende kunnen we op voorhand constructieve maatregelen tref
fen die dit mogelijke falen voorkomen, de kans erop verlagen of de impact
ervan verminderen.

→

Input vanuit

Output

brainstorming
Ishikawa
procestekeningen
proceshistorie
procedures
kennis
ervaring

Lijst met acties om
oorzaken en fouten
te voorkomen

FMEA

Overzicht met
g enomen acties
in het verleden
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Een FMEA wordt uitgevoerd op een gestructureerde manier om:
	oorzaken van problemen en mogelijke zwakke plekken te vinden
waardoor een probleem kan ontstaan in product, service of proces;
	het risico dat de klant of organisatie bij een specifieke fout loopt in te
schatten;
prioriteiten te kunnen toekennen voor verdere analyse (Analyze-fase);
	maatregelen voor risicobeperking te definiëren en te prioriteren
(Control-fase).
Het Risk Priority Number
Na het invullen van een FMEA bereken je het Risk Priority Number (RPN) om te
bepalen welke processtappen het grootste risico hebben. Dit doe je aan de
hand van een drietal indicatoren, waarbij elke indicator individueel wordt
gescoord. Aan het eind van het scoren van de indicatoren vermenigvuldig je
de aantallen met elkaar. Dit geeft de mate van risico aan. Hoe hoger het RPN,
hoe hoger het risico dat wordt gelopen.
De indicatoren zijn Severity, Occurrence en Detection:
	Severity (S) = Hoe ernstig is de fout? – Dit onderdeel geef je een score
van 1 tot en met 10, waarbij 10 staat voor gevaarlijk hoog en 1 voor
geen ernst.
	Occurrence (O) = Hoe vaak komt de fout voor? – Dit onderdeel geef
je een score van 1 tot en met 10, waarbij 10 staat voor erg vaak en 1
voor minimaal.
	Detection (D) = Wat is de kans dat de fout wordt opgemerkt? – Dit
o nderdeel geef je een score van 1 tot en met 10, waarbij 10 staat voor
onmogelijk en 1 voor zeker te detecteren.
Het RPN bereken je met de volgende formule:
RPN = S x O x D
Afhankelijk van de hoogte van het RPN kunnen de volgende acties worden
ondernomen:
RPN
> 300
125 – 300
< 125

→

Level
Kritisch
Gering
Minimaal

Action
Onderneem snel actie en breng RPN terug naar 125
Onderneem actie en breng RPN terug naar 125
Kan later op gereageerd worden
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Let op:
Bij een RPN groter dan 125 is actie noodzakelijk.
	Als op een van de gebieden – Severity, Occurrence of Detection –
een 10 wordt gescoord, is verder onderzoek noodzakelijk.
Pas de schaalverdeling zo aan dat deze past binnen de organisatie.
Voorbeeld: FMEA voor een pinautomaat
We maken de FMEA concreet met een voorbeeld.
Iedereen is wel bekend met een pinautomaat. Met name op drukke dagen
waarop er veel wordt gepind, zoals een Koningsdag, is het altijd de vraag
of je niet een scherm te zien krijgt waarop staat dat de pinautomaat buiten
gebruik is. Maar door de digitalisering hebben we ook weleens last van net
werkstoringen.
Een FMEA hiervoor kan er als volgt uitzien:
Huidige
controle /
reguleringen

Detection
(Ontdekken)

Wat is de
oorzaak van
de fout in het
proces (hoe
kan de fout
ontstaan?)

Hoe vaak
verwacht men
dat de klacht
voorkomt?

Wat zijn
de huidige
controles die de
fout voorkomen
of de fout
detecteren?

Risk Priority
Hoe
waarschijnlijk is Number SEV x
het dat men de OCC x DET
fout of oorzaak
ontdekt?

8
Ongeautori-Ongeautoriseerde toegang seerde geld
opnamen
-Erg ontevreden
klant

Verloren
of gestolen
pin pas

3

Blokkeren van
pin pas na
3 verkeerde
codes

3

72

Autorisatie falen Geïrriteerde
klant

3

Netwerk fout

5

5
Installeren
van netwerk
verdeler of om
werkvoorraad
te verdelen over
het netwerk

75

Geld wordt niet Ontevreden
uitgegeven
klant

7

Biljetten in
automaat
zijn op

7

Intern alarm
voor laag biljet
niveau

Potentiele fout
mogelijkheid

Potentiele
effecten van
de fout

Wat is de stap?

Op welke
manier kan de
processtap fout
gaan?

Hoe ernstig is
Wat is de
het effect op de
impact op de
klant als de fout klant?
mogelijkheid
niet wordt voorkomen of wordt
gecorrigeerd?

Autorisatie bij
pinautomaat

Uitgeven
van geld

→

Occurence
(Frequentie)

Serverity (Ernst) Potentiele
oorzaken /
mechanismen
van de fouten

Process stap

4

RPN

196

Geld op
rekening maar
geen geld
uitgegeven

Erg ontevreden
klant

8

-Transactie fout 3
-Netwerk fout

4
Installeren
van netwerk
verdeler of om
werkvoorraad
te verdelen over
het netwerk

96

Meer geld
gegeven dan
klant gevraagd
heeft

Bank verliest
geld

8

-Biljetten aan
elkaar vast
-Biljetten verkeerd gevuld

2

Controle tijdens 3
het vullen van
de automaat
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actie

Wat zijn de
acties om de
frequentie van
de oorzaak te
reduceren of
om de detectie
mogelijkheid te
verbeteren?

Verhogen van
minimum
bedrag in
automaat
om een lege
automaat te
voorkomen
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First Time Right
categorie

Klanten zijn veeleisend en willen graag snel geholpen worden. Dat zorgt voor
spanningen binnen organisaties. Maar zelfs al hadden we alle tijd om onze
producten en diensten te leveren, dan zou er nog steeds af en toe iets fout
kunnen gaan.
Fouten maken we immers allemaal weleens. Het is een van de bekende
vers pillingen en zelfs Six Sigma gaat uit van 3,4 fout op de 1 miljoen. Ultieme
perfectie bestaat niet. Het gaat erom dat je als organisatie leert van fouten,
waardoor dezelfde fout niet nog eens optreedt. Na verloop van tijd verhoog
je daarmee het percentage First Time Right.
First Time Right is een manier van denken die erom draait dat de producten
of diensten die je levert in één keer voldoen aan de verwachtingen van de
klant. Maar wanneer weet je eigenlijk of dit zo is? Klantwensen zijn er name
lijk in veel verschillende vormen. Om die reden is het binnen Lean Six Sigma
zo belangrijk dat je exact weet wat je klant wil en waar je product of dienst
aan moet voldoen. Dit noemen we Voice of the Customer (VOC). Deze VOC
kun je vervolgens weer vertalen naar meetbare factoren, die we CTQ’s
(Critical To Quality) noemen.
De waarde van het First Time Right-principe is afhankelijk van de levenscyclus
van een product of dienst. In de beginfase is het maken van fouten en defecten juist een manier om te ontwikkelen. Wachten met het lanceren van een
product is kostbaar en levert geen waardevolle input op om te verbeteren.
De kopers die op dat moment in de markt zijn (de ‘innovators’), accepteren
zelfs defecten en gaan ervan uit dat je het samen met hen oplost.
Ondanks dat er in de beginfase dus nog weleens fouten worden gemaakt,
neemt dit niet weg dat de impact van die fouten erg groot is. Fouten moeten
hersteld worden. Dat kost tijd en energie van medewerkers en neemt krediet
op bij klanten. Kwaliteitsgoeroe Philip Crosby schreef er in 1987 een boek
over, Quality is Free, dat nog steeds een aanrader is. Crosby legt uit dat het
niet gaat om de hoeveelheid fouten die je maakt, maar om de gestructureerde manier waarop je bezig bent om deze te voorkomen. Alleen in een
degelijk systeem maken mensen geen fouten meer.
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Casus: First Time Right op zonne-energie
Een jaar geleden waren we betrokken bij een organisatie die zonnepanelen
installeerde bij consumenten. Het was een sterk groeiend bedrijf. De werk
processen kwamen nog uit de tijd waarin de medewerkers in één ruimte za
ten en snel konden schakelen. De omstandigheden waren echter veranderd.
Dit resulteerde in veel verloren tijd bij de klantcontactmedewerkers, omdat
ze de informatie die nodig was voor de installatie van de zonnepanelen niet
snel konden vinden. Het gevolg: veel fouten. Zo stonden installateurs met ver
keerde materialen of zelfs op verkeerd afgesproken tijdstippen bij klanten op
de stoep. First Time Right was hier dus ver te zoeken.
Het mes sneed aan meerdere kanten. Niet alleen klanten waren ontevreden,
ook de installateurs hadden het niet meer zo op deze opdrachten. Sommigen
lieten zelfs de zonnepanelen bij de klanten liggen en reden weg, met alle
risico’s van dien. Dit moest anders en dat was duidelijk ook. De hele organi
satie werkte keihard, maar vooral aan het goedmaken van fouten. Dat geeft
geen voldoening en is niet winstgevend. Investeerders waren dus ook terug
houdend met verdere funding.
Gelukkig hebben we hen goed kunnen helpen. Door met Pareto’s 80/20-
regel de meest impactvolle fouten uit het proces te halen ontstond er weer
ruimte om na te denken. Vervolgens hebben we de werkprocessen vanuit
het perspectief van de klant bekeken en stap voor stap gestandaardiseerd.
Nieuwe systemen en checks werden geïntroduceerd, zodat belangrijke informatie niet meer verloren kon gaan.
Het gevolg van deze aanpak? Een verbetering van meer dan 40% in First
Time Right. Klanten tevreden, installateurs tevreden, medewerkers tevreden,
management tevreden, investeerders tevreden. Een belangrijke stap voor de
organisatie die hen in staat stelde om verder te groeien en de wereld te ver
duurzamen.
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Flow & One Piece Flow
categorie

Flow staat voor continue doorstroming. Er is sprake van flow als:
een product of dienst door een proces stroomt zonder stil te staan;
	het product of de dienst eerst helemaal afgemaakt wordt voordat er
aan een nieuw product of nieuwe dienst wordt begonnen;
	de verschillende processtappen elkaar snel opvolgen. Je wilt je
p roces niet stil laten liggen omdat je moet wachten op de aanvoer
van materialen of informatie.
Dit wordt binnen de Lean filosofie gezien als de snelste en beste manier om
producten en diensten te realiseren.
	Door het inbouwen van flow in je proces zorg je ervoor dat
verspillingen als (tussen)voorraden, wachttijd en transport
g ereduceerd worden;
	Doordat elk product en elke dienst in bewerking blijft totdat deze
klaar is – en dus niet weggelegd wordt in afwachting van de volgende
stap in het proces –, wordt de doorlooptijd aanzienlijk verkort en heb
je te maken met minimale voorraden;
	Daarnaast zorgt flow ervoor dat je kwaliteit inbouwt in je proces.
Doordat je per stuk of in kleine batches werkt, kun je fouten snel
herstellen en hoef je geen enorme hoeveelheden te corrigeren of
weg te doen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit.
Een voorbeeld van Flow in een productieomgeving is een lopende band met
een vast aantal producten of bewerkingsstations. Hierbij is het product dat
gemaakt wordt altijd in beweging, van begin tot eind. Dit kan bijvoorbeeld
het in elkaar zetten van een auto zijn.
Ook in dienstverlenende processen kun je flow inbouwen, bijvoorbeeld bij
het afgeven van vergunningen. Je bent dan met één vergunning tegelijkertijd
bezig die je in een keer helemaal afrondt voordat je aan de volgende begint.
One Piece Flow
Met One Piece Flow ga je nadenken over de batchgrootte waarin je produceert. Beoordeel je bijvoorbeeld eerst een hele dag vergunningen en geef
je ze aan het eind van je werkdag door aan een collega of geef je iedere
vergunning direct door? Lean Management stelt dat kleine batches beter zijn
dan grote bathces. Vandaar de term One Piece Flow. One Piece is de kleinst
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mogelijke batchgrootte.
Doordat je steeds een stuk (One Piece) helemaal afmaakt voordat je aan
een volgende begint, werk je veel efficiënter. Je krijgt veel meer stuks af dan
wanneer je bijvoorbeeld in batches werkt. Bij een batch zou je eerst alle binnengekomen vergunningsaanvragen toetsen op volledigheid. In een volgende
stap zou je alle aanvragen gaan beoordelen en daarna pas vergunningen
gaan verstrekken. Zo duurt het veel langer totdat je een eerste volledige
vergunning hebt afgegeven.

Gage R&R
categorie

‘Meten = weten’ is een belangrijk Lean Six Sigma uitgangspunten. Maar als je
hebt gemeten, hoe bepaal je dan of je metingen deugdelijk zijn? Hier komt
Gage R&R van pas. Met deze tool controleer je dat je meting betrouwbare
data oplevert.
Zinvolle metingen
Er kunnen verschillende redenen zijn voor het meten van een bepaalde indicator.
	Je wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de producten voldoen aan
de wensen van de klant. Als ze niet voldoen, worden ze afgekeurd en
komen de producten uiteindelijk niet bij de klant terecht;
	Metingen worden ook gedaan om de stabiliteit van het proces te
monitoren. Een proces moet stabiel zijn om het te kunnen verbeteren.
Hetzelfde geldt voor geïmplementeerde procesverbeteringen die
toch geen verbetering blijken te zijn;
	Als er een potentiële verbetering bedacht wordt, wordt er aan de
hand van metingen bepaald of deze aanpassing ook de gewenste
verbetering met zich meebrengt.
	Als er goede producten afgekeurd worden kan dat veel geld kosten,
maar nog erger is het als defecte producten worden goedgekeurd.
Want wat als die defecte producten bij de klant belanden?
Betrouwbare metingen
Metingen zijn dus erg belangrijk, maar om bruikbaar te zijn moeten ze wel
betrouwbaar zijn. Een meetsysteem moet data genereren die deugdelijk zijn.
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Hoe bepaal je of je meetsysteem betrouwbaar is? Binnen Lean Six Sigma
wordt de tool Gage R&R gebruikt. Gage R&R is een onderdeel van de Meet
Systeem Analyse (MSA). MSA wordt gebruikt om te bepalen of een meetsysteem voldoende betrouwbaar is om er metingen mee uit te voeren.
Een meting uitvoeren is een proces op zich. Bij elk proces vindt variatie plaats
en dit is bij een meetproces dus ook het geval. Wanneer een product verschillende keren wordt gemeten, zal er ook spreiding zijn tussen de verschillende
metingen. De centrale vraag is welke spreiding er door het meetproces zélf
wordt toegevoegd en welke spreiding het productieproces toevoegt.
Gage R&R bestaat uit drie termen. ‘Gage’ is het Engelse woord voor meetapparaat; De termen ‘R&R’ staan voor Repeatability en Reproducibility, oftewel herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Op het eerste gezicht zijn
deze twee synoniem aan elkaar, maar ze hebben wel degelijk een andere
betekenis. Met herhaalbaarheid wordt de meting op dezelfde manier opnieuw
uitgevoerd. Bij reproduceerbaarheid wordt gekeken of hetzelfde resultaat
wordt bereikt als dezelfde meting door iemand anders wordt uitgevoerd.
De herhaalbaarheid zegt iets over de spreiding die wordt toegevoegd
door het apparaat zelf en de reproduceerbaarheid hangt af van de persoon
die de meting uitvoert. Binnen de Gage R&R worden deze twee aspecten
samengevoegd voor de totale spreiding van het meetsysteem.
Aangezien er bij Six Sigma projectbeslissingen genomen worden op basis
van data, is Gage R&R een essentiële tool voor elk project waarbij metingen
worden gedaan. Zonder betrouwbare data geen juiste beslissingen!

Gemba Walk
categorie

Stel, je bent leidinggevende van een organisatie en ontvangt een rapportage
waaruit blijkt dat een groeiend aantal klanten klaagt over de kwaliteit van
het geleverde product. De onderliggende oorzaak is niet gespecificeerd in de
rapportage; er zijn vele factoren die hierin een rol zouden kunnen spelen (er
zijn andere grondstoffen gebruikt, er is een nieuwe medewerker die nog niet
helemaal is ingewerkt, er zijn logistieke problemen geweest, enzovoort). Stel
dat je verder geen informatie hebt. Hoe bepaal je wat de voornaamste reden
is dat klanten klagen over de kwaliteit? Een manier om dit te onderzoeken
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is het doen van een Gemba Walk.
Go to the Gemba!
‘Gemba’ is het Japanse woord voor werkelijke plaats, of ook wel: daar waar
het gebeurt. Voor een organisatie is de werkvloer de plaats waar het gebeurt,
want daar wordt waarde toegevoegd voor de klant. ‘Walk’ is het Engelse
woord voor een wandeling.
Het doen van een Gemba Walk betekent letterlijk het bezoeken van de werk
vloer. Voor sommige mensen in een organisatie (vaak in de hogere echelons)
geldt dat ze de werkvloer zelden met eigen ogen zien. En dat is jammer, want
vaak op de werkvloer zijn betekent dat je zichtbaarder en beter beschikbaar
bent voor medewerkers – en dus ook de organisatie meer kunt ondersteunen
bij het continu verbeteren.
Een Gemba Walk is echter meer dan alleen een rondje lopen over de werkvloer. Het doel van een Gemba Walk is jezelf aan de hand van een vooraf be
paalde en gerichte opdracht te informeren over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over hoe medewerkers het gebruik van een bepaald ICT-systeem
ervaren, of in welke mate medewerkers een nieuwe werkprocedure hanteren.
In de praktijk komen we geregeld mensen tegen die erop vertrouwen dat
belangrijke signalen van de werkvloer wel bij hen terechtkomen. ‘Mijn deur
staat altijd open en medewerkers mogen altijd bij me langskomen als er iets
is’, zeggen ze bijvoorbeeld. Maar sommige problemen zijn niet zo evident.
En bovendien zien we dat medewerkers vaak een enorme drempel ervaren
als ze naar hun leidinggevende toe moeten stappen om een probleem aan
te kaarten of om hulp te vragen.
Door zelf te ervaren hoe zaken in de praktijk lopen, ontstaat er een op feiten gebaseerd begrip voor wat er goed gaat en wat er beter kan. Het doen van een
Gemba Walk is een beproefde methode om effectief sturing te geven aan een
organisatie of een proces en te ondersteunen bij het continu verbeteren ervan.
Een Gemba Walk bestaat uit vier fasen.
Fase 1. Voorbereiding
In de voorbereidingsfase bepaal je waar je je precies op gaat focussen en
waar je op wilt gaan letten tijdens het uitvoeren van de Gemba Walk. Bijvoor
beeld: Welk proces wil je beschouwen? Welke aandachtspunten zijn er? Welke recente ontwikkelingen zijn er geweest?
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Daarnaast is het van belang om vooraf te bedenken hoe je informatie wilt
vergaren tijdens de Gemba Walk. Bijvoorbeeld: Welke vragen wil je gaan
stellen en aan wie? Is er iets dat je wilt bijhouden (Hoe vaak gebeurt …?)?
Fase 2. Het uitvoeren van de Gemba Walk
Eenmaal op de werkvloer is het de kunst om onbevooroordeeld te observeren. Dit doe je door open vragen te stellen en feiten te verzamelen.
Het doel van deze fase is om voldoende input en antwoorden te krijgen om
de vraag die je in de voorbereidingsfase hebt geformuleerd in de volgende
fase te kunnen beantwoorden.
Fase 3. Het uitwerken van de bevindingen
In deze fase analyseer je de opgehaalde informatie. Zo kun je bijvoorbeeld
onderscheid maken tussen successen en verbeterpotentieel. Verder achterhaal je mogelijke grondoorzaken en mogelijke verbeterstappen.
Fase 4. Feedback & continu verbeteren
Voor een goede afronding van de Gemba Walk is het van belang om je bevin
dingen terug te koppelen naar de werkvloer. Dit is de uitgelezen kans om bevindingen te valideren en gezamenlijk op te trekken bij eventuele vervolgacties.
Het uitvoeren van een Gemba Walk levert niet alleen veel inzicht op. Veelal horen we dat medewerkers het enorm waarderen als andere collega’s
(leidinggevenden, maar zeker ook collega’s van andere afdelingen) zich laten
informeren over het reilen en zeilen op de werkvloer. ‘Zo fijn dat ze eindelijk
eens zelf komen kijken hoe het gaat’, horen we vaak. Erkenning speelt hierin
een belangrijke rol.

Heijunka
categorie

Voor veel organisaties is het een uitdaging om continue flow te realiseren.
Gebrek aan flow wordt vaak veroorzaakt door fluctuaties in de klantvraag.
Die fluctuaties en onvoorspelbaarheid van klanten zorgen voor onbalans in
processen. Het gevolg hiervan is dat verspilling en overbelasting kunnen ontstaan, wat effect heeft op de kosten en kwaliteit van het product. Daarom is
het van belang balans aan te brengen in je processen, ofwel flow te creëren.
Dit vergt een continue afstemming tussen capaciteit en klantvraag.
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Net als vele andere termen binnen Lean is Heijunka ook afkomstig van
Toyota. Toyota realiseerde zich dat het produceren in batches niet efficiënt is.
Ze merkten dat er hierdoor slecht op de veranderende klantvraag gereageerd kon worden en dat er verspilling (Muda) of overbelasting (Muri) in hun
productieproces ontstond als ze dit wel probeerden. Om dit tegen te gaan
hebben zij Heijunka bedacht, dat letterlijk betekent: het balanceren van type
en hoeveelheid producten/werk over een vaste tijdsperiode. Het doel van
Heijunka is het elimineren van verspillingen en overbelasting door het creëren
van een continue workflow van het type en de hoeveelheid te produceren
producten. Je stemt je productieplan af op de vraag van de klant. Uiteindelijk biedt Heijunka flexibiliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid voor klanten.
Heijunka in een fietsenfabriek
Hoeveel en welke producten gaan we deze week produceren? De basisgedachte van Lean zegt dat we op basis van de klantvraag gaan produceren.
Echter, in de praktijk blijkt dit niet zo simpel of efficiënt te zijn. Dat kan inhouden
dat er de ene dag niet geproduceerd wordt, omdat er geen orders zijn, en er
de andere dag overgewerkt moet worden omdat anders niet aan de vraag vol
daan kan worden. Heijunka helpt in het balanceren van de hoeveelheid werk.
Stel dat een fietsenfabrikant de volgende orders ontvangt in een bepaalde
week:

fietsen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

totaal

150

50

100

130

70

500

Sommige organisaties produceren op basis van de vraag, dus op maandag
150 fietsen, op dinsdag 50 enzovoort. Het nadeel hiervan is dat de hoeveelheid werk van dag tot dag verschilt. Er zijn ook organisaties die gelijk alles
produceren aan het begin van de week. Als in dit geval de klantvraag verandert, heb je onnodig voorraad gep roduceerd.
Heijunka balanceert de hoeveelheid producten over de week. Onze fietsen
fabrikant produceert dan 500 / 5 dagen = 100 fietsen per dag. Aan het eind
van de week voldoet hij aan de gewenste vraag en heeft hij balans aangebracht in de hoeveelheid werk per dag. Dit zorgt ervoor dat het proces blijft
draaien en er geen overbelasting plaatsvindt of onnodig voorraad wordt
geproduceerd wanneer de klantvraag fluctueert. Door elke dag hetzelfde
aantal te produceren, kan de fabriek het productieproces voor 100 fietsen
optimaliseren en zo een efficiënter proces creëren.
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Balans en flexibiliteit
In veel gevallen betreft het niet één type product dat wordt geproduceerd.
Meestal bieden organisaties verschillende producten aan. De uitdaging is dan
in welk product je wanneer gaat produceren. Heijunka helpt bij het bepalen
van de productmix.
Stel je voor dat er bij onze fietsenfabrikant de volgende types fietsen worden
besteld:
type

totaal

fiets A

300

fiets B

25

fiets C

125

fiets D

50

De traditionele gedachte is om het product met de meeste vraag eerst te
produceren en het product met de minste vraag als laatst. Deze vorm van
produceren is in batches. Wat als een klant Fiets B bestelt, en de fabrikant de
hele week Fiets A produceert? De klant loopt dan wellicht weg, of het bedrijf
moet snel Fiets B gaan produceren. Dit kan weer voor overbelasting zorgen
of lange omsteltijden in productie.
Heijunka benadert deze situatie anders, door een mix in de producten aan
te brengen. In het voorbeeld van de fietsenfabrikant zou dit er als volgt uit
kunnen zien:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

totaal

fiets A

60

60

60

60

60

300

fiets B

5

5

5

5

5

25

fiets C

25

25

25

25

25

125

fiets D

10

10

10

10

10

50

totaal

100

100

100

100

100

500

In deze tabel zie je dat alle types iedere dag geproduceerd worden. Dit zorgt
voor meer balans in het type product en de mogelijkheid om flexibeler te
reageren op fluctuaties in de klantvraag. Op deze manier hanteer je de ge
vraagde hoeveelheid.
Deze manier van produceren brengt ook nadelen met zich mee. Denk aan
extra omsteltijden om te wisselen tussen de verschillende types. De SMED-
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methode zou gebruikt kunnen worden om de omsteltijden te minimaliseren.
Uiteindelijk zal Heijunka de organisatie helpen om flexibeler en voorspelbaar
te zijn richting klanten en stabieler te functioneren door het balanceren van
type en hoeveelheid werk. Dit alles zorgt voor kleinere voorraden, tevreden
medewerkers vanwege een voorspelbaar proces, minder stilstand en minder
overwerk. Maar vooral tevreden klanten!

HEIJUNKA

Hoshin Kanri
categorie

‘Why do companies do the things they do?’, vroeg Simon Sinek zich af. Met
andere woorden, wat wil je betekenen in de wereld? Een wasmachine produceren is een antwoord op de vraag naar wat je doet. Een geautomatiseerd proces met een heel hoog First Time Right gehalte is een antwoord
op de hoe-vraag. De vraag naar je motieven gaat echter dieper en raakt
de harten van mensen.
Big Hairy Audacious Goal
‘Caring for all clothes’, zou een mogelijk antwoord op de waarom-doe-jewat-je-doet-vraag kunnen zijn voor een wasmachinefabrikant. Het geeft namelijk goed aan welke betekenis het bedrijf in de wereld wil hebben.
Die missie kan worden vertaald naar een visie met uitdagende doelen. Hierbij
komt steeds vaker de term BHAG naar voren. Dit staat voor Big Hairy Audacious
Goal oftewel een groot, harig en gedurfd doel.
Bij BHAG gaat het om een doelstelling die de organisatie in drie tot vijf jaar
wil realiseren. Het is een doelstelling die niet onhaalbaar is, maar wel de randen van wat voor mogelijk wordt gehouden opzoekt. Een uitdagende doelstelling kan zorgen voor verbondenheid tussen medewerkers, net als de zware
missie van een elite-eenheid van het leger in vijandig gebied. Daarom zeggen
we ook wel dat een BHAG een van de meest bindende factor in een organisatie kan worden – wanneer deze voldoet aan de volgende kenmerken:
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De doelstelling is goed ingebed in de visie;
Er vindt goede communicatie plaats van de doelstelling;
De uitvoering van de doelstelling is consequent en ondubbelzinnig.
Zodra de BHAG is gedefinieerd is de methodiek van Hoshin Kanri een krachtig middel om te komen tot een vertaalslag naar onderliggende doelstellingen, activiteiten, KPI’s en verantwoordelijkheden. Het resultaat is dat iedereen in de organisatie weet welke bijdragen hij levert aan de realisatie van de
BHAG. Hoshin Kanri helpt dus om focus te houden door de hele organisatie
heen. De methode wordt ook wel policy deployment genoemd en het product of de output van het Hoshin Kanri-proces de X-matrix. Een voorbeeld
hiervan is hierna te zien.
Dagstart implementeren

O

O

Lean Six Sigma Yellow Belt training geven

X

X

OEE verhogen

O

X

X

X

O

O

X

X

X

O

X

X

O
X

Functie 3

Lange termijn doelen
(3-5 jaar)

Functie 2

KPI’s

Klanttevredenheid > 80%

Jaarlijkse doelen

Marktaandeel van 15%

X

O

O

OEE van > 80%

O

X

O

Verbeterprojecten
Verhogen winstmarge met 10%

Vergroten marktaandeel met 10%

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid > 85%

Medewerkertevredenheid > 75%

O
X

Klanttevredenheidsonderzoek

X

X

X

Functie 1

O

X

90% heeft training gevolgd

X

X

Verhogen winstmarge met 30%
Marktaandeel vergroten tot 25%

X

Klanttevredenheid > 99%

O

Creëren van een continu verbetercultuur

 rimair
X = P
verantwoordelijk
O = S
 ecundair
verantwoordelijk

Het proces van Hoshin Kanri bestaat uit vijf stappen.
Stap 1. Definiëren van de BHAG(’s)
De eerste stap is reeds genoemd en betreft de definitie van een BHAG als
concretisering van de langetermijnvisie. Besluitvorming hierover vindt op het
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hoogste niveau plaats, namelijk door directie en MT. Wel is het belangrijk dat
deze mensen zo veel mogelijk input vanuit de organisatie verzamelen om
tot een realistisch en gedragen besluit te komen.
In 2000, toen Rijkman Groenink net was aangetreden bij ABN AMRO, hield
hij zijn hoger en lager management in een lange speech zijn visie en doelen
voor. Veel medewerkers konden zich moeilijk herkennen in het vrij megalomane
geschetste beeld. Het gevolg was dat er niet voldoende draagvlak was voor
de visie en doelstellingen en de strategie uiteindelijk nooit gerealiseerd is.
Stap 2. Vertaalslag naar de doelen voor komend jaar
Bij de tweede stap, de vertaalslag van de doelen voor de komende drie tot
vijf jaar naar de doelen voor komend jaar, wordt de volgende management
laag nauw betrokken. Afhankelijk van de omvang van de organisatie is dit het
hoger of het middenmanagement. Zij nemen in deze stap de verantwoorde
lijkheid om samen met het topmanagement de jaarlijkse doelen te definiëren
die leiden tot de realisatie van de BHAG. Hieruit volgen dus ook de doelen
voor komend jaar.
Stap 3. Vertaalslag naar dagelijkse activiteiten en kwartaaldoelen
De derde stap is de vertaalslag van de jaarlijkse doelen naar activiteiten
en kwartaaldoelen. Hierbij wordt de lagere managementlaag intensief betrokken. Zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor de realisatie van
de activiteiten.
Stap 4. Definiëren van KPI’s en targets
Om de in stap 3 gemaakte vertaalslag te kunnen realiseren, vindt er in stap
4 een definitie van de KPI’s en targets plaats. De langetermijntargets van de
KPI’s is natuurlijk de BHAG.
Stap 5. Activiteiten koppelen aan eindverantwoordelijken
De vijfde en laatste stap betreft het koppelen van activiteiten aan de eindverantwoordelijke managers. Hiermee is de cirkel rond.

HOSHIN
KANRI
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Deze high-end X-matrix wordt op zijn beurt weer vertaald naar nog meer
X-matrices op lagere niveaus. Hierdoor wordt iedere medewerker direct gekoppeld aan de langetermijndoelen.
Voorwaarden voor het succesvol toepassen van Hoshin Kanri zijn:
	Creëer een gevoel van noodzaak door de gehele organisatie. Dit is de
manier om medewerkers mee te nemen in het verhaal achter de BHAG;
	Creëer een sturende coalitie; meestal gevormd door directie/MT;
	Formuleer een duidelijk visie, BHAG en de weg daarnaartoe;
	Zorg voor een goede en transparante communicatie over de
g ekozen weg, zowel top-down als bottom-up (draagvlak);
	Empower alle lagen voor brede actie door medewerkers er op
allerlei manieren bij te betrekken (zoals hierboven beschreven);
	Realiseer kortetermijnresultaten; kwartaaldoelen vertaald naar
doelen voor de nog kortere termijn;
	Vier het succes en ga door met de volgende stap;
	Zorg dat de resultaten en veranderingen zijn verankerd in de
o rganisatie en de cultuur.
Weetje: Valt je iets op aan deze voorwaarden? Je kunt hierin de acht stappen
voor succesvolle verandering van John Kotter herkennen.

Impact/Effort-Matrix
categorie

Je hebt een lijst met verbeterideeën, maar waar ga je beginnen? Met behulp
van de Impact/Effort-Matrix kun je als team een prioritering aanbrengen in je
verbeterideeën en zo bepalen met welke ideeën je als eerste aan de slag gaat.
De Impact/Effort-Matrix heeft als doel de verhouding te bepalen tussen de
mate van inspanning die je moet leveren om een gewenst resultaat te behalen (effort) en wat de invloed daarvan is op de doelstelling(en) van het
project (impact). De matrix helpt je om te besluiten waar je wilt beginnen,
namelijk met de ideeën met de gunstigste verhouding tussen inspanning en
impact. Daarom wordt deze matrix ook wel de prioriteringsmatrix genoemd.
Bijkomend voordeel van het gebruik van de matrix is dat je niet gelijk in de
actiemodus schiet en lukraak aan de slag gaan met ideeën, maar even
een pas op de plaats doet voordat je aan de slag gaat.
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hoog
laag

impact

laag

hoog

effort

De matrix kent twee assen: de effort- en de impact-as. Op de effort-as geef
je aan hoeveel inspanning (tijd, geld, energie, risico) het kost om het idee uit
te voeren. Die kan hoog of laag zijn.
Op de impact-as geef je aan in welke mate het verbeteridee invloed gaat
hebben op het probleem of de organisatie. Een hoge impact betekent dat
het idee een grote invloed zal hebben op je doelstelling(en). Een idee met
een lage impact zal niet veel verandering teweegbrengen.
Het ligt voor de hand te beginnen met zaken met een lage inspanning en
een hoge impact.
Je gebruikt de matrix als volgt:
	Teken de matrix met op de x-as de mate van effort of verander
baarheid en op de y-as de mate van impact of effect;
	Bepaal gezamenlijk welke definities je hanteert voor de termen op
de x- en y-as;
	Plaats de ideeën in de matrix op basis van de twee categorieën;
	Begin met de ideeën met de hoogste impact en laagste effort. Of
met die met de hoogste veranderbaarheid en het hoogste effect.
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Implementatieplan
categorie

Stel, je bent een project aan het uitvoeren volgens de DMAIC-methode. De
probleemstelling is helder, de Voice of the Customer (VOC) is opgehaald en
meetbaar gemaakt, de root cause is duidelijk en je hebt zelfs al een oplossing.
Hoe zorg je er dan voor dat deze oplossing juist geïmplementeerd wordt, zodat je jouw project succesvol kunt afronden?
Met een implementatieplan: een overzicht van alle activiteiten, verantwoordelijkheden en data die relevant zijn voor een succesvolle implementatie.
Tijdens de Define-fase heb je waarschijnlijk al een stakeholderanalyse en
communicatieplan gemaakt. Nu ben je aan het einde van je Improve-fase en
is het van belang om de stakeholderanalyse te herzien. Stem met je team af
of alle posities van de stakeholders nog kloppen en of er stakeholders zijn bij
gekomen naar aanleiding van jouw oplossing. Pas indien nodig je stakeholderanalyse en communicatieplan aan. Je hebt nu een beter beeld van wie
je precies moet betrekken bij de implementatie.
Wanneer je een succesvolle pilot hebt uitgevoerd, heeft je implementatie al
een streepje voor, omdat je precies weet wat er goed werkte en minder goed
werkte. Je kunt deze kennis verwerken in je implementatieplan en zo de kans
op succes vergroten. Mocht het niet gelukt zijn om een pilot uit te voeren dan
is dit niet erg, maar dit maakt je implementatieplan des te belangrijker.
Een implementatieplan werkt het best als het overzichtelijk is: niemand wil
tien A4’tjes met tekst door moeten lezen om te begrijpen wat je gaat doen.
Kies daarom voor een lay-out die veel weg heeft van de Project charter. Zo
kun je bijvoorbeeld de onderstaande koppenstructuur gebruiken:
	Achtergrond en doelstelling
	Verbetervoorstel en aanpak
	Planning
	Business case
	Teamsamenstelling
Zorg dat je implantatieplan eenvoudig geschreven en voor iedereen goed
te begrijpen is. Het zou immers zonde zijn als je project faalt doordat iemand
jouw plan niet goed heeft begrepen.
Denk ook goed na over de TBV’s (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en schrijf deze op. Wie is er verantwoordelijk voor het uitvoeren van
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een meting? Wie is er verantwoordelijk voor dat de nieuwe situatie gevolgd
wordt? Wie mag bepaalde taken uitvoeren en wie niet? Uiteraard breng je
betrokkenen hiervan op de hoogte voordat je het implementatieplan deelt.
Zorg dat je voor het maken van je implementatieplan de mogelijke risico’s
van het nieuwe proces begrijpt. Dit kun je doen met behulp van FMEA, waarmee je mogelijke risico’s in kaart brengt en prioriteert. Beschrijf de relevante
risico’s in het implementatieplan samen met een plan om deze te mitigeren.
Je kunt je plan nu gaan delen met alle betrokkenen. Op naar een succesvolle
afsluiting van je project.

Ishikawa
categorie

Het Ishikawa-diagram staat ook wel bekend als Fishbone-model of Cause-
and-Effect-diagram. Het helpt afdelingen en organisaties om gericht grond
oorzaken van een specifiek probleem te vinden om deze vervolgens op te
kunnen lossen.
Terug naar 1982. De Japanse hoogleraar Kaoru Ishikawa was op dat moment
werkzaam bij Kawasaki (bekend van de motorfietsen). Hij zag dat medewerkers gefrustreerd raakten door een gevoel van onmacht wanneer er grote
fouten aan het licht kwamen. Als reactie hierop heeft hij het Ishikawa-diagram
ontwikkeld. Door een fout op te breken in meerdere oorzaken konden mede
werkers het probleem gemakkelijk ontleden. Als de belangrijkste grondoorzaken bekend waren, konden de medewerkers het probleem zelf oplossen.
Vandaag de dag zijn steeds meer organisaties op zoek naar methoden om
gestructureerd bottom-up verbeteringen in gang te zetten. Een Ishikawa is
dus relevanter dan ooit.
Gericht van een probleem naar een oplossing
‘Kom, we gaan er even lekker een uurtje over brainstormen!’ Vervolgens ben
je zonder structuur anderhalf uur aan het praten en heb je aan het eind van
de bijeenkomst de juiste oplossing nog niet gevonden. Herkenbaar? Door je
brainstorm te kaderen met behulp van Ishikawa kom je snel tot oorzaken die
in eerste instantie niet het meest voor de hand liggen. Een gestructureerde
brainstorm dus.
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Het grootste voordeel van het Ishikawa-diagram is de eenvoudige toepassing
ervan. Daarnaast is het ook gemakkelijk los te laten op alledaagse obstakels,
zoals te laat komen op werk (zie het voorbeeld in de afbeelding hierna),
het verliezen van een sportwedstrijd of als het avondeten een keertje mislukt.
In drie stappen maak je een Ishikawa-diagram:
1 Je plakt de probleemstelling op de kop van de vis;
2	Je bepaalt een aantal hoofdcategorieën van mogelijke oorzaken.
De 6M-en is hiervoor de meest gebruikte indeling. Deze leggen we
verdero p in dit hoofdstuk uit;
3	Je bepaalt de positie van kleinere oorzaken onder de hoofd
categorieën door telkens ‘waarom’ te vragen of ‘wordt veroorzaakt
door’ te beantwoorden.

mens

methode

moe

wektijd

kinderen
trein
wekker
machine

reisroute
eten
kleding
materiaal

meting

bonus
inklokken
elektriciteit

te laat
op werk

benzine
omgeving/milieu

Zes situaties waarin je een Ishikawa-diagram inzet:
	als je op zoek bent naar mogelijke oorzaken binnen een proces,
u itkomst, probleem of situatie;
	als je een relatie wilt leggen tussen verschillende oorzaken van een
probleem (20% van de oorzaken zorgt voor 80% van het probleem?);
	als je gericht een oplossing wilt bedenken voor het hele probleem in
plaats van voor slechts een deel ervan;
	als je een teamactiviteit nodig hebt die leidt tot een collectief begrip
van het probleem;
	als je medewerkers inzicht en invloed wilt geven in de verbetering
van hun eigen proces;
	als je wilt kijken voor welke activiteiten verbeterprojecten gestart
kunnen worden.
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Het 6M Fishbone model
Er zijn veel varianten van het Ishikawa-diagram. Het 6M Fishbone model is
de meestgebruikte, vooral binnen productiebedrijven. Het probleem wordt on
derverdeeld in potentiële oorzaken. Hierbij worden de volgende categorieën
gebruikt: Methoden, Machines, Mensen, Materialen, Metingen, Moeder natuur
(omgeving/milieu). Zo nodig kunnen er nog twee categorieën toegevoegd
worden: Management & Maintenance.

Jidoka

categorie
Binnen het Lean-Huis wordt er onderscheid gemaakt tussen kwaliteit en snelheid. Jidoka staat hierin voor het continu leveren van hoge kwaliteit. Justin-Time (JIT) staat voor het tijdig leveren van de juiste hoeveelheid producten en diensten. JIT en Jidoka zijn essentieel voor het realiseren van tevreden
klanten en zakelijk succes.
Binnen Jidoka wordt ook wel gesproken van Built-in Quality. Hiermee wordt
bedoeld dat het productieproces zo is ingericht dat je altijd hoge kwaliteit levert. En dat moet ook, want slechte kwaliteit zorgt voor klachten van klanten.
Dit kost veel geld, levert negatieve naamsbekendheid op en zorgt alleen
maar voor nog meer werk, omdat deze klachten moeten worden opgelost.
Jidoka is een krachtige tool binnen Lean, omdat er kwaliteitsverhoging wordt
bereikt door automatisch kwaliteit in te bouwen in processen. Dit wordt gerealiseerd door niet alleen bij de operator maar ook bij de machines autono
mie te leggen.
De oorsprong van Jidoka
De term Jidoka bestaat al sinds 1896. In dat jaar vond Sakichi Toyoda een
geautomatiseerd systeem uit dat draadbreuk in weefmachines herkende, dit
meldde bij de operator en de machines direct uitzette. Dankzij deze uitvinding
werd een opeenstapeling van fouten voorkomen zonder dat er veel mensen
nodig waren om continu de productie te controleren. Een enkele medewerker
kon op deze manier een groot aantal machines overzien. Dit leverde zowel
een aanzienlijke kwaliteitsverhoging op als een besparing in de kosten. Dubbele winst dus!
Maak elke fout maar één keer
Er kan veel tijd verloren gaan met het oplossen van fouten en soms kan dit
zelfs de standaard worden. Een goed voorbeeld daarvan zagen wij toen wij

→

De belangrijkste Lean Six Sigma tools op een rij

65

→

een verbeterprogramma leidden bij een dienstverlenende organisatie. Zij bleken 30 tot 40% van hun tijd bezig te zijn met het oplossen van fouten. Wat je
dan ziet is dat de organisatie zelf de inefficiëntie niet meer doorheeft. Iedereen
is aan het werk en het oplossen van fouten is onderdeel daarvan geworden.
Gaat er in een lerende organisatie dan nooit meer iets fout? Toch wel, maar
omdat het systeem erop gericht is dat je leert van fouten, komen ze nooit
vaker dan één keer voor. Met die insteek lever je iedere keer een beter product of een betere dienst nadat er zich een probleem heeft voorgedaan.
Net als in het voorbeeld van de weefmachine is de context van Jidoka een
samenspel tussen mens en machine. Sensoren in de productielijn geven een
signaal af en een operator komt vervolgens kijken. Die lost het probleem
op en doet onderzoek naar de kernoorzaak van het probleem om te voorkomen dat het vaker gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van 5x Why.
Het vaststellen van de kernoorzaak is erg belangrijk. Alleen zo creëer je een
lerende organisatie. Helaas zien we dat deze belangrijke stap nog vaak
overgeslagen wordt omwille van de tijd of de moeite die het kost.
Wat bovendien belangrijk is, is dat medewerkers ook echt de bevoegdheid
krijgen en zich verantwoordelijk voelen om zoiets ingrijpends te doen als de
productie stilleggen. Houd er rekening mee dat het lef vergt van een (nieuwe)
medewerker om dat te doen. In productielijnen zie je daarom systemen die
Andon worden genoemd. Dit zijn opvallende knoppen, lichten, matten of
koorden waar mensen snel bij kunnen om de productie stil te leggen. Hiermee
laat je de medewerkers zien dat het gebruik ervan ook wordt ondersteund.
Poka Yoke
Voorkomen is beter dan genezen. Een term die je daarom veel hoort in de
context van Jidoka is Poka Yoke. Producten worden op zo’n manier vormge
geven dat er geen fouten meer mee gemaakt kunnen worden. De voorbeelden zijn eindeloos. Denk maar eens aan het feit dat je stekkers alleen op de
juiste manier in het stopcontact kunt steken. Of Nespresso-cups en simkaarten
die maar op één manier in het apparaat gaan. Wanneer je hier in je eigen
omgeving op let, zul je merken hoe vaak dit voorkomt.
Bedenk vervolgens dat je Poka Yoke ook kunt toepassen op je productieproces. Welke fouten maken jouw medewerkers geregeld? Kun je het productieproces anders inrichten of waarschuwingen inbouwen waardoor die
fouten nooit meer voorkomen?
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Just-in-Time
categorie

Just-in-Time (JIT) is niet alleen een Lean term, maar ook een uitspraak die
ons dagelijks leven heeft gehaald. Lever je bijvoorbeeld tijdens je studie een
verslag in om 23.55 uur op de dag van de deadline, dan is dat niet ‘op het
nippertje’, maar ‘just in time’. En in feite is dat hetzelfde als Just-in-Time in
de context van Lean. Maar waarom wil je op het nippertje klaar zijn en niet
ruim op tijd?
Op het nippertje om verspilling te voorkomen
Just-in-Time is ontstaan in de maakindustrie. Het is een logistieke methode
die bedoeld is om (tussen)voorraden te beheersen. Het streven is om de
goederen die je nodig hebt zo laat mogelijk, maar toch op tijd te leveren.
Dat zorgt ervoor dat je nauwelijks voorraden hoeft aan te houden in je proces. En gezien vanuit het perspectief van de acht verspillingen van Lean levert dat je een aantal voordelen op. Je voorkomt:
	Verspilling van voorraad – Deze spreekt voor zich. Het voorkomen
van onnodige voorraad is dusdanig belangrijk, dat er een aparte
categorie verspilling voor is gemaakt;
	Verspilling van transport – Goederen die eerst in een magazijn
worden gelegd voordat ze naar productie gaan, moeten twee keer
worden getransporteerd. En dat is een verspilling;
	Beweging – Wanneer er onnodig veel voorraad wordt aangehouden,
moet de fabriek ook groter worden. En dat brengt weer extra
b ewegingen met zich mee.
Tot slot kost het aanhouden van voorraad natuurlijk simpelweg geld. Het
voordeel van Just-in-Time is duidelijk.
Van push naar pull
Een proces met Just-in-Time omschakelen van push- naar pull-productie,
oftewel van aanbod- naar vraaggestuurd, is in de praktijk best ingewikkeld.
Maar het is wel belangrijk dat het proces op een logische manier is ingericht
en er een continue flow zit in de productie. Een andere term die in deze context van belang is, is takttijd. Dit is het vaste ritme van het proces.
Het verkleinen van voorraden en het toewerken naar Just-in-Time heeft ook
een belangrijk nadeel. Al bij een kleine verstoring in de aanlevering ergens in
het proces bestaat het risico dat het hele proces stil komt te liggen. Het proces
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lijkt namelijk erg op een lopende band, waarbij de productiestappen naad
loos op elkaar aansluiten. Doordat er geen speling aanwezig is, heeft een
storing in een processtap direct gevolgen voor de volgende processtappen.
Bedrijven zoeken de oplossing voor deze ketenafhankelijkheid in het inzetten
van slimme voorraadsystemen, waarbij de grenzen tussen de klant (de fabriek) en de leverancier vaak verdwijnen. Bedrijven geven elkaar bijvoorbeeld
realtime toegang tot elkaars voorraadsysteem om ervoor te zorgen dat voor
raden altijd op peil blijven. In dat geval spreken we van co-makership.

Kaizen

categorie
‘Kaizen’ is het Japanse woord voor continu verbeteren. Letterlijk betekent het
‘verander naar beter’. Kaizen is een van de vele principes van het Toyota
Production System.
Kaizen en Hansei zijn twee termen die je vaak samen hoort. Hansei staat
voor het principe dat fouten maken mag, als je er maar van leert. Je kunt
immers niet verbeteren als je niet mag uitproberen of iets beter of juist niet
beter werkt.

KAIZEN

De oorsprong van Kaizen ligt bij Toyota. Innovatie is altijd de kracht van Toyota
geweest. Om te innoveren moet je medewerkers kunnen laten leren. Leren van
fouten zorgt ervoor dat je de volgende keer op een andere manier met een
situatie omgaat. Als je vervolgens een organisatie hebt waarin de geleerde
lessen worden verspreid en opgepakt door andere medewerkers, kun je continu verbeteren. Kaizen is dit continu verbeteren in kleine stapjes.
Bij het verbeteren is het belangrijk om achter de root cause oftewel de echte
kern van een probleem te komen. Dit doe je bijvoorbeeld met behulp van
5x Why. Het principe is heel simpel: door de waarom-vraag te blijven stellen
kom je achter de ware oorzaak van een probleem.
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Wat kun jij nu binnen je eigen organisatie met Kaizen? Een goed voorbeeld
van een toepassing is de Kaizen-workshop. Voorafgaand aan deze workshop wordt een proces geselecteerd dat dient te worden verbeterd. Tijdens
de Kaizen-workshop worden de volgende stappen doorlopen:
	Bepaal wie de klant is in dit proces;
	Breng het huidige proces in kaart door onder andere het proces
f ysiek te volgen;
	Gebruik creatieve werkvormen (bijvoorbeeld de denkhoeden van
De Bono, die in het deel Veranderen aan bod komen) om
o plossingen te bedenken voor het nieuwe werkproces;
	In subgroepen wordt een implementatie-aanpak gemaakt;
	Voer de Plan-Do-Check-Act-cirkel uit op de uitstaande
i mplementatie-acties.

Kanban

categorie
In de jaren 40 van de vorige eeuw heeft Toyota het voorraadbeheer afgekeken van Amerikaanse supermarktketens en verwerkt in een systeem dat zij
Kanban noemden. Dit zorgde ervoor dat de voorraden en de vraag beter op
elkaar aansloten, waardoor de kwaliteit en de doorstroom verbeterd werden.
Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is een rood velletje in een stapel
bestelformulieren. Als je het rode velletje bereikt, moet je nieuwe formulieren
printen. Als je dat dan ook doet, heb je nooit te weinig of onnodig veel bestel
formulieren.
Kanban is de Japanse term voor visueel (Kan) en kaart (Ban). De werknemers
bij Toyota gebruikten van oudsher kaarten om de stappen in hun proces visu
eel te maken. Het resultaat was meer communicatie tussen de teams over de
status van het werk, wat er gedaan moest worden en wanneer. Ook werden
processen gestandaardiseerd en verbeterd, wat heeft geleid tot minder ver
spilling en meer waarde.
Tegenwoordig hebben we veel te maken met tekst als informatiemiddel. Denk
aan e-mails, takenlijsten, rapporten en de hoeveelheid informatie die je op
internet kunt vinden. Misschien wel zo veel dat je het overzicht soms kwijtraakt.
Ook hier geldt de regel dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Dit
is wetenschappelijk bewezen, het brein geeft zelfs de voorkeur aan beeld.
Geen wonder dus dat Kanban een populaire tool is binnen Lean en Six Sigma.
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De vier principes van Kanban
Hoewel er in de laatste jaren een aantal veranderingen heeft plaatsgevonden – zo wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld vaak gebruikgemaakt van elektronische Kanban-systemen in plaats van fysieke Kanban-kaarten – blijven
de volgende principes de basis van Kanban.
1. Visualiseer het werk
		Door het werk en de workflow visueel te maken, kun je de stroom van
het proces observeren en analyseren. Wanneer alle beschikbare informatie meegenomen wordt, zoals knelpunten en wachttijden, verbeteren de communicatie en de samenwerking.
2. Beperk Work-in-Progress
		Door de hoeveelheid onderhanden werk (Work-in-Progress of WIP) te
beperken, kun je de tijd dat een product binnen een Kanban-systeem
onderweg is reduceren. Ook kun je problemen voorkomen die veroor
zaakt worden door het switchen van taken en het constant bijstellen
van producten.
3. Focus op flow
		Door de WIP-tijd te reduceren en regels voor productieteams op te stellen, verbeter je de flow en kun je het Kanban-systeem optimaliseren.
Door deze flow constant te analyseren kun je toekomstige problemen
voorkomen.
4. Monitoren, wijzigen en verbeteren
		Wanneer het Kanban-systeem goed werkt, zal het de basis zijn van
een organisatiecultuur waarin constant verbeteren centraal staat. De
effectiviteit van de teams kan bepaald worden door de flow, kwaliteit
en doorlooptijden te meten en te analyseren.
Toepassing van Kanban
Kanban kan op meerdere manieren worden toegepast, het doel blijft echter
altijd hetzelfde: efficiënt produceren. Kanban-kaarten geven weer wat, wanneer en in welke hoeveelheid iets geleverd moet worden. Deze kaarten geven een signaal aan bijvoorbeeld de personen die de goederen aan moeten
leveren. Wanneer de minimumwaarde overschreden wordt, volgt een trigger
(Kanban-kaart) om de producten aan te vullen. De mate van consumptie is
dus bepalend voor de vraag.
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Het Kanbanbord is een variatie op dit systeem. Het bord maakt gebruik van
magneten, stickers of post-its die de hoeveelheid werk vertegenwoordigen.
Een post-it staat voor een product in het proces en de plek op het bord visualiseert de beweging in het productieproces. Vaak is het bord ingedeeld in drie
kolommen: to do (wachtend), doing (in productie) en done (geproduceerd).

TO DO

doing

done

Tegenwoordig wordt er overigens steeds meer gebruikgemaakt van elektronische Kanban-systemen.

Kano-model
categorie

Binnen Lean draait alles om de klant. Het succes van een product of dienst
wordt bepaald door wat de klant ervan vindt. Het is daarom erg belangrijk
dat je de wensen van de klant scherp in beeld hebt. Dit noemen we de Voice
of the Customer. Als je de wensen van de klant eenmaal in beeld hebt, is
het zaak erachter te komen welke wensen het verschil maken en wat er mini
maal op orde moet zijn. Je gaat prioriteit aanbrengen in de klantwensen. Dit
doe je met behulp van het Kano-model.
Basisfactor, prestatiefactor of wow-factor?
Het Kano-model werd in de jaren 80 ontwikkeld door professor Noriaki Kano.
Het helpt je verwachtingen, prioriteiten en expliciete behoeften van klanten
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in kaart te brengen. Het model zet twee indicatoren naast elkaar af. Het kijkt
naar in welke mate een bepaalde klantbehoefte is ingevuld, en welke mate
van tevredenheid dit met zich meebrengt voor de klant. Bij het in kaart brengen van behoeften kun je vervolgens onderscheid maken tussen drie verschil
lende factoren. Dit zijn basisfactoren, prestatiefactoren en wow-factoren.

tevreden
WOW-factor
prestatiefactor

niet ingevuld

ingevuld
basisfactor

ontevreden

	Basisfactoren – Dit zijn factoren die minimaal aanwezig moeten zijn
(basic needs). Als deze factoren niet aanwezig zijn, is de klant per definitie ontevreden. Neem bijvoorbeeld een hotelkamer. Daar moet altijd
een bed in staan. Als dit niet het geval is, heeft dat tot gevolg dat de
klant niet tevreden is. Het is andersom niet per se het geval dat de klant
meer tevreden is naarmate er meer bedden zijn.
	Prestatiefactoren – Voor prestatiefactoren (performers) geldt dat hoe
meer ze aanwezig zijn, hoe tevredener de klant is. Andersom kan een
klant ook minder tevreden worden als deze factoren in mindere mate
aanwezig zijn. Als je de hotelkamer neemt, kan de grootte van de kamer
een prestatiefactor zijn. Een kleine kamer zorgt ervoor dat de klant min-
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der tevreden is, maar de tevredenheid neemt toe naarmate de kamer
groter is.
	Wow-factoren – Wow-factoren (delighters) zijn dingen die een klant
niet mist als ze niet aanwezig, maar die de tevredenheid enorm positief
beïnvloeden als ze er wel zijn. Dit zijn dingen waarvan de klant blij verrast is, die ze niet had verwacht. Ze is dus ook niet ontevreden als ze er
niet zijn. In een hotelkamer is dit bijvoorbeeld een schaal met vers fruit
die elke dag aangevuld wordt, of een mooi boeket bloemen.
Als (dezelfde) wow-factoren vaker voorkomen, dan kunnen het prestatiefactoren worden, en uiteindelijk zelfs basisfactoren. Neem bijvoorbeeld Wi-Fi
in hotelkamers. Een aantal jaar geleden werd dit vaak nog als een wow-
factor gezien. Inmiddels is het zo gewoon geworden dat dit een basisfactor
is geworden.
Als organisatie moet je ervoor zorgen dat de basisfactoren altijd op orde
zijn, dat je werkt aan je prestatiefactoren en dat je van tijd tot tijd een wow-
factor verzorgt. Klanten zijn dan in de basis tevreden, ervaren door goede
prestatiefactoren een hoog servicelevel en worden zo af en toe echt verrast.
Weet wat je klant wenst
Binnen Lean projecten sluit het doel van het project altijd aan op de wensen van de klant. Het is daarom belangrijk om goede input op te halen, die
je kunt verwerken in een Kano-model om prioriteiten scherp te krijgen.
Er zijn verschillende manieren om input op te halen. Dit kunnen vragenlijsten
zijn, klachtenafhandeling, diepte-interviews of andere databronnen. Vervolgens ga je onderzoeken wat voor klanten echt belangrijk is en wat ze een
goede toevoeging zouden vinden. Dit kun je doen door de wensen in een
Kano-model te zetten en te definiëren als basis-, prestatie- of wow-factor.
Zorg wel dat je goed verifieert of wensen/eisen op de juiste manier zijn ingedeeld. Als je bijvoorbeeld trainingen verzorgt, kun je input ophalen over
wat mensen belangrijk vinden wanneer ze een training volgen. Hier zou uit
kunnen komen dat een inspirerende trainer en het trainingsmateriaal basis
factoren zijn, terwijl het verzorgen van de lunch een wow-factor is. Dan weet
je dat je je in eerste instantie moet focussen op de trainer en het trainingsmateriaal. Het goed verzorgen van de lunch heeft dan minder prioriteit. Dit
onderdeel is ook essentieel wanneer je de Voice of the Customer in kaart
wilt brengen.
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Obeya

categorie
Je rent van vergadering naar vergadering. Tijdens elke vergadering komen er
meer acties bij. En alle nieuwe acties lijken nog belangrijker dan de vorige.
Je hebt een heel duidelijk plan voor je bedrijf of met je afdeling. Maar het voelt
alsof jij je plan voor de komende drie jaar in elk gesprek opnieuw moet uitleggen. En iedereen lijkt andere belangen te hebben. Misschien is een Obeya dan
iets voor jouw organisatie.
‘Obeya’ is een Japanse term die betekent ‘grote ruimte’. Het wordt weleens
vergeleken met de brug van een schip of een cockpit. Obeya’s bieden letterlijk tijd en ruimte om problemen op te lossen en te overleggen, zonder last te
hebben van organisatorische drempels of muren. Een Obeya is een omgeving
die uitnodigt tot samenwerken. Hier houd je alle overleggen. De eindresultaten zijn snellere en effectievere oplossingen voor de problemen waar men
op de werkvloer tegenaan loopt.
De kenmerken van een Obeya
Het belangrijkste element van een Obeya is de visuele ondersteuning. De
muren in een Obeya zijn beplakt met actuele tabellen, grafieken en allerlei
andere vormen van visuele data die voor de deelnemers van belang zijn.
Hoe visueler hoe beter, hoewel je er soms niet aan ontkomt om met cijfers te
werken in plaats van met grafieken of plaatjes. Deze overzichten helpen om
te overleggen en te beslissen op basis van concrete cijfers in plaats van meningen en onderbuikgevoelens. In de Obeya komt alle informatie bij elkaar.
Hier wordt geanalyseerd, worden prioriteiten gesteld en kunnen beslissingen
genomen worden over wat er met de informatie wordt gedaan.
Een Obeya is een open en toegankelijke plek waar iedereen binnen kan
komen. De dagelijkse of wekelijkse meetings in de Obeya zijn bedoeld om te
leren. Je bespreekt daarom bijvoorbeeld de hoogtepunten en missers van de
organisatie. Probeer te vermijden dat je tijd besteed aan het bij praten van
teamleden, dat is iets voor een afdelingsoverleg, maar niet voor de Obeya.
De meetings zijn kort en zakelijk. Ze gaan over welke maatregelen er genomen moeten worden om de organisatiedoelen, die zichtbaar in de ruimte
aanwezig zijn, te bereiken. De focus is op de toekomst. Alle strategische informatie die je nodig hebt bij een besluit is aanwezig. Als je informatie mist,
heb je gelijk een verbeterpunt. Een Obeya is met andere woorden een verzamelplaats van relevante informatie waar vergaderingen, dagstarts, brain
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storms essies en toevallige ontmoetingen plaatsvinden.
Het doel van de Obeya is om dialoog te stimuleren tussen deelnemers onderling, zodat er ook eigenaarschap genomen wordt voor problemen die
gesignaleerd worden. Vaak zijn MT-leden aanwezig bij de Obeya-bijeenkomsten, maar het is nadrukkelijk net de bedoeling om iets te presenteren
aan het MT.

Organisaties die meerdere vestigingen hebben, werken met een iObeya, een
digitaal, visueel managementplatform dat lijkt op een fysieke bijeenkomst in
een Obeya.
Inrichting van de Obeya
Er is geen vaste manier om een Obeya in te richten. Je maakt hem passend voor
jouw organisatie. De volgende indeling met drie wanden wordt veel gebruikt.
	Linkerwand: kernwaarden, strategie en jaarplannen. Misschien wel in
de vorm van een Hoshin Kanri.
	Middelste wand – deze wordt vaak in tweeën gedeeld:
			 	Linkerdeel: KPI’s (Kritische prestatie-indicatoren) en de
resultaten daarvan, bijvoorbeeld een dashboard of Balanced
Scorecard. Tevens informatie over de processen. Dit is een
weergave van de huidige situatie van de organisatie.

→

De belangrijkste Lean Six Sigma tools op een rij

75

→

			 	Rechterdeel: alle verbeterprojecten met hun voortgang,
b ijvoorbeeld in A3-vorm. Deze verbeterplannen hebben
b etrekking op de processen. Als ze klaar zijn, ga je dat
terugzien in de resultaten aan de linkerkant.
	Rechterwand: op te lossen knelpunten en acties die te klein zijn voor
een Kaizen-event, maar langer duren dan die van het verbeterbord
van de dagstart.
Daarnaast kunt je natuurlijk een flip-over neerzetten, een whiteboard ophangen of een beamer met een scherm plaatsen.
In één oogopslag zie je hoe de organisatie ervoor staat in een Obeya. Groen,
oranje en rood geven aan of het goed gaat of dat er verbeterd moet worden. Grafieken, voortgangsbalken en tekeningen spreken veel meer tot de
verbeelding dan kale cijfers of veel tekst.
De voordelen van een Obeya op een rijtje
1	Er zijn veel minder vergaderingen nodig: dagstarts, afdelings
meetings en projectoverleggen vinden op hetzelfde moment plaats
omdat je alle informatie altijd bij de hand hebt;
2	Iedereen weet wat er speelt. Dat bespaart managers veel tijd,
doordat ze minder hoeven uit te leggen en toe te lichten.
(Als het niet in de Obeya hangt, is het niet belangrijk);
3	Dankzij de Obeya overziet iedereen het grotere geheel. Dat leidt tot
meer begrip en verhoogt de bereidheid tot veranderen;
4	Als medewerkers zelf de feiten en cijfers kunnen zien en begrijpen,
neemt het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid toe.
Zeker als ze zelf ook het beleid bij kunnen sturen;
5	Samenwerken en samen beslissen leidt tot meer betrokkenheid;
6	Dankzij de ‘wisdom of the crowd’ ontstaan nieuwe ideeën en wordt
er eerder actie ondernomen;
7	Communiceren gaat directer en sneller dat scheelt een hoop tijd en
ergernissen.
Van start gaan met een Obeya
Je kunt een Obeya het eenvoudigst starten door een indeling te kiezen en
alles op te hangen wat je aan langetermijnvisie, plannen, projecten en in
formatie hebt. Dat kan confronterend zijn. Je hebt heel veel projecten en ze
hebben allemaal de hoogste prioriteit. Vervolgens is het tijd om keuzes te
maken, want als je veel prioriteiten hebt, dan heb je er eigenlijk geen. Stel
een maximum aan het aantal lopende projecten (wat kan de organisatie
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aan?) en hang de rest onder een dikke rode streep. Daaruit wordt gekozen
als er weer ruimte is.
Dat het eerste overleg lang duurt, is normaal. Iedereen moet wennen aan
de nieuwe manier van overleg. Doordat alle relevante informatie voor iedereen zichtbaar is, is het niet nodig om die ook mondeling te geven. De
focus ligt juist op de volgende stap: wat doen we met die informatie? De rol
van de procesbegeleider is hierin cruciaal.
Elk cijfer, plan en proces heeft één eigenaar. Die is verantwoordelijk voor:
	het up-to-date houden van de cijfers;
	de voortgang van haar plannen.
Zo wordt de Obeya de plek waar overlegd wordt, waar plannen en resultaten worden besproken en afspraken worden gemaakt. Als het belangrijk genoeg is, dan moet het in de Obeya te vinden zijn.

Overall Equipment Effectiveness
categorie

Veel organisaties in de productie-industrie maken gebruik van Overall Equipment Effectiveness (OEE), een tool die afkomstig is van Toyota en die wordt
toegepast binnen Total Productive Maintenance (TPM). Dit is een methodiek
voor het verbeteren van productiviteit, onderhoud en kwaliteitssystemen van
onder andere machines, mens en materiaal. OEE is een tool die wordt gebruikt om de productiviteit of effectiviteit te kwantificeren. Het geeft aan wat
de verhouding is tussen het aantal goed geproduceerde producten en het
maximale aantal dat de machine aankan in een bepaalde periode. Deze verhouding wordt weergegeven in een percentage en laat zien hoe effectief er
geproduceerd is.
Het doel van OEE is het verhogen van de productiviteit of effectiviteit door
prestaties inzichtelijk te maken. Door de berekening van de OEE krijg je meer
inzicht in verbetermogelijkheden.
OEE geeft niet direct aan wat de oplossing is voor een probleem. Om tot
de oplossing te komen, moet verder onderzoek gedaan worden.
Het verbeteren van de OEE heeft allerlei voordelen voor een organisatie, zoals:
inzicht in waar problemen zich voordoen;
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	effectievere benutting van capaciteit doordat beschikbare tijd beter
kan worden benut;
verbetering van kwaliteit doordat er minder fouten worden gemaakt;
reductie van onderhoudskosten.
Vaak wordt de OEE gebruikt als KPI voor de productie. Het management kan
hierdoor eenvoudig zien wat de prestaties zijn geweest. In het algemeen geldt:
hoe hoger de OEE, hoe effectiever er geproduceerd is.
Veelal wordt de OEE, als vorm van visual management, op de werkvloer weer
gegeven om medewerkers bewust te maken van hun prestaties. In de praktijk
merk je dat dit medewerkers motiveert.
De OEE berekenen: beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit
De OEE is opgebouwd uit drie factoren: beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Door deze te berekenen en het product ervan te nemen krijg je een
percentage. Dit percentage geeft aan wat de OEE is en hoe effectief er ge
produceerd is.

totale productietijd
niet
gepland

A. geplande productietijd
B. werkelijke productietijd

stilstand

C. maximale output
snelheidsverlies

D. verwachte output
E. werkelijke output
F. goed product

kwaliteitsverlies
BESCHIKBAARHEID

X

PRESTATIE

X

KWALITEIT

OEE = B/A x D/C x F/E

	Beschikbaarheid – geeft de daadwerkelijke productietijd (B) aan ten
opzichte van de geplande productietijd (A). De daadwerkelijke tijd deel
je door de geplande tijd om de beschikbaarheid te bepalen;
	Prestatie – wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheden die zijn
geproduceerd (D) in vergelijking met het maximaal haalbare (C). Dit
gaat over de maximale snelheid waarop de machine kan produceren
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en de snelheid waarop de machine daadwerkelijk heeft geproduceerd.
De daadwerkelijke geproduceerde hoeveelheid deel je door de maximaal haalbare hoeveelheid om de prestatie te bepalen;
	Kwaliteit – geeft aan hoeveel producten zijn goedgekeurd (F) in
verhouding tot het totaal geproduceerde aantal (E). Door het aantal
goede producten te delen door het totaal geproduceerde aantal
krijg je de kwaliteit.
Het streven is om de OEE zo veel mogelijk richting de 100% te krijgen. 100% zal
echter nooit haalbaar zijn, omdat er altijd verliezen zijn in tijd, prestaties en
kwaliteit. Een score van 85% wordt al beschouwd als topniveau. Veel bedrijven
zullen lager presteren en voor hen is een score van 60-70% realistischer.
Valkuilen van een OEE
De OEE heeft veel voordelen, maar er zijn aspecten waar goed op gelet
moet worden. We noemen een aantal valkuilen:
1	Een score die niet up-to-date is, werkt negatief. Zorg ervoor dat de
OEE zichtbaar is op de werkvloer en up-to-date is, en het liefst realtime weergeeft hoe het gaat. Dit kan via bepaalde software, maar ook
middels een printje op een whiteboard.
2	Het verhogen van alleen de OEE is geen goed doel. Het is een middel
om gericht concrete problemen, zoals storingen, aan te pakken om up
time te verhogen.
3	Een hogere score is niet altijd goed. Als bijvoorbeeld de kwaliteit afneemt en de productietijd in verhouding meer toeneemt, dan heb je
nog steeds kwalitatief gezien een probleem. Ook als de klantvraag afneemt heeft een hogere OEE negatieve effecten. Want wat doe je vervolgens met de geproduceerde producten?

Pareto Chart
categorie

De Pareto Chart een nuttige tool om de oorzaak-gevolgrelatie van problemen
in kaart te brengen tijdens het analyseren van processen. De theorie achter de
Pareto Chart is ontstaan in 1897 toen de Italiaanse econoom Vilfreda Pareto
een formule ontwikkelde voor de ongelijke verdeling van welvaart in zijn land.
Deze werd later bekend als de 80/20-regel. Bijvoorbeeld: ‘20% van de klanten
zorgt voor 80% van de omzet.’
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Wanneer dit principe toegepast wordt binnen Lean Six Sigma, wordt de
grafiek die hieruit voortkomt de Pareto Chart genoemd. De Pareto Chart is
een simpele manier om in kaart te brengen waar het grootste deel van de
problemen, de 80%, in het proces vandaan komt. Wanneer een Pareto Chart
vroeg in het verbetertraject wordt toegepast, kan deze als input gebruikt
worden voor een effectieve strategie om de complexiteit van het project te
verminderen.
Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien hoe de Pareto Chart toegepast kan worden in verschillende processen. Het eerste voorbeeld laat zien
hoe de Pareto Chart binnen de productie werkt (verven van gietijzeren tuinstoelen), het tweede binnen de dienstensector (verhuren van hotelkamers).
Voorbeeld 1. Het verven van gietijzeren tuinstoelen
De meeste defecten binnen een proces volgen een bepaald patroon: een
relatief klein aantal problemen veroorzaken een groot deel van de defecten.
De Pareto Chart laat in de kolommen zien welke fouten het meest (links) en
welke het minst (rechts) voorkomen. De lijn telt deze fouten bij elkaar op tot
een percentage.
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In de Pareto uit dit voorbeeld is duidelijk te zien aan welke defecten er eerst
gewerkt moet worden. De eerste drie categorieën (vuil, druppelvorming en
golven in de verf) zijn namelijk goed voor 87,5% van de defecten.
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Een Pareto Chart kan worden gemaakt met behulp van iedere spreadsheet
software, zoals Excel.
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Voorbeeld 2. Het verhuren van hotelkamers
De Pareto Chart is niet alleen geschikt voor productieprocessen. Ook binnen
de dienstensector is het een ideale tool om te analyseren welke problemen
prioriteit zouden moeten krijgen.
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Het diagram hierna laat zien hoe het principe werkt op het gebied van service. Op de linker as staat het aantal klachten, aan de rechterkant worden de
cumulatieve percentages weergegeven. Dit voorbeeld laat zien dat klachten over de hotelkamer, de inrichting en de hygiëne goed zijn voor 83,8% van
de totale klachten.

Een logische aanname is dat het management zich op basis van deze inzichten zou willen focussen op deze categorieën. Toch is enige voorzichtigheid geboden bij het kiezen van de hoogste prioriteiten. Soms is de oorzaak
van de klacht niet snel of makkelijk op te lossen en dan loont het om te kijken
naar andere problemen. Gebruik dan bijvoorbeeld de Impact/Effort Matrix.
Stel bijvoorbeeld dat er in plaats van klachten over de kamers klachten over
de wachttijden voor reserveringen binnenkomen. Een reden voor deze wacht
tijden kan zijn dat men moet werken met een oud reserveringssysteem. Als dit
in de nabije toekomst niet vervangen zal of kan worden, is het beter om te
focussen op een ander probleem en dit op te lossen.
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Poka Yoke
categorie

Poka Yoke of Mistake Proofing is een eenvoudige techniek die ontwikkeld is
vanuit het TPS via Jidoka (het automatisch inbouwen van kwaliteit binnen een
proces). Het gaat om eenvoudige, goedkope oplossingen dit het onmogelijk
maakt dat fouten kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de sim-kaart in
je telefoon, die je maar op één manier kunt plaatsen. Dat noemen we een
contact Poka Yoke. Andere vormen van Poka Yoke leggen we hieronder uit.
De historie van Poka Yoke
Poka Yoke is ontwikkeld en geclassificeerd door Shigeo Shingo, die de defini
tieve werking van deze techniek beschreef, hoewel hij niet de enige is die het
heeft bedacht. Het idee van Mistake Proofing bestond al een lange tijd voor
dat het werd geïdentificeerd als een specifieke Lean tool. De driepinsstekker
bijvoorbeeld, die maar op één manier in een stopcontact past, was al op ver
schillende manieren ontworpen aan het begin van de twintigste eeuw voordat iemand ooit had gehoord van Poka Yoke.
Oorspronkelijk noemden veel mensen de techniek fool proofing, maar dit werd
als denigrerend ervaren voor mensen die deze techniek gebruikten: iedereen
kan immers een fout maken.
Shingo maakt onderscheid tussen fouten, die in de meeste gevallen onvermijdelijk zijn, en defecten: fouten die via het systeem bij de klant terecht kunnen komen. Wanneer een organisatie werkt volgens de principes van Poka
Yoke wordt er gezocht naar manieren om fouten te voorkomen voordat het
defecten worden. Een defect is een vorm van verspilling en moet volgens het
Lean gedachtegoed zo veel mogelijk geëlimineerd worden.
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Poka Yoke of kwaliteitscontrole?
Kwaliteitscontrole is nodig om fouten en defecten te ontdekken. Een mogelijke vorm van kwaliteitscontrole is inspectie door medewerkers. Maar geregeld blijkt dit niet de effectiefste methode te zijn. Mensen kunnen vaak niet
alle problemen zien en niet altijd even scherp zijn: zeker als het werk steeds
herhaald moet worden en de dag lang duurt. Maar dat betekent echter
niet dat deze medewerkers niet meer nodig zijn.
Inspectie door mensen is natuurlijk niet helemaal ineffectief. Probeer een proces te bedenken waarin de inspectie 90% effectief is voor elke controleur. Als
1000 defecten langs de eerste medewerker komen en hij mist er 100, dan
zal de tweede medewerker er van deze 100 maar 10 missen en de derde
maar 1. Dus een aantal gelinkte processen met in elk proces een medewerker
die een kwaliteitscontrole doet, kan nog steeds een effectieve manier zijn om
defecten te reduceren. Maar het is dus niet de beste manier.

POKA
YOKE

De inefficiëntie van kwaliteitscontrole kun je voorkomen door gebruik te maken
van de principes van Poka Yoke. Poka Yoke maakt je bewust van drie dingen:
1 Accepteer geen defecten binnen processen;
2 Creëer geen defecten;
3 Sta geen defecten toe in de volgende processen.
Vormen van Poka Yoke
Er zijn drie vormen van Poka Yoke die helpen om fouten te voorkomen
1	Failsafe – Fouten kunnen niet gemaakt worden. Een mooi voorbeeld is
een USB-kabel of een stick die je alleen in een USB-ingang kunt plaatsen. Dit maakt het onmogelijk om het apparaat ergens anders in te
pluggen. Andere alledaagse voorbeelden zijn een pastalepel, die precies de hoeveelheid van één portie spaghetti aangeeft zodat je niet
te veel of te weinig pasta kookt, of een wasmachinedeur die automatisch vergrendelt. Medicatie wordt in precies de juiste hoeveelheid per
dag aangeboden (bijvoorbeeld de anticonceptiepil en medicatie voor
diabetes). Zo wordt het risico verkleind dat de gebruiker te veel van het
medicijn in één keer inneemt (Fixed Value Poka Yoke);
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2	Stuurmiddelen – Deze middelen waarschuwen de gebruiker voor mogelijke fouten door middel van signalen. Denk aan het geluidssignaal
wanneer je je gordel niet om hebt terwijl je rijdt of wanneer je brandstof op dreigt te raken. Een ander voorbeeld is een brandalarm dat
aangeeft dat de batterijen vervangen moeten worden of dat er sprake
is van rookvorming, wat kan duiden op brand;
3	Hulpmiddelen – Deze middelen informeren de gebruiker over hoe er
goed gewerkt moet worden. Voorbeelden zijn het pijltje bij het benzine
pompicoontje dat aangeeft aan welke kant de tankdop van de auto
zich bevindt of verkeersborden in het verkeer.

Project charter
categorie

Een Project charter is het projectcontract tussen de opdrachtgever (Champion) en de Lean Six Sigma projectgroep. Het Project charter is kort (één tot
twee A4’tjes) en een levend document. Tijdens iedere fase van de DMAIC
maakt de Black Belt een nieuwe versie.
Er bestaan verschillende formats voor Project charters. Een goede Project
charter bevat in essentie altijd de volgende informatie:
	Hygiënefactoren projectmanagement – wie heeft welke rol, wat is de
scope, hoeveel tijd heeft iedereen beschikbaar en wat is de planning;
	Uitwerking van de te verbeteren prestaties (ook wel project-Y’s
g enoemd), gebaseerd op de belangrijkste problemen;
	Inschatting van de te bereiken verbetering, meestal in de vorm: ‘De
doelstelling is om prestatie Y met x% te verbeteren. Procesprestaties
X en Z moeten daarbij minimaal op hetzelfde niveau blijven.’
De meeste net opgeleide Lean Six Sigma Green of Black Belts staan, ook
na het lezen van het bovenstaande, niet direct te trappelen om een Project
charter in te vullen. Veel liever gaan ze gewoon aan de slag. Laten we het proces in kaart brengen, laten we op de werkvloer gaan kijken (Gemba Walk)
en laten we brainstormen over problemen en grondoorzaken!
Er zijn drie redenen waarom het toch echt de moeite waard is om eerst een
Project charter in te vullen.
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Reden 1. Je sluit aan op de afspraken en regels van het
p rojectmanagement
Het klinkt leuk om te zeggen dat we ‘iedere dag een stukje beter gaan werken’ en dat ‘de klant bepaalt wat belangrijk is’. De realiteit is echter dat het
management graag vooraf wil weten wat het wanneer kan verwachten.
Door het schrijven van een Project charter krijgt het management houvast.
Let op! Kun je vooraf niet alles inschatten? Geen probleem, zoals gezegd is
een charter een levend document. Na iedere fase weet je meer en kun je
concreter worden.
Reden 2. Je legt voortschrijdend inzicht vast
Kenmerkend voor een Lean Six Sigma project is dat vooraf niet bekend is
wat de oplossing is. Je kunt dus vooraf niet weten hoeveel verbetering je
exact gaat realiseren. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Om daar toch
mee om te gaan gebruik je de verschillende versies van het charter (het is
tenslotte een levend document).
Je vraagt je projectgroep bij de start om op basis van hun ervaringen met
het proces een inschatting te maken van de verwachte verbetering. Keer op
keer blijkt dit een ontzettend lastige vraag. Er zijn tenslotte nog geen metingen gedaan, je weet niet wat er gaat veranderen. Hoe kun je dan nu alvast
beloftes doen? Het charter helpt om dat voortschrijdend inzicht vast te leggen
en neemt ook drempelvrees weg. Als de inschatting niet klopt, pas je deze
in een volgende versie aan. En als gedurende het project blijkt dat de werkelijkheid anders is dan de inschatting vooraf, kan dat reden zijn om opnieuw
nut en noodzaak van het project te bespreken.
Een voorbeeld kan het belang hiervan verduidelijken. We zijn onlangs gevraagd een proces te optimaliseren. Er waren jaarlijks ongeveer 13.000 man
uren voor nodig, maar het management vond dat onnodig veel en wilde dat
met 25% verlagen naar zo’n 10.000 uur. Al vrij snel na de eerste metingen bleek
er in werkelijkheid 7.000 uur aan besteed te worden. Voor ons was dit reden
om opnieuw met de opdrachtgever in gesprek te gaan. De oorspronkelijke
doelstelling was namelijk al bereikt zonder daadwerkelijk iets te veranderen
in het proces. Het charter is de plek waarin we dit voortschrijdend inzicht
konden vastleggen.
Reden 3. Je hebt een manier om de verwachtingen van het
management te managen
Zoals gezegd bevat een Lean Six Sigma project een behoorlijk aantal onzekerheden: de oplossing is vooraf niet bekend, de omvang van het pro-
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bleem is niet bekend en daarom zijn alle activiteiten ook niet bekend. Het
enige dat vaststaat is de standaard projectaanpak (DMAIC) en de ervaring dat deze aanpak leidt tot resultaten. In de Tollgate Review (het gesprek
tussen projectleider en opdrachtgever tijdens de faseovergang) komt deze
onzekerheid ter sprake. In de eerste versie van het charter zitten nog veel aannames en onzekerheden, maar hoe verder het project vordert, hoe duidelijker
het wordt. Wanneer je iedere versie van je charter bespreekt met je opdrachtgever, neem je haar steeds weer mee in de nieuwste inzichten. Deze gesprekken zijn absoluut noodzakelijk voor de betrokkenheid van de opdrachtgever.
Het Project charter is dé leidraad om dit gesprek mogelijk te maken.

Root Cause Analysis
categorie

‘It’s been 84 years, and I can still smell the fresh paint. The china had never
been used. The sheets had never been slept in. Titanic was called the Ship
of Dreams, and it was. It really was…’
Wie kent de quote niet uit de filmklassieker Titanic uit 1997. Inmiddels is het al
ruim 100 jaar geleden dat het destijds ‘grootste bewegende door mensen
gebouwde object’ verging, samen met 1522 opvarenden. Sindsdien is er veel
discussie geweest over die ene vraag: hoe kon het dat dit ‘onzinkbare schip’
toch zonk?
Hoe logisch het lijkt om met scheepsbouwkundigen en historici te graven naar
de oorzaak van de ramp, zo lastig lijkt het binnen bedrijven om de tijd te
nemen om op zoek te gaan naar oorzaken van problemen. Door de waan
van de dag en de focus op productiviteit is het verleidelijk om een snelle op
lossing te verzinnen voor symptomen in plaats van oorzaken te identificeren
en die proberen weg te nemen. Moeten we simpelweg niet meer varen in ge
bieden waar ijsschotsen voorkomen? Of een groter roer gebruiken zodat we
sneller kunnen bijsturen? Of is er nog een dieperliggende oorzaak? Om in
Titanic-termen te blijven: we willen niet alleen naar het topje van de ijsberg
kijken, maar ook naar de onderliggende oorzaken.
Niet direct in oplossingen denken maar op zoek gaan naar grondoorzaken
noemen we Root Cause Analysis (RCA). Dit is een van de centrale onderdelen
van de Lean Six Sigma projectaanpak.
Het doel van de RCA is het probleem te herleiden tot de grondoorzaken
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door de mogelijke oorzaken in kaart brengen en daar op basis van data
de grondoorzaak uit te filteren. Lean Six Sigma biedt diverse tools om dit in
groepsverband te doen, waarvan de meestgebruikte zijn:
	
Ishikawa – Deze tool gebruik je als de richting waarin je de
g rondoorzaak moet zoeken nog niet helemaal bekend is;
	
5x Why – Door het blijven stellen van de waarom-vraag kom je
steeds een stapje dichter bij de grondoorzaak van een probleem.
Deze tool wordt daarom veel gebruikt als verdiepingsslag op de
g enoemde oorzaken in de visgraat-diagram;
	
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – De FMEA pas je vooral
toe als de focus binnen een proces op fouten of defecten ligt.
Na het identificeren van de grondoorzaken kun je verder met het ontwerpen
van verbetervoorstellen, testen van deze oplossingen en vervolgens implementeren en borgen.
Voor het maken van een goede RCA zijn drie stappen nodig.
Stap 1. Begrijp het probleem
Ga kijken wat er echt aan de hand is. Is het doorvoeren van mutaties te
tijdrovend? Kijk eens een uurtje mee bij degene die deze handelingen uitvoert. Worden er veel fouten gemaakt bij een productieproces? Steek eens
een ochtendje de handen uit de mouwen om zelf te ervaren waar de mede
werkers tegenaan lopen. Veel klachten van klanten? Luister eens mee bij de
klantenservice.
Zonder zelf ervaren te hebben wat het probleem nu echt is, wordt het lastig
om mee te werken aan verbeteracties. Daarnaast maak je door deze Gemba
Walk de betrokken medewerkers onderdeel van de oplossing. Verbeteren
met je voeten in de modder in plaats van achter de tekentafel. Het grondig
doorlopen van de Define-fase helpt je hierbij.
Stap 2. Data verzamelen
Om de analyse van grondoorzaken niet alleen op onderbuikgevoel en ervaring te laten plaatsvinden, is het belangrijk dat relevante data uit het proces
verzameld worden. De Measure-fase draait om het in kaart brengen van het
huidige proces en bestaat uit kwantitatieve (bewerkingstijden, fouten, voorraden) en kwalitatieve (foto’s, verhalen) gegevens.
Stap 3. Identificeer de grondoorzaak
Dat je nu een goed beeld hebt gekregen van het probleem en data hebt ver-
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zameld, helpt je om zo objectief mogelijk op zoek te gaan naar de grond
oorzaken. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar met (een vertegenwoordiging
van) alle betrokkenen uit het proces.
Het uitvoeren van een RCA komt terug in iedere Analyse-fase, maar zou niet
een eenmalige oefening moeten zijn. In het kader van continu verbeteren wil
je niet alleen reageren op tekortkomingen in je proces, maar proactief zoeken
naar oorzaken van (mogelijke) problemen om hierop te kunnen anticiperen.
Door het boven water krijgen van de grondoorzaak van gemaakte fouten
kan er blijvend worden verbeterd in plaats van symptomen te bestrijden.
Door dit structureel te herhalen trek je deze eenmalige verbeteractie door
naar continu verbeteren.
Maar hoe zat het nou met de Titanic?
Door af te dalen naar 3800 meter diepte hebben onderzoekers gegevens
verzameld over de bekendste scheepsramp in onze geschiedenis. Door het
stellen van de waarom-vraag bleven er drie grondoorzaken over.
Constructiefouten in het schip, wachters die niet goed genoeg opletten en
een snelheid die te hoog was om tijdig bij te kunnen sturen. Helaas is er voor
Titanic geen tweede kans, voor het verbeteren van bedrijfsprocessen gelukkig meestal wel.

SIPOC

categorie
Een SIPOC is een tool die oorspronkelijk uit de theorie van Total Quality
Management komt. Het brengt het proces dat je wilt gaan verbeteren op
hoofdlijnen in kaart. De letters S-I-P-O-C staan voor:
S Supplier
I Input
P Process
O Output
C Customer
Deze vijf componenten werk je in een SIPOC op hoofdlijnen uit om zicht te
krijgen op het proces en de belangrijkste actoren in het proces: de leverancier levert de input voor een proces(stap) en de output gaat naar de klant.
De output moet voldoen aan de klanteisen of deze overtreffen.
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Een leverancier kan, net als een klant, zowel intern als extern zijn. Een interne
leverancier in een proces is bijvoorbeeld een collega die jou een document
aanlevert.
Een SIPOC gebruik je om de omgeving van je proces in kaart te brengen en
helpt je de scope van je project te bepalen. Deze tool maakt inzichtelijk uit
welke stappen een proces bestaat, wie de suppliers en customers zijn en welke input zij leveren of welke output zij ontvangen. Het helpt te besluiten welke
processtappen in jouw proces verbeterd gaan worden. Het geeft je tevens
zicht op de betrokkenen: wie heb ik nodig om me meer te vertellen over dit
proces? En wie hebben er belang bij?
Hoe maak je gebruik van een SIPOC?
In de eerste gesprekken met de betrokkenen vraag je hun om meer te vertellen over het proces dat verbetering nodig heeft. Dit doe je aan de hand
van de volgende vragen, informatie en stappen:
	Teken de structuur van de SIPOC op een flip-over of stuk brown
p aper en neem genoeg post-its mee!
	Bepaal de input. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een telefoontje van
een klant over een levering van grondstoffen of een klacht. Het gaat
vaak om een zelfstandig naamwoord.
Wie levert deze input?
	Wat is het eerste dat er met de input gebeurt? Dat wordt de eerste
stap in de SIPOC.
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Vervolgens werk je de opeenvolgende stappen uit tot je bij een concreet
eindresultaat komt:
	Om welk resultaat gaat het (welke output)?
	Wie ontvangt deze output? De ontvanger van de output is de
customer van ons proces. Deze klant stelt eisen aan de output,
b ijvoorbeeld als het gaat om kwaliteit (inhoudelijk goede oplossing)
maar ook over tijdigheid (binnen welke termijn?) of over de wijze van
levering (persoonlijk of telefonisch).
	En vervolgens: welke eisen stelt het proces dan aan de input? Want
garbage in = garbage out. Hierbij is het dus belangrijk dat ook de
input kwalitatief goed is zodat deze goed verwerkt kan worden.
Tip. Denk je dat je SIPOC af is? Kijk dan naar het aantal stappen in het proces. Meestal stel je het maximum op zeven stappen, anders is de scope te
breed. Bedenk namelijk dat je het proces nu alleen nog maar op hoofdlijnen
hebt uitgewerkt. Zodra je straks echt het proces in duikt, ontdek je nog veel
meer processtappen. Meer dan zeven stappen betekent dus vaak een keuze
maken voor een gedeelte van het proces.
Waarom je een SIPOC nooit meer overslaat in je project
1	Een SIPOC maakt het gesprek over het proces visueel. En dat helpt,
hoe simpel ook. Het structureert het gesprek dat je aan het voeren bent
en het faciliteert de discussie over het proces.
2	Het creëert een wederzijds begrip van het proces waarover je met elkaar in gesprek bent. Door het met elkaar uit te werken ontstaat een
gezamenlijk beeld van het proces.
3	Het zorgt ervoor dat je in de beginfase een duidelijk beeld uitwerkt van
de aanleiding of de opdracht die je hebt gekregen. Hierdoor voorkom
je onduidelijkheid in een latere fase van je project. Onduidelijkheid is
een van de meest verlammende factoren van jouw project.
4	Je krijgt alvast zicht op de klant en de overige stakeholders. Het negeren van belangrijke stakeholders beschadigt de relatie en het herstellen
hiervan zal je later in het project tijd en energie kosten.
5	En vooral: omdat het leuk is om te doen en het jou als procesverbeteraar
leert om snel tot de essentie van het probleem en het proces te komen!
Een laatste tip: een perfecte SIPOC is niet het doel, het is een middel om je
scope te bepalen.
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SMED, Single-Minute Exchange of Die
categorie

SMED is een instrument om omsteltijden in processen en machines te verkorten. Het acroniem staat voor Single-Minute Exchange of Die. In het Neder
lands kunnen we het vertalen naar bijvoorbeeld: het verwisselen van een
mal in slechts enkele minuten. Hierbij kun je bijvoorbeeld aan een machine
denken die van productielijn A wordt omgesteld naar productielijn B. Buiten
een productie-omgeving kun je denken aan het theater, waar een decor binnen zeer korte tijd dient te worden omgebouwd of een kantoorgebouw waar
de opstelling in de vergaderzalen dagelijks meerdere keren wisselt.
Laten we het voorbeeld gebruiken van de machine van productielijn A en B.
De machine staat weleens gepland of ongepland stil. Bij geplande wachttijden gaat het bijvoorbeeld om het omstellen, schoonmaken of reinigen van
de machine of het aanpassen van de machine om van productsoort te wisselen. Bij ongepland wachten kun je denken aan storing aan de machine,
wachten op grondstoffen of controles die eerst voltooid dienen te worden.
Wachten is in de Lean gedachte één van de acht verspillingen. Met name
de geplande wachttijd is niet altijd nodig en in sommige situaties kan het
zelfs cruciaal zijn om je geplande wachttijd te verbeteren.
Van vier uur naar drie minuten
De Japanner Shigeo Shingo is de bedenker van het SMED-systeem. Zijn overtuiging was dat elke omstelling verkort kan worden tot slechts enkele minuten.
Hij heeft dit zelf ook gerealiseerd met zijn team. Bij Mitsubishi Heavy Industries
kreeg hij het voor elkaar om het ombouwen van een grote pers te verkorten
van enkele uren naar drie kwartier. Hij maakte daarbij een splitsing in interne
en externe handelingen – hierover later meer. Vervolgens paste Shingo het
SMED-systeem toe bij Toyota en verkortte hij een omstelling van wederom
een pers: dit duurde eerst vier uur en binnen een half jaar werd dit gereduceerd tot 90 minuten. Een knappe prestatie, maar hij ging met zijn verbeterteam de maanden erna door en dat resulteerde in een omsteltijd van slechts
drie minuten.
Zoals gezegd kun je onderscheid maken tussen interne en externe handelingen. Interne handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd als de machine
stilstaat. Het is onmogelijk om de handelingen te doen als de machine nog
draait. Denk hierbij aan:
	het omwisselen van geleidingen van transportbanden;
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	het schoonmaken van het interne deel van een machine;
	het wijzigen van een mal of vulsysteem.
Externe handelingen worden uitgevoerd terwijl de machine nog of juist alweer
draait. Deze vinden dus plaats buiten de omsteltijd. Een externe handeling
kost met name arbeidstijd.
Denk bij een externe handeling aan:
	de buitenkant van de machine alvast schoonmaken terwijl de machine
nog produceert;
	alle gereedschappen alvast klaarzetten die nodig zijn bij de omstelling;
	de schoonmaakinstructie vooraf doornemen.
SMED richt zich op het reduceren van zowel de interne als de externe handelingstijd.

Omsteltijd SMED

voor SMED
na SMED

productietijd
productietijd

omsteltijd
omsteltijd

productietijd
productietijd

Omsteltijd: snel – sneller – snelst
De omsteltijd start op het moment dat het laatste goede product A uit de
machine komt. De omstelling is gereed op het moment dat het eerste goede
product B uit de machine komt.
Er zijn drie fasen die doorlopen kunnen worden om omsteltijden te reduceren.
Fase 1. Splits interne en externe handelingen
Alle handelingen tijdens stilstand van de omstelling zijn nu nog intern, maar
er zijn mogelijk ook handelingen die zonder al te veel moeite al voordat de
machine stilstaat gedaan kunnen worden.
Fase 2. Verander interne handelingen in externe
Na fase 1 zijn er nog interne handelingen die je mogelijk ook extern kunt maken, maar daar zijn grotere aanpassingen voor nodig. In deze fase bepaal
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je welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Een voorbeeld kan zijn dat gewisselde onderdelen soms in een machine moeten opwarmen voordat deze
gebruiksklaar is, bijvoorbeeld voor het sealen van plastic. Deze opwarmtijd
kan extern worden gehaald door een situatie te creëren waarin de onderdelen worden verwarmd voordat ze de machine in gaan.
Fase 3. Verkorten van handelingstijd
De vorige fasen hebben als het goed is al geleid tot een verkorte omsteltijd.
Probeer in deze fase per handeling nogmaals te kijken of je tijd kunt reduceren.

Solution Selection Matrix
categorie

Een Solution Selection Matrix (SSM), ook wel een Prioriteringsmatrix genoemd,
is een gestructureerde manier om een oplossing te selecteren uit verschillende alternatieven. Het combineert de gewogen criteria, CTQ’s, met een lijst
van verschillende oplossingen die al zijn gegenereerd door het team.
Het doel van de SSM is tweeledig:
	een systematische reductie van het aantal opties door gebruik te
maken van criteria om te vergelijken en een inschatting te maken van
de meest veelbelovende opties;
	de evaluatie van oplossingen behapbaar maken door gewogen
criteria te gebruiken.
Je gebruikt de SSM in twee fasen:
	bij de projectselectie voor de Define-fase. Als er KPI’s bekend zijn en
er verschillende projecten zijn, kan deze matrix ook gebruikt worden
om de beste projecten te selecteren om de prestaties van de KPI’s te
verbeteren;
	in de Improve-fase wanneer we willen selecteren uit alternatieve
o plossingen bij niet meer dan twaalf voorstellen.
Een SSM invullen in vijf stappen
Voor het vullen van een SSM doorloop je de volgende stappen:
1	Stel een definitieve lijst van oplossingen samen. Zorg voor een heldere
en beknopte formulering. Verwijder ook de oplossingen die sowieso
geen akkoord zullen krijgen van de organisatie.
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2	Stel een lijst van criteria samen. Het team moet hier overeenstemming
over hebben.
3	Evalueer en weeg de criteria. Eventueel kun je hier ook een kostencomponent in meenemen.
4	Evalueer de oplossingen gebruikmakend van de gewogen criteria.
Geef voor elke oplossing een score.
5	Tel de scores op voor iedere oplossing en bespreek de resultaten.
In dit voorbeeld zie je een SSM die is gebruikt bij een cateraar:
Max 100 punten
Weging criteria

Leveren van bestelde
lunches binnen 30 min.
Mogelijke projecten

40

20

15

15

10

1

2

3

4

5

Potentie
om doel te
b ereiken

Positieve
impact op
klant

Kosten om te Stakeholders
Tijd om te
implementeren
steun
i mplementeren
(0=€€€ - 9=€)
(0=€€€ - 9=€)

Relateer mogelijke projecten aan de (business)criteria en geef met
(0;1;3;9) een weging aan van de sterkte van de relatie
(0 = geen bijdrage; 9 = zeer sterke bijdrage; '-' indien negatief effect

100
Totaal

Implementeren

Prioriteits
nummer
mogelijke
projecten

Ja/Nee

Voeg geen losse sauzen
toe bij afhaal

9

3

3

4

9

615

Ja

Verander van leverancier

9

6

6

3

3

645

Ja

Breder opleiden van verkopers
en lunchmakers

3

6

3

9

2

440

Ja

Herbouwen van keukenruimte

3

0

0

6

2

230

Nee

Nieuwe getikeerde bakken
voor producten

3

9

9

4

9

585

Ja

Verkleinen van het afhaalmenu

6

3

3

0

2

365

Nee

Optioneel

0
Erg laag
0

Gemiddeld
3

Hoog
6

9

Aandachtspunten bij het vullen van een SSM
Vóór het invullen moet er aandacht zijn voor de wegingscriteria, de doelstelling en de factoren. In totaal mogen de wegingscriteria een totaalscore
hebben van maximaal 100. De score kan worden bepaald door het verbeterteam of door het management. Welke factoren zijn het belangrijkst om in
ogenschouw te nemen om ervoor te zorgen dat de juiste prioriteiten worden gesteld?
De factoren die mee moeten worden genomen bij de selectie geef je een
belang door de juiste weging te kiezen.
Het scoren van de oplossingen, dus hoe belangrijk deze zijn in samenhang
met de factoren, wordt gedaan door het team. Dit kan op verschillende manieren. Het team kan discussiëren over de gepaste score van de verschillende oplossingen, of je kunt mensen anoniem laten stemmen en daarna discussiëren. Zo kun je iedereen mee laten stemmen over de oplossingen.
De score van de oplossingen worden vermenigvuldigd met de weging van
de verschillende criteria. Hierdoor krijgen alle oplossingen een eindscore.
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Uiteindelijk wordt besloten welke punten wel of niet worden geïmplementeerd.
Als er besloten wordt punten nu niet te implementeren, dan kan er altijd later
worden besloten om dat alsnog te doen.
Het vullen van de Solution Selection Matrix is een echt groepsproces. Het kan
worden gebruikt als niet direct duidelijk is welke oplossing het beste is. Op deze
manier kan er gestructureerd naar het kiezen van de beste oplossing worden toegewerkt.

Stakeholderanalyse
categorie

Bij een stakeholderanalyse breng je alle stakeholders van de organisatie in
beeld. Je kijkt naar wat hun belangen zijn en ook naar hoe je daar het beste
mee om kan gaan. De stakeholderanalyse maak je vaak in de Define-fase van
een project. Gedurende de aanloop naar het project en tijdens het project
zelf ben je bezig om de stakeholders te voorzien van informatie.
Een stakeholderanalyse heeft twee doelen:
	Zorgen voor steun in de aanloop naar, tijdens en na het project – Bij
het identificeren van problemen en het definiëren van oplossingen zul
je te maken krijgen met stakeholders die uiteindelijk met de nieuwe
methode aan de slag moeten gaan. Hoe beter je de stakeholders weet
te managen, hoe makkelijker de oplossing uiteindelijk te realiseren is.
Door iedereen mee te laten denken met de oplossingen, zullen ze zich
gehoord en betrokken voelen;
	Identificeren van weerstand en afwenden van deze weerstand – Weerstand zul je op vele momenten in het verbeterproces tegenkomen. De
kunst is om met deze weerstanden om te gaan en deze uiteindelijk te
manoeuvreren in de juiste richting. Ook de tegenstanders meenemen in
het proces van verbeteren zal resulteren in een makkelijker en eenvoudiger te realiseren verbetering.
Het uitvoeren van de stakeholderanalyse bestaat uit twee stappen.
Stap 1. Bepaal welke personen relevant zijn: wie heeft er een belang?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te bepalen welke personen relevant
zijn. In de eerste plaats kun je een brainstormsessie houden met de teamleden
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om te bepalen wie de stakeholders zijn. Dit doe je door het team te vragen
welke personen betrokken zijn bij het te optimaliseren proces. Welke personen
worden geraakt bij eventuele veranderingen of moeten op de hoogte zijn?
Hiernaast kun je gebruikmaken van de SIPOC om eventuele stakeholders te
bepalen. In de SIPOC breng je immers de leveranciers en klanten van een
proces in kaart. Bij eventuele veranderingen is de kans groot dat voor hen
ook wat gaat veranderen.
Stap 2. Scoor deze personen
Door hier inzicht in te krijgen kun je vroegtijdig mensen betrekken of eventuele problemen voorkomen. Als standpunten al bekend zijn, kun je deze in kaart
brengen om vandaaruit met stakeholders in gesprek te gaan.
Voor het positioneren van de verschillende stakeholders kun je gebruikmaken
van een stakeholdermatrix. Hierin staan een aantal belangrijke zaken:
	Welke invloed heeft de medewerker? – Hierbij kijk je naar de invloed
van de medewerker op het proces of de eventuele oplossingen die
hiermee gepaard gaan. Hoe meer invloed de medewerker heeft op
het proces, hoe makkelijker of moeilijker zij het jou kan maken bij het
realiseren en doorvoeren van een oplossing;
	Wat is het belang van de medewerker? – Hierbij kijk je naar het belang
van de medewerker binnen het proces. Is hij erbij gebaat dat iets beter
of makkelijker gaat? Vaak gaat dit over degene die het werk uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Als deze groep niet goed meegenomen
wordt, zal dit gevolgen hebben voor de implementatie en het doorvoeren van de oplossing.
De resultaten van deze stappen beschrijf je in de stakeholdersmatrix. Een
voorbeeld daarvan vind je op de pagina hiernaast.
Voordelen van een stakeholderanalyse
Het uitvoeren van een goede stakeholderanalyse zal een positieve invloed
hebben op het project:
	Je kunt de belanghebbenden identificeren en ze helpen om jouw
project in een vroeg stadium vorm te geven. Dit zorgt voor hun commitment. Als je bent verzekerd van hun ondersteuning, zal het proces
gemakkelijker verlopen. En vergeet vooral niet de waardevolle input
die ze kunnen geven bij het formuleren van een oplossing;
	Wanneer je ondersteuning krijgt van belanghebbenden, win je meer
support, waardoor jouw project succesvoller wordt.

→

Lean Six Sigma van A tot Z

96

→

hoog

tevreden houden

samenwerken

Nuttige groep voor het verzachten van de impact en
formuleren van besluiten.

Met deze kritieke groep
i ntensief samenwerken.

laag

invloed

Wekelijks of tweewekelijks
contact o nderhouden.

Vrijwel dagelijks contact
o nderhouden.

monitoren

informeren

Minst belangrijke groep.

Belangrijke groep, dus
b etrekken bij het project.

Monitoren met minimale
i nvesteringen.

laag

Tweewekelijks of
maandelijks updaten.

hoog

belang

	Geregeld communiceren met stakeholders zal hen helpen om volledig
te begrijpen wat de status is van het project en hoe zij jou kunnen ondersteunen;
	Een goede stakeholderanalyse zal jou laten zien hoe mensen zullen
reageren op veranderingen als gevolg van jouw project en zal jou helpen om moeilijke stakeholders te overwinnen.
Tip. Gedurende het project kan de invloed of het belang van stakeholders
veranderen. Hierdoor verandert hun plek in de stakeholdersmatrix wellicht
ook. Het actief bezig blijven met de stakeholderanalyse zal een positief effect
hebben op je project.
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Takttijd

categorie
De ene dag loop je continu achter de feiten aan en heb je amper tijd om
naar de koffiemachine te sprinten, terwijl je de andere dag volledig onder
controle hebt en je rustig een cappuccino kunt drinken met je collega. Hoe
kan dit? Grote kans dat het iets te maken heeft met de takttijd van jouw dag.
Takttijd geeft het benodigde tempo van een proces aan op basis van de
klantvraag. Om een proces of jouw werkdag vloeiend te laten verlopen kun
je de volgende eenvoudige formule gebruiken:
Takttijd = Beschikbare productietijd / Klantvraag
Hierbij is de beschikbare productietijd bijvoorbeeld het aantal uren die jij per
dag kunt besteden aan jouw werkzaamheden. De klantvraag kan van zowel
interne klanten, zoals je directe collega’s of je leidinggevende, als externe
klanten komen. De takttijd drukt dus de tijd uit die jij beschikbaar hebt om een
bepaald product of een dienst aan een interne of externe klant te leveren.
Takttijd voor e-mails
Stel, jouw beschikbare tijd op een werkdag om e-mails te behandelen is één
uur. Je hebt deze tijd als één blok in je agenda gezet en zorgt ervoor dat je
niet gestoord wordt. Het aantal e-mails van collega’s, de klantvraag, die je
moet beantwoorden is 16. De takttijd of het ritme van je e-mail-uurtje is dus
60 minuten / 16 stuks = 3 minuten en 45 seconden per e-mail. Je hebt dus 3
minuten en 45 seconden beschikbaar om bijvoorbeeld de e-mail van je favoriete collega Piet te beantwoorden over hoe je weekend was, voordat je
weer 3 minuten en 45 seconden mag besteden aan de e-mail van Suzanne
over de planning van het aankomende project.
Als je voor het beantwoorden van de e-mail van Piet slechts 2 minuten en 10
seconden nodig hebt, zit je dus onder de takttijd. De e-mail van Suzanne nam
echter meer tijd in beslag waardoor je voor deze activiteit boven de takttijd
uitkomt. Deze activiteit zorgt ervoor dat je uit de maat gaat lopen. Dit is goed
te zien in de afbeelding op de pagina hiernaast.
Het belang van balans
Bij takttijd draait alles om balans. Een proces waarin balans ontbreekt, noemen we binnen Lean ook wel Mura. Dit soort processen zijn te herkennen aan
verschillende vormen van verspilling, zoals hoge voorraden, lange wacht-
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benodigde tijd per activiteit

4min 45sec
zoeken
takttijd: 3min 45sec
2min 10sec
beantwoording
e-mail
van Piet

beantwoording
e-mail
van
Suzanne

beantwoording
e-mail
van Nina

volgorde van activiteiten

tijden of personeel dat weinig te doen heeft. Deze vormen van verspilling
kunnen ervoor zorgen dat je procesefficiëntie steeds minder wordt. Met andere woorden, het duurt steeds langer voordat een product of dienst door
het proces gaat.
Om het proces of een deel van jouw werktijd vloeiend in de maat te laten
lopen, dienen de activiteiten maximaal de takttijd te duren. De activiteiten
die korter duren dan de takttijd zouden aangevuld kunnen worden met extra handelingen (zoals de e-mail van Piet). Activiteiten die langer duren dan
de takttijd (het beantwoorden van Suzannes e-mail) dienen verkort te worden,
bijvoorbeeld door het elimineren van verspillingen in die activiteit.
Zo bleek bijvoorbeeld dat je de planning die je naar Suzanne wilde e-mailen
op een onvindbare plek hebt opgeslagen waardoor je een minuut aan zoeken hebt besteed. Als je deze verspilling van tijd kunt elimineren (bijvoorbeeld
met behulp van 5S), kan het beantwoorden van e-mails in het vervolg op de
takttijd uitkomen en weer in de maat lopen. Zo voorkom je dat je in tijdnood
raakt tijdens een werkdag.
Takttijd kan jou dus helpen om je bewust te maken van de hoeveelheid tijd
die je beschikbaar hebt per activiteit. Zo krijg je meer grip op je proces of werkzaamheden. Je kunt hiermee dus ook bepalen op welke activiteiten je verbeteracties wilt gaan uitvoeren: de activiteiten die ervoor zorgen dat je ‘uit de
maat’ gaat lopen.
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Tip: probeer zelf ook eens te oefenen met het concept takktijd, bijvoorbeeld
bij het bijhouden van je maibox. Houd dan het volgende in gedachten:
	Begin klein: kijk eens voor een bepaald deel van de dag wat de takttijd
is en of de verschillende activiteiten in dat dagdeel binnen de takttijd
gedaan kunnen worden;
	Leer de acht verspillingen in jouw eigen dag of werkzaamheden herkennen, want die kunnen ervoor zorgen dat je voor een bepaalde
activiteit boven de takttijd komt. Neem deze verspilling weg en maak
het jezelf een stuk gemakkelijker (en leuker!);
	Takttijd kun je overal in de organisatie toepassen om meer balans te
creëren en een beter vloeiend proces voor de klant in te richten.

Value Stream Map
categorie

Om processen te kunnen verbeteren is het nodig om deze eerst in kaart te
brengen. Een bekende tool hiervoor is de Value Stream Map (VSM), ook wel
de Waardestroomanalyse genoemd. De VSM is een van de meest essentiële
Lean Six Sigma tools aangezien deze ook de verbetermogelijkheden van je
proces in kaart brengt. Een VSM is een goed startpunt om gestructureerd te
gaan verbeteren.
Een waardestroom is de verzameling van activiteiten die nodig zijn om een
product of service te produceren en te leveren aan de klant. Vergelijk het met
alle stappen die doorlopen worden om een hypotheek aan te vragen, een
applicatie te ontwikkelen of een hotelovernachting te boeken. Bij het maken
van een VSM breng je al deze activiteiten in kaart.
Het is belangrijk om de activiteiten in kaart te brengen zoals ze echt plaatsvinden en niet zoals het proces of de activiteiten ooit bedacht zijn of op papier
zijn gezet. De VSM moet een afspiegeling zijn van zoals het proces nu gaat,
ook wel de Current State genoemd. Het verschil tussen het proces zoals bedacht en de praktijk noemen we de Hidden Factory of de Verborgen Fabriek.
Waarde of verspilling
Vervolgens ga je onderzoeken welke activiteiten waarde toevoegen en welke
activiteiten geen waarde toevoegen aan het proces. Activiteiten die geen
waarde toevoegen aan het proces noemen we binnen Lean Six Sigma ver-
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Waardestroom hotelbezoek
oriëntatie

boeken

inchecken

verblijf
uitchecken

spillingen of Muda. Verspillingen komen in verschillende vormen voor, zoals
defecte producten en lange wachttijden. Volgens het Lean gedachtegoed
moeten deze verschillende vormen van verspillingen zo veel mogelijk geëlimineerd worden.
Het onderscheiden van waarde-toevoegende en niet-waarde-toevoegende
activiteiten en de tijd die elke processtap duurt kan veel zeggen over je proces:
In het voorbeeld op de volgende pagina zien we dat er sprake is van een
lage procesefficiëntie bij de productie van een kast. Het gehele proces is slechts
voor 38,5% efficiënt. Dat wil zeggen, in het gehele proces wordt in slechts
38,5% van de tijd waarde toegevoegd voor de klant. De overige 61,5% van
de tijd is verspilling. Er is dus veel ruimte voor verbetering.
De VSM geeft een duidelijk overzicht van het huidige proces en brengt in
kaart waar mogelijke verbeteringen zitten. Aan de hand daarvan kunnen
we dieper ingaan op verbeteringen om een betere doorstroming van het
proces te krijgen. Bij het verbeteren van het proces gaan we eerst kijken of
we de niet-waarde-toevoegende activiteiten kunnen elimineren of verkorten.
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Value Stream Map
waardetoevoegend

niet-waardetoevoegend

stalen spoel in voorraad
4 uur
stampen staal
0,3 uur
constructie stalen kast
0,2 uur
veiligheidsvoorraad
0,5 uur
verven kast
0,5 uur
veiligheidsvoorraad
0,5 uur
assemblage
2,5 uur
testen en repareren
0,1 uur
doorlooptijd: 9,1 uur
tijd waarde-toevoegend: 3,5 uur
tijd niet-waarde-toevoegend: 5,6 uur

Zelf aan de slag
Als je zelf aan de slag wilt gaan met het opstellen van een VSM kun je de
onderstaande stappen volgen:
1 Zet alle stappen in het proces op volgorde van begin tot eind;
2 Maak een diagram waarin elke stap een eigen vak heeft;
3	Bereken de tijd die het kost om elke stap af te ronden en zet deze in
de vakken;
4	Tel de tijd van elke stap op en je hebt de totale doorlooptijd berekend;
5 Bepaal welke stappen geen waarde toevoegen aan het proces;
6	Zet de stappen die geen waarde toevoegen rechts van de stappen
die wel waarde toevoegen;
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7	Analyseer beide kanten en bepaal welke activiteiten verbeterd
kunnen worden om de totale procestijd te verkorten;
8 Visualiseer het aangepaste proces en blijf het proces verbeteren.

Wanneer de huidige situatie in kaart is gebracht, wordt er een Future State
map gemaakt. De naam zegt het al: een toekomstige weergave van het pro
ces, oftewel de gewenste of ideale situatie. Door deze te vergelijken met de
Current State map kunnen verbetervoorstellen worden aangedragen om de
gewenste situatie te bereiken. Deze resulteren in een verbeterplan met tijdspad. Let op: de gewenste situatie zal niet zomaar bereikt worden. Ook dit pro
ces is er een van continu aanpassen en verbeteren.

Verbeterbord
categorie

Een Lean organisatie is wendbaar en flexibel. Denk aan Lionel Messi, de Argentijnse dribbelkoning. Zijn succes zit erin dat hij twee keer meer stappen zet
in een voetbalbeweging dan zijn tegenstander, waardoor hij snel kan bijsturen. Ook het implementeren van Lean is het beste te doen door veel kleine
stapjes te zetten in plaats van een aantal grote.
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Een makkelijke stap bij het implementeren van Lean is het gebruik van een
verbeterbord met een dagelijkse of wekelijkse stand-up meeting. Er is per
periode een andere medewerker, niet per se iemand uit het management,
verantwoordelijk voor dit bord en het houden van de meetings. Door middel
van andere Lean principes, bijvoorbeeld een 5S-sessie of een VSM-sessie,
wordt input gegenereerd voor het verbeterbord. Natuurlijk kan er ook gewoon
input verkregen worden door het verzamelen van verbeterideeën in de peri
ode voorafgaand aan de meeting.
Tijdens de stand-up meeting worden nieuwe verbetersuggesties verzameld en
daaraan acties en verantwoordelijken gekoppeld. Ook wordt een update gegeven over lopende acties. Op deze manier kan er continu verbeterd worden.
Een verbeterbord biedt een aantal voordelen:
	het bespreekbaar maken van problemen;
	het gestructureerd doorvoeren van verbeterideeën;
	medewerkers laten meedenken over hun eigen werk;
	het vergroten van betrokkenheid van medewerkers;
	leidinggevenden krijgen de rol van coach.
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Een verbeterbord in vijf stappen
Stap 1. Neem een whiteboard en maak hierop een standaardindeling:
	Wat is het probleem?
	Wat is het verbetervoorstel?
	Wie is verantwoordelijk?
	Wanneer is het opgelost?
Stap 2. Bepaal op welke manier het verbeterbord aansluit bij de doelen
van jouw afdeling of organisatie. Hierdoor is het nog makkelijker om de toe
gevoegde waarde van het bord uit te leggen. Informeer iedereen van tevoren
over de doelen van het verbeterbord, de werkwijze en ieders verantwoordelijkheden.
Stap 3. Blokkeer een vaste dag en tijd waarop je een sessie houdt bij het
verbeterbord (nooit langer dan 20 minuten). Wijs daarnaast iemand aan die
deze sessie begeleidt.
Stap 4. Begin met de eerste verbeterbordsessie. Hou je hierbij aan de opge
stelde spelregels:
Eén persoon begeleidt;
De sessie duurt maximaal 20 minuten;
Vermijd te lange inhoudelijke discussies;
Let op een evenredige verdeling van de acties.
Evalueer de eerste sessie met de persoon die de sessie heeft begeleid.
Stap 5. Zorg voor enthousiasme en houd het verbeterbord levend. Maak
inzichtelijk wat het verbeterbord heeft opgeleverd in de afgelopen periode
en communiceer dit naar je afdeling. Nodig eens een andere afdeling uit om
te komen kijken bij jullie verbeterbordsessie. Een verbeterbord is een slimme
en laagdrempelige manier om Lean in te voeren binnen een organisatie.
Tips en tricks voor het gebruik van een verbeterbord
	Houd het levend en koppel mijlpalen, eventueel met een kleine beloning, aan het verbeterbord. Bijvoorbeeld: bij vijftig doorgevoerde verbeteringen gaan we uit eten, krijgen we koffie met taart – verzin iets leuks;
	Maak niet alleen je verbeteringen visueel door middel van een verbeterbord. Visualiseer ook de prestaties van je afdeling (aantal afgehandelde calls, dossiers, aanvragen enzovoort). Hierdoor wordt veel
inzichtelijker hoe verbeteringen bijdragen aan afdelingsdoelen;
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	Wees een coach en niet de probleemoplosser. Als je als leidinggevende een verbeterbordsessie begeleidt, bestaat de verleiding om in de
rol van probleemoplosser te treden. De verbeterideeën moeten nu bij
de medewerkers zelf vandaan komen;
	Het is verleidelijk om het verbeterbord links te laten liggen in een
drukke periode. Houd de structuur erin en zorg dat de sessie gewoon
doorgaat. Want iedereen kan wel vijftien tot twintig minuten van zijn
tijd missen, of niet?

Voice of the Customer (VOC)
categorie

Lean Management gaat over het leveren van waarde aan de klant. Dat
betekent dat je als organisatie moet begrijpen wie je klanten zijn en wat ze
van jouw product of dienst verwachten. En ook hoe je aan deze verwachtingen moet kunnen voldoen.
Het startpunt van een klantgerichte organisatie is dat het heel helder is wie
de klanten zijn die producten of diensten afnemen. Klanten kunnen verschillend zijn en daarmee ook verschillende behoeften hebben. Het is dus van belang om als organisatie antwoord te hebben op de volgende vragen:
	Welke verschillende groepen klanten zijn er zowel binnen als buiten de
organisatie?
	Wat zijn de specifieke kenmerken van deze klantgroepen? Met andere
woorden, hoe onderscheiden verschillende klanten of klantgroepen
zich van elkaar?
	Wie zijn de belangrijkste klanten binnen een groep? Wat vinden zij
belangrijk?
Als helder is wie de verschillende klanten of klantgroepen zijn, kun je de VOC
ophalen met behulp van de volgende drie tips:
	Gebruik geen online vragenlijst maar verzamel informatie aan de hand
van open vragen. Maak bijvoorbeeld gebruik van 5x Why om tot de
kern van de wens te komen. Klanten redeneren namelijk vanuit hun bestaande referentiekader en zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die een product of dienst te bieden heeft;
	Organiseer een Customer Journey Mapping-sessie waarin je vanuit de
ogen van de klant jouw proces doorloopt. Wanneer hebben we con-
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tact met de klant? En hoe beleeft de klant ons proces?
	Een fout die velen maken is denken dat het in kaart brengen van de
VOC een eenmalig proces is. Zowel klanten als hun wensen zijn continu aan verandering onderhevig. Dit proces wordt versneld door de
technologische ontwikkelingen waar we ons middenin begeven. Omdat de VOC continu verandert, zul je als organisatie continu in contact
moeten blijven met je klanten.
Continu klantdenken
Als het ophalen van de VOC een continu proces is, hoe zorgen we er dan
voor dat we dit blijven doen op een effectieve en efficiënte manier?
	Met de Net Promoter Score (NPS), een eenvoudig maar krachtig instrument om met één vraag de klantentevredenheid te meten en een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf of product. De
NPS kan tot op medewerkerniveau worden vastgelegd en worden gebruikt om het eigen werk elke dag beter te doen.
	Door co-creatie, dat wil zeggen samenwerking tussen klant en organisatie, bij het ontwikkelen van producten of diensten. Het is een kleine
stap om in nauw contact te blijven met je klanten bij de doorontwikkeling van datgene wat je aanbiedt.
	Door het aanstellen van een VOC-medewerker, een medewerker die al
zijn tijd besteedt aan het ophalen van de VOC, zowel intern als extern.
Vaak worden klanten alleen gezien als de afnemer van jouw dienst. Is dat
juist? Nee, onze (in)directe collega’s zijn óók onze klanten. Door continu op de
hoogte te blijven van wat jouw collega’s van jou verlangen, kun je in hun behoefte voorzien. Dit helpt om verspillingen in jouw werkomgeving te reduceren.
Alle medewerkers in een organisatie doen er dus goed aan om dagelijks
bezig te zijn met het ophalen van de VOC van zowel hun interne als hun ex
terne klanten. Wanneer ze dit iedere dag doen, wordt het een automatische
handeling. Dit zal resulteren in een klantgerichte cultuur.
Heeft jouw organisatie dit niveau al bereikt? Gefeliciteerd! Je hebt niet alleen
de daad bij het woord gevoegd, wat resulteert in vertrouwen van jouw klanten, ook zul je op een dagelijkse basis snel verspillingen elimineren.
Concreter is beter
Het identificeren van de VOC lijkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Om dat aan te tonen geven we een voorbeeld van wat we in de praktijk tegenkomen als VOC:
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	We willen zekerheid over levering op de afgesproken datum;
	Wij willen sneller antwoord op onze vragen;
	Het moet eenvoudiger zijn om een order te plaatsen;
	Levering moet altijd voldoen aan afgesproken eisen;
	Ik wil meer inzicht in levertijden.
Bovenstaande behoeften zijn simpelweg niet concreet genoeg om mee aan
de slag te gaan. Het is van groot belang om de VOC helder te definiëren
en te vertalen naar concrete aanpassingen in de waardeketen van de organisatie. Goede voorbeelden zijn: ‘We willen altijd binnen vier uur een ant
woord op onze vragen’ en ‘Het plaatsen van een order mag in maximaal
drie stappen’. Vervolgens kun je meetbaar aantonen dat deze behoeften
worden gerealiseerd.
We maken de VOC concreet door kritieke kwaliteitskenmerken aan de wensen
van de klant te hangen. Dit noemen we binnen Lean en Six Sigma Critical To
Quality (CTQ). Is eenmaal duidelijk wat onze klanten precies willen, dan
kunnen we verder met het Kano-model om deze klantwensen te plaatsen en
te prioriteren, zodat we gestructureerd met de VOC aan de slag kunnen gaan.
Als je een klantgerichte organisatie wilt zijn, houd de volgende punten dan
in gedachten:
Zorg dat je altijd in contact blijft met je klanten;
	Probeer de kritieke kwaliteitskenmerken van de VOC goed te begrijpen.
Alleen op deze wijze kun je tot efficiënte waardecreatie komen;
Begin vandaag nog met het creëren van een klantgerichte cultuur.

Wet van Little
categorie

De Wet van Little (of: Little’s Law) is onderdeel de wachttijdtheorie. Sinds deze
wet in 1961 werd geïntroduceerd door John Little (een voormalig professor
aan het Massachusetts Institute of Technology) wordt deze veel aangehaald
in boeken over operations management en logistiek. Dat is niet zo vreemd,
aangezien de Wet van Little in allerlei verschillende sectoren toepasbaar is:
van industrie tot dienstverlening, in fabrieken, productielijnen, supermarkten,
bij kappers, aan loketten en ga zo maar door. Je kunt de wet zelfs toepassen
in je dagelijkse leven!

→

Lean Six Sigma van A tot Z

108

→

Stel, je bent kapper. Je wilt niet dat klanten te lang op een knipbeurt moeten
wachten, want dan loop je het risico dat ze naar een concurrent gaan. Je zult
je proces op het gebied van wachttijden en voorraden dus goed moeten
kennen. De Wet van Little helpt je hierbij.
Voorraad – Doorlooptijd – Doorstroomsnelheid
De wet van Little gaat uit van drie kernvariabelen die gezamenlijk veel over
je proces kunnen vertellen:
Voorraad (I)
Doorlooptijd (T)
Doorstroomsnelheid (R)
Als twee van bovenstaande variabelen bekend, zijn kun je met behulp van de
Wet van Little de onbekende variabele uitrekenen. De Wet van Little wordt
in formulevorm uitgedrukt als:
Voorraad (I) = Doorstroomsnelheid (R) x Doorlooptijd (T)
Doorstroomsnelheid (R) = Voorraad (I) / Doorlooptijd (T)
Doorlooptijd (T) = Voorraad (I) / Doorstroomsnelheid (R)
Let op: Omdat de Wet van Little geen rekening houdt met tussenvoorraden,
is de uitkomst niet exact, maar een benadering. In de praktijk zijn de resulta
ten echter bruikbaar voor verdere analyse of verbeteringen.
Voordat we verder gaan met voorbeelden is het goed om stil te staan bij
de betekenis van de variabelen.
	Voorraad (I) – ook wel Work-in-Progress (WIP) genoemd. Dit is het aantal producten of klanten dat een proces doorloopt. Het gaat hierbij om
producten of klanten die in de wacht staan, producten die op dat
moment bewerkt worden of klanten die de dienst geleverd krijgen.
Vergelijk het met een rij wachtenden voor de kassa. Als vier personen
wachten bij de kassa, bedraagt de WIP vijf klanten (vier wachtenden
+ één persoon die op dat moment geholpen wordt).
	Doorlooptijd (T) – ook wel Process Lead Time (PLT) genoemd. Dit is de
tijd vanaf de klantorder tot de levering van de order. Om de doorlooptijd te berekenen houd je dus bij hoeveel tijd verstrijkt vanaf de klant
order tot de daadwerkelijke levering aan de klant. Vergelijk het met een
knipbeurt: als je een kwartier hebt moeten wachten op een knipbeurt
die een half uur geduurd heeft, bedraagt de doorlooptijd 45 minuten.
	Doorstroomsnelheid (R) – ook wel Throughput Rate genoemd. Dit be-
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treft het aantal producten dat per tijdseenheid een proces doorstroomt.
Bij een kapper is dit bijvoorbeeld twee klanten per uur.
Lean Six Sigma richt zich op het creëren van zo veel mogelijk waarde voor
de klant en het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen voor
de klant. Deze niet-waarde-toevoegende activiteiten worden binnen Lean
Six Sigma ook wel Muda of verspillingen genoemd. Bij de Wet van Little zijn
de verspillingen voorraad en wachten het meest relevant.
Meet de impact van procesverbeteringen
Stel, je bent werkzaam bij een gemeente die omgevingsvergunningen verleent. Je hebt een stapel aanvragen voor dertig vergunningen liggen. Na een
week zie je dat er vier vergunningen per week worden verleend. Met behulp
van de Wet van Little kun je nu de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag berekenen, namelijk:
Doorlooptijd (T) = Voorraad (I) / Doorstroomsnelheid (R)
30 vergunningen / 4 vergunningen per week = 7,5 week
De doorlooptijd van de vergunningsaanvraag bedraagt volgens de Wet van
Little 7,5 week. Dit vind je te lang, aangezien de wet voorschrijft dat je als
gemeente een termijn hebt van zes weken om een vergunningsaanvraag te
beoordelen.
Met behulp van Lean Six Sigma heb je verschillende procesverbeteringen
doorgevoerd. Een maand na het doorvoeren van de verbeteringen besluit je
het proces opnieuw te analyseren. Je ziet dat er een stapel van vijftien vergunningsaanvragen ligt. Je ziet ook dat er na een week vijf vergunningen verleend
zijn. Met behulp van de Wet van Little zie je de impact van je procesverbetering:
15 vergunningen / 5 vergunningen per week = 3 weken
Met de Wet van Little kun je dus de impact van een verbetering op het gebied van snelheid berekenen. Daarnaast kun je met de Wet van Little algemene stelregels herleiden. Zo betekent het aanhouden van tussenvoorraden
in je proces vaak een stijging in de doorlooptijd.
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Veranderen
Iedere verbetering vraagt om een verandering. Dit kan een kleine verande
ring zijn, bijvoorbeeld wekelijks met je team een verbeterbordsessie houden
of de werkplaats iedere dag op orde brengen. Maar het kan ook een gro
tere verandering zijn. Bijvoorbeeld door begeleid door eigen Green en Black
Belts structureel verbeterprojecten binnen een organisatie uit te voeren. In
dit hoofdstuk geven wij je tips over hoe je kunt omgaan met deze verande
ringen en hoe je een cultuur van continu verbeteren kunt creëren.

Je eerste verbeterproject
Je bent gecertificeerd als Green Belt of Black Belt en staat te springen om
met een eerste verbeterproject aan de slag te gaan. Je wilt wat je geleerd
hebt graag toepassen in de praktijk. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger dan de theorie: Waar begin je? En hoe weet je zeker dat het eerste
project een succes wordt? Hieronder 4 tips.
Tip 1. Start op de werkvloer
De Lean filosofie gaat uit van de kracht van bottom-up verbeteren. Dat wil
zeggen, verbeteren vanuit de werkvloer. Dat heeft twee redenen:
	Medewerkers weten als geen ander hoe de processen werken.
Deze kennis is nodig om processen goed te kunnen verbeteren.
	Door medewerkers in je verbeterprojecten te betrekken creëer je
draagvlak voor veranderingen.
Een goede eerste stap is op de werkvloer betrokkenheid te tonen door een
zogeheten Gemba Walk te doen om te observeren hoe een proces loopt.
Drie zaken zijn daarin belangrijk:
	Go see
	Ask why
	Show respect
Dit betekent dat je een proces observeert zonder daar een oordeel over te
vellen of je een mening te vormen. Je vraagt medewerkers naar het werk, hoe
ze het werk uitvoeren en waarom ze het werk op deze manier doen.
Door een Gemba Walk te doen laat je als verbeteraar zien dat je betrokken
bent en krijg je zelf ook meer gevoel bij het proces dat je gaat verbeteren.
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Tip 2. Stem goed af
Door een Gemba Walk haal je een hoop informatie op. Met deze input kun
je teruggaan naar je opdrachtgever om de opdracht af te stemmen. Uiteindelijk wil je aan knelpunten in het proces werken die zowel door de werkvloer
als door het management erkend worden. Als de behoefte van het management niet overeenkomt met die van de werkvloer, moet je dit als projectleider
bespreekbaar maken. Het heeft namelijk geen zin om aan een project te werken als de verwachtingen van het management en de werkvloer verschillen.
Tip 3. Vermijd jargon
Termen als het proces ‘leanen’, een VSM of Ishikawa opstellen of Muda in het
proces identificeren: voor een Green Belt erg logisch, maar voor de werkvloer
een stuk minder. Probeer in de praktijk daarom zo veel mogelijk bij de terminologie vandaan te blijven en de werkvloer mee te nemen in het proces. Het
proces in kaart brengen, knelpunten analyseren en op zoek gaan naar de
verspillingen in het proces. Dit valt voor de werkvloer beter te begrijpen dan
allerlei Japanse termen.
Tip 4. Verlies je niet in de details
Als projectleider moet je je goed realiseren dat jouw toegevoegde waarde
ligt in het doen van een stapje terug. Mensen hebben namelijk de neiging
zich in details te verliezen of te snel in oplossingen te denken. Een Green Belt
faciliteert het proces door een stapje terug te doen en vanuit gezond boerenverstand met de werkvloer goede en effectieve oplossingen te bedenken.
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Casus: Verzekeraar
Een veelvoud aan systeem- en structuurwijzigingen bij een Nederlandse
verzekeraar (afdeling Schade) resulteerde in een complexe, tijdrovende en
daarmee weinig flexibele procesinrichting. Hierdoor zijn de doorlooptijden
opgelopen, heerst er onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden,
worden veel werkzaamheden dubbel gedaan en ervaren medewerkers een
hoge werkdruk.
De verzekeraar heeft Bureau Tromp gevraagd om een Lean Six Sigma programma op te stellen voor de afdeling Schade. Hiermee wilde de verzekeraar
de volgende doelstellingen realiseren:
	het vereenvoudigen van processen om de ervaren dienstverlening
voor de klant te optimaliseren en de werkdruk te verlagen;
	het borgen van een verbeterstructuur binnen de afdeling Schade;
	het creëren en overdragen van een continue verbetercultuur voor
management en medewerkers.

directie/management
faciliteert

1

directie

2

management

5

teamleiders

medewerkers

medewerkers

verbeteren

Bij aanvang van het traject stelden we ons tot doel klanten een 9+ ervaring te
laten beleven terwijl medewerkers niet harder maar vooral slimmer werken.
In andere woorden: tijd vrijmaken bij medewerkers om deze vervolgens in te
zetten voor het creëren van klantwaarde.
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Om in een korte tijd een goed beeld te krijgen van de bestaande situatie
binnen de organisatie hebben we een vooronderzoek uitgevoerd. Daarin
hebben we lopende verander-initiatieven, belangrijke procesverstoringen en
verspillingen in kaart gebracht. Zo kregen we een beeld van waar de grootste verbeterpotentie lag.
Het management vervult een vitale rol in het realiseren van een continue verbetercultuur. Zij scheppen de condities voor verandering. Om die reden hebben we het management voorafgaand aan de Lean transformatie bij elkaar
gebracht om afspraken met elkaar te maken. Gedurende het traject hebben
we middels intervisie het management gecoacht in het laten zien van het
juiste voorbeeldgedrag.
Naast het management hebben we een groep medewerkers opgeleid tot het
niveau van Green Belt (10 medewerkers) en Yellow Belt (32 medewerkers). De
Green Belt-deelnemers hebben na de training een actieve rol als projectleider gehad bij de uitvoering van de DMAIC-projecten en Kaizen-projecten.
Over een periode van een jaar hebben we diverse verbeterprojecten uitgevoerd om vorm te geven aan de wenselijke verbetercultuur bij deze verzekeraar. Sommige projecten waren kort en intensief, andere hadden een langere doorlooptijd. Maar bij Lean gaat het over elke dag een stukje beter,
kleine verbeteringen die bij elkaar opgeteld een groot effect hebben. Om tot
deze cultuur van continu verbeteren te komen, zorgden we ervoor dat teams
dagelijks bezig waren om, in kleine stapjes, het eigen werk te verbeteren.
Met klem benadrukten we dat dit binnen de eigen invloedsfeer lag, omdat
veel kleine verbeteringen een veel groter effect hebben dan één grote.
Een aantal instrumenten die we hierbij hebben gebruikt zijn dag- of week
starts, verbeterborden, 5S, Kanban-borden en visueel management.
Dit alles resulteerde in een aanzienlijke verbetering. De gemiddelde doorloop
tijd is 20% verlaagd en de voorraad met zo’n 40%. Maar, minstens zo belang 
rijk als de kwantitatieve verbetering, gaven medewerkers zonder uitzondering aan het werk leuker te vinden. Ze ervaarden minder werkdruk, meer grip
op het werk en voelden zich gehoord bij het doorvoeren van verbeteringen.
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Succesfactoren
Voor een succesvol Lean Six Sigma-project zijn de volgende factoren van
belang:
1	Zoals bij elk project is commitment van het management nodig om
het Lean Six Sigma project tot een goed einde te brengen.
2	Naast het management moet er ook op de werkvloer commitment
zijn voor het project.
3	Voldoende capaciteit en budget zijn essentieel om het project tot
een goed einde te kunnen brengen.
4	Daarnaast ben je als projectleider verantwoordelijk voor de keuze
van het juiste project.
5	De samenstelling van een gebalanceerd projectteam is de laatste
essentiële factor.
Laten we deze punten verder uitwerken.
1. Commitment van het management
In de praktijk wordt een Lean Six Sigma verbeterproject naast het bestaande
werk uitgevoerd. Om die reden is commitment van het management noodzakelijk. Ieder Lean Six Sigma project begint met een uitgebreide analyse van
het proces, waardoor het even duurt voordat de eerste verbeteringen zichtbaar worden. Dit is extra belangrijk als er binnen een organisatie voor het
eerst Lean Six Sigma wordt toegepast. De eerste stap die daarom gezet
moet worden is ervoor zorgen dat het management bekend is met de Lean
Six Sigma filosofie.
Om er zeker van te zijn dat het commitment van het management aanwezig
is én blijft, is het van belang dat er geregeld afstemming plaatsvindt. De projectvoortgang delen met het management is daarom een essentieel onderdeel van het communicatieplan.
2. Commitment van de werkvloer
Volgens de Lean filosofie vindt de verbetering plaats vanaf de werkvloer. Het
commitment van de werkvloer is zo mogelijk nog belangrijker dan het commitment van het management. Zonder commitment van de werkvloer zullen
de verbeteringen niet uitgevoerd worden. Als de werknemers betrokken zijn bij
de procesverbetering, komt dat de sfeer en het werkplezier ten goede. Verbeteringen van onderaf staan dus aan de basis van een Lean organisatie.
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3. Capaciteit en budget
Omdat verbeterprojecten vaak naast het bestaande werk worden uitgevoerd,
is het belangrijk dat het gehele projectteam bijeen kan blijven gedurende
het project. Voor projectleiders geldt dat ze gemiddeld twee dagen in de week
besteden aan een Lean Six Sigma verbeterproject; de teamleden zijn er gemiddeld een halve werkdag mee bezig. Zorg aan het begin van het project
dat er in de Project charter duidelijk aangegeven staat wat er aan capaciteit
en budget noodzakelijk is.
4. Projectkeuze
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de keuze van het juiste project.
Voor een goede inschatting kan gebruikgemaakt worden van een Effort/
Impact-Matrix. Hierbij worden de inspanningen afgewogen tegen het te behalen resultaat om de verschillende verbeterideeën te kunnen prioriteren.
5. Samenstelling van het team
Een goed samengesteld projectteam staat aan de basis van een succesvol
Lean Six Sigma project. Een aantal factoren spelen hierbij een rol.
	Zorg bij de samenstelling dat de teamleden over uiteenlopende
kennis en ervaring beschikken zodat ze elkaar inhoudelijk aanvullen.
	Houd er eveneens rekening mee dat het team de verschillende lagen
van de organisatie weerspiegelt.
	Ook de grootte van het projectteam is van belang. In het ideale team
zitten tussen de vier en zes personen. Bij een kleiner team is mogelijk
niet voldoende kennis aanwezig en zal er ook minder discussie
plaatsvinden. Bij een groter team voelen teamleden zich minder
b etrokken en is het lastiger een duidelijke koers aan te houden.
Een goed samengesteld team verhoogt de slagkracht, wat weer zorgt voor
snelle vorderingen binnen het project. Tot slot is het raadzaam om bij verschillende projecten gebruik te maken van verschillende teamsamenstellingen, om overbelasting te voorkomen.

Medewerkers motiveren
Hoe zorg je ervoor dat directie en medewerkers gemotiveerd raken om continu te verbeteren? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat de situatie
per organisatie en soms zelfs per afdeling heel erg kan verschillen. Daardoor
verschillen ook de benodigde acties om de motivatie te laten stijgen.
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We geven je tien tips voor het motiveren van medewerkers (én directie) om
een cultuur te creëren waarbij continu verbeteren vanzelfsprekend is.
Tip 1. Hoe gaan we met elkaar om?
Of iemand wel of niet gemotiveerd is, heeft heel veel te maken met hoe er
met elkaar wordt omgegaan binnen de organisatie. Gaat het voornamelijk
om resultaten en doelstellingen of hebben we ook oog voor sfeer en persoonlijke drijfveren? Vertrouwen we elkaar? Kunnen we een ander feedback
of zelfs kritiek geven zonder vrees voor represailles? Mag je een andere mening hebben en mag je anders zijn? Hebben we een gezamenlijk doel dat
ook nog eens boven onze persoonlijke doelen in het werk staat? Nemen we
eigenaarschap voor ons deel van het werk? Krijgen medewerkers support van
hun collega’s en van hun manager?
Dit zijn goede vragen om bij stil te staan, want hoe we met elkaar omgaan
bepaalt voor een groot deel hoe gemotiveerd we zijn.
Tip 2. Verwijder het negatieve
Realiseer je dat soms één negatieve ervaring voldoende kan zijn om veel
goede punten nutteloos te maken. Vind dat negatieve aspect en doe er wat
aan. Als je dit een tijdje volhoudt, merk je een positieve omslag.
Tip 3. We doen het samen
Continu verbeteren doen we samen, en met samen bedoelen we echt sámen
met iedereen: leidinggevenden, uitvoerenden, alle ondersteunende afdelingen, receptie, kantine enzovoort. Het is als een reeks dominoblokjes. Hier en
daar een paar blokjes werkt niet, maar zet ze allemaal achter elkaar en er
ontstaat iets moois.
Tip 4. Verklein de kloof
Verklein de kloof tussen uitvoerenden en leidinggevenden. Dit is een groot
obstakel dat we vaak tegenkomen. Ga naar de Gemba en heb oprecht interesse in elkaars werkzaamheden.
Tip 5. Wat en hoe?
Als leider geef je het wat aan, dus visie, missie, doelen, KPI’s. Hoe dit te bereiken laat je over aan het team. Suggesties geven is prima, maar een ‘mars
order’ niet. Dit geeft een zekere mate van autonomie en dat is een grote moti
vator voor veel mensen. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld de Hoshin Kanri.
In de praktijk vertellen we iemand het liefst precies hoe het werk gedaan moet
worden, hoe het resultaat bereikt moet worden en wat de oplossing is. We le-
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ren iemand af om zelf na te denken. Lekker efficiënt op de korte termijn, maar
slecht op de lange termijn. Trap dus niet in de valkuil om precies te willen
vertellen hoe de doelen bereikt moeten worden. Zelf iets bedenken en dan
zien dat het werkt en er ook de waardering voor krijgen motiveert enorm.
Tip 6. Wees aanspreekbaar
Wees zichtbaar en benaderbaar als leidinggevende. Praat met iedereen en
weet wat er speelt op de werkvloer. Staan alle afdelingen en teams achter
de doelstellingen van de organisatie? En werkt iedereen hieraan mee? Zorg
dat je weet waar eventuele knelpunten zitten. Maak er, indien mogelijk, een
gewoonte van om steeds langs een andere route (bijvoorbeeld via een andere ingang) naar je werkplek te gaan om geregeld andere mensen tegen
te komen.
Tip 7. Stel doelen
Geef ieder team doelstellingen mee die passen bij het team en in lijn liggen
met de bedrijfsdoelen. Dit zijn doelen die het team kan beïnvloeden. Het demotiveert namelijk wanneer je wordt beoordeeld op zaken waarop je geen
invloed kunt uitoefenen. Bovendien geeft een doel zin, een reden om iets te
leren, een reden om je te ontwikkelen, een reden om als mens te groeien. Deze
zaken zijn cruciaal voor iemands motivatie in het werk.
Tip 8. Vier successen
Beloon een medewerker, team of afdeling wanneer er een verbetering is gerealiseerd of een doel is gehaald. Dit zou je ook mee kunnen nemen in de
beoordelingscyclus.
Tip 9. Geef complimenten
Geef je weleens een compliment? Gaat het altijd alleen over wat fout ging
of wordt er ook vermeld wat goed ging? Het is verrassend hoe motiverend
een compliment is. Positieve, persoonlijke feedback is een sterke stimulator.
Tip 10. Variatie in het werk
Is er variatie in het werk? De meeste medewerkers willen – ook al lijkt het soms
anders – iets betekenen voor de klant, de organisatie én zichzelf. Als je daar
invulling aan kunt geven, dan motiveert dit. Lukt dit niet, dan kunnen mensen
op de automatische piloot gaan werken. Maak ook duidelijk wat de scope en
reikwijdte van ieders functie is. Dat voorkomt frustraties.
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Casus: Zorgorganisatie
Deze grote zorgorganisatie met ongeveer 2500 medewerkers werkt samen
met zorgprofessionals, zorginstellingen, huisartsen, zorgverzekeraars en fa
brikanten om patiënten te verzekeren van de dagelijkse zorg die ze nodig
hebben, thuis of in het ziekenhuis. Iedere dag rekenen miljoenen patiënten,
zorgprofessionals en de zorgverzekeraars op hun leveringen van medische
hulpmiddelen en zorgoplossingen. Om een betrouwbare partner te zijn voor
haar klanten, focust de organisatie voortdurend op het verbeteren van de
zorg en de betaalbaarheid ervan.
De organisatie benaderde Bureau Tromp om te praten over de mogelijkheden van Lean Six Sigma. Het ging niet alleen om het toepassen van Lean Six
Sigma in verbeterprojecten, maar ook om het werken aan een Lean cultuur
om een duurzame verbetering te realiseren. Continu verbeteren met gebruik
van Lean Six Sigma moest een onderdeel worden van de organisatiecultuur.
De Lean transformatie
Ook als de ambities groot zijn, is het veelal het beste om klein te beginnen.
Zodoende zijn we eerst binnen de financiële administratie begonnen met
Lean. Al snel merkten we dat andere afdelingen ook wilden aanhaken. Daarmee breidde het draagvlak voor Lean Six Sigma steeds verder uit.
Om ervoor te zorgen dat er op strategisch, tactisch en operationeel niveau
duidelijkheid was over de gezamenlijke verbeterrichting, is er organisatiebreed
ingezet op het opleiden van medewerkers. Zo werd voor de gehele organisatie duidelijk waarom er een Lean Six Sigma programma werd geïnitieerd, hoe
we hier invulling aan gaven en wat er van eenieder verwacht werd. Door alle
getrainde medewerkers een klein verbeterproject te laten uitvoeren, konden
we in korte tijd veel processen verbeteren en daarmee medewerkers enthousiasmeren voor verdere verbetering.
We zijn begonnen met het trainen van de ambassadeurs, die voornamelijk
bestonden uit leden van het strategisch en tactisch management. Zij zouden
de vaandeldragers worden die de boodschap van het nieuwe programma
uit zouden dragen naar de organisatie. Vervolgens zijn we de Champions op
gaan leiden die de rol van sponsor moesten gaan vervullen voor de verbeterteams, die tot Yellow en Green Belt opgeleid werden.
De Yellow Belt-training van één dag in combinatie met een e-learning stelde
medewerkers in staat om Lean Six Sigma zelf toe te passen op de werkvloer.
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Hoewel de hieruit volgende verbeterinitiatieven een beperkte complexiteit
en omvang hadden, hadden al deze initiatieven bij elkaar wel degelijk impact. Bovendien verhoogde het de betrokkenheid van de medewerkers.
De complexere projecten waar de Yellow Belts als teamlid aan deelnamen,
werden begeleid door de Green Belts. In hun rol als projectmanager en inhoudelijk expert waren ze verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het
LSS-gedachtegoed en het resultaat van het project. De minimale besparing
die zij moesten realiseren was € 25.000. Deze werd ruimschoots gehaald.
Goede begeleiding en afstemming is cruciaal
Goede begeleiding is een doorslaggevende factor bij het succesvol realiseren van deze verbeterprojecten. De Green Belts hadden nog maar beperkte
ervaring in hun nieuwe rol, waardoor het risico dat het project vastliep groot
was. Daarom is er niet alleen gekozen voor interne ondersteuning bij het navigeren binnen de omvangrijke organisatie in de vorm van een Champion,
maar ook voor inhoudelijke ondersteuning.
Ervaren Black Belts van Bureau Tromp hebben in de rol van coach en mentor inhoudelijk ondersteuning kunnen bieden bij het toepassen van de Lean
Six Sigma tooling, maar ook bij aspecten van verandermanagement die je bij
ieder verbeterproject tegenkomt.

Resultaat

300
60
50
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Uiteindelijk zijn er meer dan 300 Yellow Belts
opgeleid om in de operatie structureel bezig
te gaan met verbetering.

Verder zijn er 60 Green Belts opgeleid
die allemaal verantwoordelijk werden
voor een verbeterproject.

Ook zijn er meer dan 50 Champions
opgeleid binnen het Strategisch en
Tactisch Management kader.
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Nu zou je tot de conclusie kunnen komen dat er geen fouten of missers zijn
geweest in de uitrol van dit programma, maar dat is zeker niet het geval.
Ondanks dat je goed nadenkt over stakeholdermanagement, worden er
mensen over het hoofd gezien. Ook is niet iedereen meteen enthousiast over
het zoveelste veranderinitiatief. Door de periodieke afstemming tussen het interne transformatieteam en de externe adviseurs waren we in staat om de
obstakels die we tegenkwamen op een effectieve manier samen op te lossen,
met resultaten die voor zich spreken.
Uiteraard is het opleiden van mensen niet het resultaat waar een klant op
hoopt wanneer hij start met een Lean Six Sigma transformatie. Het is echter
wel een solide fundament voor het creëren van een cultuur van continu leren
en verbeteren. Zeker als er ingezet wordt op het ontwikkelen van competenties op zowel de werkvloer als bij het managementkader.
Resultaat
Alle Green Belt-projecten hebben impact op de snelheid, de kwaliteit en
vaak ook het werkplezier van de organisatie en de klanten. De projecten die
tot dusver zijn afgerond, hebben in veel gevallen al een veelvoud de oorspronkelijke doelstlling van minimaal € 25.000 opgeleverd. De besparing is
in de eerste periode al opgelopen tot meer dan € 1.000.000.
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Hoe zorg ik dat Lean echt van de grond komt?
Je hebt het vast meegemaakt of kunt het je voorstellen: alle kennis over
slimmer samenwerken is aanwezig, maar het wil gewoon maar niet lukken.
Iedereen wil wel, maar na een paar maanden Lean werken is het nog niet
veel opgeschoten. We geven je wat tips om dit te doorbreken.
Tip 1. De Champions
Randvoorwaarden voor een werkomgeving waar Lean Six Sigma wordt om
armd, zijn onder meer leidinggevenden (Champions) die het vuurtje aanwakkeren en het goede voorbeeld geven. Er is tijd nodig om met Lean aan de
slag te gaan en de kennis op te bouwen bij de Yellow, Orange en Green Belts
die nodig is om samen processen te gaan verbeteren.

Champion
Master Black Belt
Black Belt
Green Belt

Orange Belt
Yellow Belt

Tip 2. Een duidelijk doel
Een andere randvoorwaarde die vaak onderbelicht blijft, is een werkklimaat
waarin medewerkers zich ervoor verantwoordelijk voelen om hun dagelijkse
werk te verbeteren en vertrouwen hebben in hun persoonlijke verbeterkracht.
Hoe ontwikkel je als manager, Black of Green Belt een positief werkklimaat
waarin Lean Six Sigma ingebakken wordt in de dagelijkse werkroutine?
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Allereerst: zorg voor een purpose, een hoger doel dat jou en je collega’s motiveert om er alles aan te doen om het te behalen. Een Net Promotor Score
van 9+, de meest persoonlijke zorg of de beste klantenservice – wat het ook
maar is, stel deze purpose vast en communiceer erover. Dit langetermijndoel
zorgt ervoor dat de focus of drive niet wegebt maar doorgezet wordt door
het team, ook als het even tegenzit of er werkzaamheden gedaan moeten
worden die niet het meest aanspreken.
Wees realistisch in je doelstellingen. Een van de valkuilen van een manager
is te hard van stapel lopen en daarbij de dagelijkse werkzaamheden van de
collega’s over het hoofd zien. Vraag niet te veel van je medewerkers.
Tip 3. Blijf motiveren
Ondanks dat je zelf voldoende ideeën zult hebben over de te verbeteren processen, is het goed om de collega’s de vrijheid te geven om met hun eigen
initiatieven te komen. De productiviteit en creativiteit in verbeterprojecten is
veelal hoger als collega’s intrinsiek gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag
te gaan. Het is hierbij wel van groot belang dat de manager procesverbeteraars uitdaagt om niet te klein te denken: ga challenges niet uit de weg!
Deze vrijheid gaat hand in hand met het tonen van vertrouwen in je collega’s,
ook als hun aanpak van het project verschilt van hoe jij het zou doen. Uiteraard is dit niet hetzelfde als het volledig loslaten van de procesverbeteraars
of hen niet mogen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid; begeleiding is
essentieel. Erken en beloon daarbij prestaties, ook als ze anders uitvallen
dan gehoopt.
Tip 4. Blijf betrokken
Ten slotte, wees persoonlijk betrokken bij je medewerkers: waar lopen ze tegenaan in hun project, maar ook in hun overige werk en privé? Goede bege
leiders van een Lean organisatie zijn hard op de inhoud en zacht op de relatie: in een rechte lijn naar onze purpose toe, zonder te vergeten dat het
de mensen zijn die je organisatie daar gaan brengen.

Een inspirerende Lean teamcoach
We zien veel van onze klanten stoeien met de implementatie van Lean Six
Sigma. De kracht die nodig is voor een succesvolle toepassing van deze filosofie ligt bij gemotiveerde mensen. Om die reden is het van belang dat er
voldoende aandacht wordt besteed aan het begeleiden en inspireren van
medewerkers. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want het is een hele uitdaging
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om te werken aan een cultuur van continu verbeteren. Een belangrijke rol in
het faciliteren van deze verandering is de Lean teamcoach. Wat houdt deze
rol in en waarom zou elke Lean organisatie hiermee aan de slag moeten?
Een Lean teamcoach maakt het verschil
Met de Lean filosofie verbeteren we organisaties vanuit de klantgedachte.
Alles draait daarbij om het maximaliseren van klantwaarde in onze processen. Wat van waarde is bepalen we echter niet zelf, maar halen we op bij
onze klanten. Dat houden we vervolgens tegen het licht van onze huidige
procesvoering. Medewerkers die in het proces werkzaam zijn spelen daarin
een cruciale rol, want zij hebben de kennis en ervaring om te vertellen wat
er speelt en wat er beter kan. Onze ervaring leert echter dat deze verbeterkracht niet altijd makkelijk te mobiliseren en te enthousiasmeren is. De Lean
teamcoach kan hierin echt een verschil maken.
Kijk over de afdelingsgrenzen
De meeste organisaties zijn ingericht in afdelingen en teams. In die teams
vervullen de leden een vergelijkbare rol. Denk hierbij aan een team van
accountmanagers, financieel medewerkers, IT’ers enzovoort. Deze manier
van organiseren werkt echter in de hand dat medewerkers zich al snel enkel
verantwoordelijk voelen voor hun onderdeel en zich niet betrokken voelen
bij het totale proces. Het gevolg is dat afdelingen of teams zich eerder competitief tegenover elkaar opstellen dan dat ze de samenwerking zoeken.
De Lean teamcoach helpt teams om in te zien wat hun bijdrage is in het grotere geheel. Door de filosofie van het klantdenken ook binnen de organisatie
door te trekken, leren de teams elkaar te zien als klant en leverancier. Zo zijn
medewerkers op de hoogte van elkaars verwachtingen en beter in staat om
waarde te creëren voor elkaar.
Blijf gedisciplineerd werken met Lean
De Lean teamcoach heeft ook een rol in het gedisciplineerd werken met
Lean. Vaak wordt vrijheid van inbreng (een belangrijk onderdeel binnen de
Lean filosofie) verward met vrijblijvendheid van inbreng. De Lean teamcoach
zorgt dat Lean op de agenda blijft en stimuleert medewerkers om dagelijks
met kleine stappen het werk slimmer te organiseren. Dat doet ze door het
begeleiden van dag- of weekstarts en het bieden van een standaardwerkwijze die is gebaseerd op Lean instrumenten.
Stoom afblazen
De wijze waarop we onze processen hebben ingericht sluit veelal niet aan
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bij wat onze klanten van ons verwachten. Onze ervaring is dat veel medewerkers niet voldoende in hun werkzaamheden worden gefaciliteerd. Ze lopen dagelijks tegen procesinefficiënties aan en raken daarover gefrustreerd,
omdat er nauwelijks wordt gesproken over verbetering. De Lean teamcoach
ondersteunt de dagelijkse verbetercyclus en is in staat de verbinding te zoeken die noodzakelijk is om echt een volgende stap te maken in de Lean reis.

Wetenschappelijk verklaard:
succesvol implementeren van Lean
Waarom zijn sommige verbeterprojecten wel succesvol en andere niet? Met
deze vraag in gedachten gingen onderzoekers Matthias Holweg, Bradley
Staats en David Upton aan de slag. Hun bevindingen zijn in 2018 gepubliceerd in de Harvard Business Review onder de titel ‘Making process improve
ments stick – Early excitement usually leads to backsliding’. In dit hoofdstuk
bespreken we de resultaten van hun onderzoek.
Waarom het ene wel en het andere niet?
Veel wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van Lean Six Sigma
tonen het succes aan: significant efficiëntere processen en grote kostenbesparingen. Met een kritische blik hebben de onderzoekers gekeken naar deze
voordelen. Ze concludeerden dat veel verbetertrajecten initieel tot voordelen
leiden, maar dat deze voordelen ook weer snel kunnen verdwijnen.
De onderzoekers kregen het gevoel dat slechts de halve waarheid wordt verteld: het gaat niet alleen om het doorlopen van een succesvol traject, maar
ook om het laten beklijven van de behaalde voordelen. Daarmee was het
doel van het onderzoek bepaald: begrijpen waarom sommige verbeteringen
behouden blijven en andere niet.
Het onderzoek is gebaseerd op 204 Lean projecten die bij een internationaal
georiënteerde Europese bank zijn uitgevoerd tussen 2012 en 2017. Het doel
van alle projecten was het verhogen van de productiviteit.
Op het eerste gezicht lijkt het Lean programma een groot succes. Elke zes
maanden werden er 33 tot 51 projecten opgestart met een fantastisch resultaat: gemiddeld 10% meer efficiency in het eerste jaar, wat groeide naar 20%
in het tweede jaar en zelfs 31% na het tweede jaar. Een fantastisch resultaat!
Toch verschijnt er na verloop van tijd een ander beeld. Ondanks de behaalde voordelen blijkt 21% van alle projecten te falen: projecten zonder enig behaald voordeel. Wat de onderzoekers daarnaast zien, is dat er naarmate de
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tijd vordert steeds meer behaalde voordelen verdwijnen: terugval.
Na een jaar blijkt 58% van de projecten nog voordelen te hebben, na twee
jaar is dat gezakt naar slechts 35%.
Y = f(x1, x2, x3, x4, x5)
Na het analyseren van de 204 projecten en het interviewen van Lean Champions komen de onderzoekers met een verklaring. Het behouden van de voordelen van de Lean projecten (Y) is afhankelijk van verschillende factoren (x-en):
	
x1 – Zorg voor duidelijke ondersteuning van het management. Zonder
ondersteuning en betrokkenheid geloven medewerkers dat het enthousiasme voor verbeteren wegebt, waardoor terugval van projecten ontstaat. Het is daarom ook belangrijk dat het management de voortgang
van projecten goed monitort tijdens reviews;
	
x 2 – Zorg dat er een duidelijk verhaal is. Dat helpt om een Lean programma en bijbehorende projecten goed van de grond te krijgen;
	
x3 – Focus op doelstellingen die zich richten op pijnpunten van mede
werkers in plaats van op kosten. In de zorg uit zich dat bijvoorbeeld
door het verminderen van de tijd waarin verpleegkundigen met administratie bezig zijn, zodat er meer tijd is voor het daadwerkelijk leveren
van zorg;
	
x4 – Leid mensen op en coach ze tijdens hun projecten. Zorg ervoor
dat het team gemotiveerd blijft;
	
x5 – Ga niet van project naar project. Zorg ervoor dat een project eerst
goed wordt afgerond in plaats van met meerdere projecten tegelijk te
starten. Denk na over hoe je terugval gaat voorkomen en wie verantwoordelijk is voor het nieuwe proces.
Zelf van start gaan
Naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek geven we je graag
een aantal tips voor het opzetten van een project of continu verbeterprogramma:
	Zorg voor een duidelijk verhaal: Waarom gaan we met een project
starten? Waarom willen we continu verbeteren? Leg de nadruk op de
voordelen die dit voor de teams of de operatie met zich meebrengt;
	Bied mensen een opleiding aan op het gebied van Lean Six Sigma
zodat ze de tools en technieken leren kennen;
	Kies de juiste projecten;
	Vier tussentijds succes! Zorg ervoor dat het team gemotiveerd en
g eprikkeld blijft om met een project aan de slag te gaan.
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De denkhoeden van De Bono
Binnen een verbeterproject zijn er meerdere momenten waarop je met je team
brainstormt. Er zijn diverse brainstormtechnieken die je daarbij in kunt zetten.
Het belangrijkste doel van een brainstorm is doorgaans het creëren van
ideeën over een bepaald onderwerp. Zo kun je in de Analyze-fase met behulp van een Ishikawa-diagram met je team inventariseren wat de mogelijke
(grond)oorzaken van de probleemstelling van je project of een onderdeel
daarvan zijn. De FMEA-brainstormtechniek kan ook in deze Analyze-fase worden ingezet als je op zoek wilt gaan naar de grondoorzaak van fouten in het
proces. In de Improve-fase kun je de FMEA gebruiken om erover na te denken
hoe je het proces zo kunt aanpassen dat fouten en risico’s tot een minimum
beperkt blijven.
Een interessante brainstormtechniek die we nog niet hebben besproken is
die van de zes denkhoeden van De Bono.
objectief
feiten
cijfers

positief
optimistisch
kansen/mogelijkheden

negatief
pessimistisch
advocaat van de duivel

creatief
out of the box
alternatieven/oplossingen

gevoel
intuïtie
emotioneel

beschouwend
proces
samenvatten

Wit – zwart – rood – geel – groen – blauw
De Bono onderscheidt verschillende manieren, de zes hoeden in verschillende kleuren, om naar kwesties te kijken. Iedere kleur hoed staat voor een
invalshoek, een perspectief op een kwestie. Door de zaak van meerdere kanten te bekijken, ontstaat er een vollediger beeld. Dat is fijn, want dé oplossing
bestaat doorgaans niet. Er zijn meestal meerdere oplossingen die effect kunnen hebben.
De kracht van deze brainstorm is dat mensen gedwongen worden om een
situatie eens van buiten de eigen denkpatronen te bekijken. Een bijkomend
voordeel is dat je nieuwe inzichten krijgt en ook begrip krijgt voor de denkbeelden van je teamgenoten.
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Deze brainstorm kan goed ingezet worden tijdens de Improve-fase om verbeterideeën te genereren voor de grondoorzaken die je in de Analyze-fase
hebt gevonden. Net als andere brainstormtechnieken kun je de denkhoeden
in meerdere fasen van je Lean Six Sigma project met verschillende doelen
inzetten, en natuurlijk ook buiten de Lean Six Sigma methodiek.
De kleur van de denkhoed bepaalt het perspectief van waaruit je naar de
kwestie kijkt. Je neemt door een hoed op te zetten tijdelijk een rol aan.
Dit zijn de zes kleuren en invalshoeken:
	De witte hoed – Informatief: de kwestie feitelijk beschouwen.
Welke informatie is er beschikbaar en wat vertelt deze?
Hier komt geen interpretatie bij kijken;
	De zwarte hoed – Kritisch: de kwestie vanuit de negatieve kant
b eschouwen. Wat zijn de risico’s, waar zitten de zwakke plekken?
De advocaat van de duivel;
	De rode hoed – Emotioneel: de kwestie vanuit de onderbuik
b eschouwen. Wat zeggen je intuïtie en je gevoel? Hier is geen
rechtvaardiging met argumenten bij nodig;
	De gele hoed – Optimistisch: de kwestie vanuit de positieve kant
b eschouwen. Welke voordelen zijn er? Hoe kunnen we het
rechtvaardigen?
	De groene hoed – Creatief: de kwestie vanuit een out of the box
p erspectief beschouwen. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?
Alle wilde ideeën komen uit deze hoek. Probeer zwarte-hoed-ideeën
te ondervangen. Een rechtvaardiging, of je idee überhaupt mogelijk
is, is niet nodig;
	De blauwe hoed – Controlerend: de kwestie vanuit het overlegproces
zelf beschouwen. Vat samen wat er gezegd is. Wat is er te zeggen
over het proces?
Twee praktische toepassingen
De denkhoeden kunnen bijvoorbeeld op de volgende twee manieren worden
gebruikt.
	Iedereen een eigen hoed: kritisch denken – Bij deze manier van denken zetten alle aanwezigen telkens een hoed op van de kleur waarin zij
op dat moment wensen te communiceren. Het dragen van de hoeden
maakt het mogelijk om zonder dat het ego in gevaar komt dingen te
denken en te zeggen die je anders wellicht niet zo snel uit zou spreken.
Wissel de hoeden af. Vat de discussie en ideeën op het einde samen;
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	Gezamenlijk dezelfde hoed: parallel denken – Bij deze manier van
denken richten alle aanwezigen in een bijeenkomst zich vanuit dezelfde invalshoek op een onderwerp. Als iedereen tijdelijk dezelfde hoed
opzet, dan geven we een bepaalde denkrichting de volledige aandacht. Hierdoor wordt de discussie erg doeltreffend. Vat de discussie
en ideeën op het einde samen.
Voor beide vormen geldt dat er vaak meerdere goede ideeën gegenereerd
worden. Vervolgens is het zaak om te gaan prioriteren waar je mee aan de
slag gaat (bijvoorbeeld met de Impact/Effort-matrix of de Solution Selection
Matrix) en ze vervolgens gaat uitproberen. Hierbij geldt het devies: probeer
uit, inspecteer en pas aan!
Houd bij het werken met de denkhoeden de volgende zaken in gedachten:
	Belicht een kwestie bewust vanuit meerdere perspectieven;
	Doorbreek vaste denkpatronen;
	Ga op zoek naar verrassende inzichten;
	De denkhoeden bieden de mogelijkheid om zaken uit te spreken die
je anders wellicht voor je zou houden;
	De denkhoeden zetten ego’s opzij;
	Je denkt met in plaats van tegen elkaar.
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De toekomst
Lean Management en Six Sigma zijn respectievelijk ruim 70 jaar en ruim 40
jaar oud. Niet zo gek dat deze methodieken er tegenwoordig heel anders
uitzien dan in het begin. De wereld staat tenslotte niet stil. In dit deel van het
boek kijken we naar de toekomst van Lean Six Sigma. Wij denken dat auto
matisering, digitalisering en procesoptimalisatie steeds meer verweven raken.
De snel toenemende populariteit van Robotic Process Automation en Process
Mining onderstreept dat. Dus laten we deze twee technieken eens uitwerken.

Robotic Process Automation (RPA)
Grotere organisaties zijn op dit moment stappen aan het ondernemen om
hun processen automatisch te laten verlopen. Wij verwachten dat de kleinere
op korte termijn zullen volgen. Op de lange termijn zullen werkprocessen nog
intensiever worden geautomatiseerd. In eerste instantie zal het gaan om simpele herhaalbare processtappen, maar uiteindelijk ook om processen met een
meer cognitieve inslag.
Procesautomatisering ligt in het verlengde van procesoptimalisatie. Het doel
is om processen efficiënter in te richten, minder arbeidsintensief te maken, risico’s te verminderen en compliance in te regelen om de organisatie winstgevender te maken.
Haal de robot uit de mens
In het verlengde van de elkaar steeds sneller opvolgende technologische
ontwikkelingen is Robotic Process Automation (RPA) ontstaan. Met deze software wordt de traditionele manier van automatiseren vervangen. Automatiseren was een vak waar je specifieke kennis en ervaring voor moest hebben,
maar met de komst van nieuwe technologie wordt ook het automatiseren
van processen versimpeld. Op dit moment is het nog niet zover, maar door
steeds slimmere software zullen medewerker in de toekomst in staat zijn zelf
processen te robotiseren, zonder dat daarvoor een programmeur nodig is.
Wil je dat jouw organisatie niet achterblijft, dan is het belangrijk om een heldere visie te hebben op welke processen je op welke termijn wilt automatiseren. Dit is sterk afhankelijk van de ambities en strategie van jouw organisatie.
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Een aantal relevante vragen die hierbij een rol spelen zijn:
Welke processen zijn zeer arbeidsintensief?
In welke processen worden veel fouten gemaakt?
Welke processen hebben lange doorlooptijden?
Er is gebleken dat de stap naar automatisering een kostbare exercitie is voor
veel bedrijven. Gelukkig is RPA laagdrempeliger, omdat de bestaande sys
teeminfrastructuur kan blijven bestaan. Feitelijk wordt er met dezelfde systemen gewerkt, maar deze worden door een robot aangestuurd in plaats van
door medewerkers. Hiermee verminderen we de kans op fouten en bovendien kan de robot het proces 24/7 uitvoeren.
Focus op waarde
Een organisatie die in de toekomst succesvol is, maakt het haar medewerkers
mogelijk om zich te concentreren op de waarde-toevoegende kerntaken. De
transitie naar een organisatie waarin het leveren van klantwaarde centraal
staat is, niet zomaar gemaakt. Het vraagt om andere competenties van medewerkers en vooral meer van teamprestaties. Dat begint bij een heldere visie
van het management.
RPA is software die bij veel medewerkers voor grote paniek kan zorgen. Vaak
zien wij dat medewerkers bang zijn dat de softwarerobot hun baan over zal
nemen en hen overbodig zal maken. Ze snappen dat het voor managers aantrekkelijk is. Wie wil er nou niet lagere kosten, minder fouten en een voorsprong
op de concurrenten? Dat zorgt ervoor dat ze bang zijn dat zij in dit plaatje
vergeten worden. Maar dit is absoluut niet waar! Ook voor medewerkers zelf
heeft RPA namelijk meer voordelen dan nadelen.
Leuker = productiever
Waarschijnlijk ken je het wel: die eeuwige facturen verwerken, alle gegevens
in minstens twee systemen invoeren, geschreven informatie digitaliseren door
deze over te typen en ga zo nog maar even door. Niemand vindt dit soort
repetitieve handelingen leuk. Het hoort er helaas bij en je komt er vaak niet
onderuit. Of toch wel?
Een softwarerobot kan repetitieve handelingen die altijd dezelfde regels
volgen eenvoudig automatiseren, waardoor medewerkers zich hier niet mee
bezig hoeven te houden. Daardoor houden ze ineens een hoop tijd over die
ze in leukere, meer inhoudelijke werkzaamheden kunnen stoppen. Dit zorgt
niet alleen voor een hogere tevredenheid onder je medewerkers, maar ook
voor een hogere productiviteit en kwaliteit van hun werk. Als je bezig bent
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met iets waar je plezier uit haalt en waar je je ook werkelijk voor wilt inzetten, dan zul je hier een stuk productiever in zijn. Het is dus eigenlijk een win-
winsituatie voor zowel managers als medewerkers.

Process Mining
Door het digitaliseren van processen worden steeds meer gegevens verzameld over klanten. Het op een goede manier ontsluiten van deze data is de
sleutel naar een zo optimaal mogelijke klantervaring en maximale klantwaarde. Process Mining is een softwaretool die Lean Six Sigma kan versterken
en data sneller kan verwerken en analyseren.
De data vertelt het verhaal
Met Process Mining laat je de data het verhaal vertellen in plaats van de
onderbuikgevoelens van managers of ervaringen van werknemers. Deze soft
ware kan het verloop van processen visualiseren en analyseren. Dit gebeurt
met de data die zijn opgeslagen in de logboeken, waardoor je inzicht krijgt
in hoe een proces werkelijk loopt in plaats van hoe het zou horen te lopen
(de happy flow). Er wordt vooraf altijd een ideaal proces opgesteld zonder
verstoringen, maar in werkelijkheid wordt dit nooit behaald. Er zijn vaak ver
storingen op het gebied van tijd, resultaat, defecten of volgorde. Met Process
Mining kun je overzichtelijk in kaart brengen hoe het gangbare proces eruit
ziet en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van deze happy flow. Hierdoor
krijg je een realistischere blik op de processen binnen je organisatie.
Process Mining wordt steeds vaker ingezet als een op zichzelf staande analysetool, maar het is effectiever om het te combineren met Lean Six Sigma.
Dat komt doordat Process Mining in principe geen structuur heeft voor het
implementeren en controleren. Dit kan het lastig maken om verbeteringen
werkelijk door te voeren. Lean Six Sigma beschikt wel over zo’n structuur: de
DMAIC-structuur.
Wanneer we Process Mining vanuit deze structuur bekijken, dan zien we dat
in elke fase (Define, Measure, Analyze, Improve en Control) een rol is weggelegd voor de software. Toch is er één fase waarvoor Process Mining de grootste toegevoegde waarde heeft: de Analyze-fase. In deze fase zijn de data die
Process Mining analyseert namelijk erg nuttig. Met deze data kunnen eenvoudig verstoringen, ongewenste uitkomsten of onnodige stappen zichtbaar
worden. Op deze manier standaardiseer je de Analyze-fase van Lean Six Sigma en kun je de doorlooptijd van deze fase met wel 60% verkorten.
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Daarnaast verhoog je de kwaliteit ook nog eens. Want wat geeft nou waardevollere informatie dan gedetailleerde data? Doordat problemen aangewezen zijn weet je waar verbetermogelijkheden zitten. Vervolgens kun je de
aangepaste processen ook eenvoudig (kort) cyclisch monitoren om te analyseren of ze nu wel effectief opgesteld zijn. Op deze manier zie je of het proces naar behoren presteert of dat er nog verdere verbeteringen doorgevoerd
moeten worden.

six
sigma

De voor- en nadelen van Process Mining
We zetten de voor- en nadelen van Process Mining voor je op een rij.
Voordelen van Process Mining zijn:
	Het reduceren van fouten – Voorheen waren analyses vaak nog afhankelijk van bijvoorbeeld het geheugen van werknemers, van hun ervaringen of interpretaties. Het geheugen is hiervoor helaas niet toereikend
en ervaringen of interpretaties zijn niet objectief genoeg. Dit betekent
ook dat hier nog (te) vaak fouten in worden gemaakt. De analyses die
worden uitgevoerd door de software zijn echter wel objectief en volgen altijd de feiten. Het is wel van belang dat de aanwezige data van
goede kwaliteit zijn voordat aan de dataverzameling begonnen wordt;
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	Het verkorten van de looptijd van een project – De Analyze-fase was
vaak een langdurig project. Er moesten veel interviews afgenomen worden met werknemers en veel observaties worden gedaan. Door Process
Mining te gebruiken kun je de duur van de Analyze-fase met wel 60%
verkorten;
	Het visualiseren van processen – Het handige van deze tool is dat
deze een duidelijk visueel overzicht geeft van het werkelijke verloop
van een proces. In bewegende beelden is te zien hoe een proces loopt,
welke stappen er worden gezet, wat de volgorde is, hoelang bepaalde handelingen duren, enzovoort. Dit maakt het makkelijk om problemen op te sporen en het maakt de presentatie naar het management
overzichtelijk.
Nadelen van Process Mining zijn:
	Data van slechte kwaliteit maken de software onbruikbaar – Het is van
groot belang om data van hoge kwaliteit te gebruiken;
	Het ontsluiten van data kost veel tijd – Zodra je de data hebt, druk je
slechts één knop in en Process Mining analyseert ze voor je. Maar er
gaat helaas wel veel tijd zitten in het ontsluiten van de juiste data uit
de logboeken en uit de verschillende systemen;
	De systeemdata zijn niet voldoende – Veel data worden vastgelegd
in de logboeken, maar niet alles. Zaken die bijvoorbeeld niet op een
computer ingevoerd worden, kunnen wel van groot belang zijn voor
het proces. Hierover zijn dan geen data te vinden. Het is van belang
om deze activiteiten met behulp van een Waardestroomanalyse in
kaart te brengen. Laat dus niet alleen de cijfers bepalen, maar luister
ook naar het verhaal achter deze cijfers.
Veel organisaties die zijn begonnen met Process Mining vinden het ontsluiten van de juiste data de grootste uitdaging. Vaak zijn data gefragmenteerd
en opgeslagen in veel verschillende systemen, wat het verzamelen hiervan
ingewikkeld en frustrerend maakt. Laat dit echter geen reden zijn om niet aan
Process Mining te beginnen.
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Casus: telefoonverkeer bij een serviceorganisatie
Kortgeleden heeft een van onze klanten gevraagd of wij hun telefonieverkeer konden analyseren en hen konden helpen om processen zo nodig te
verbeteren. Deze klant, een grote serviceorganisatie, had de twee volgende
doelen voor zichzelf gesteld:
	het First Time Right (FTR) percentage, het percentage klanten dat in één
keer naar de juiste persoon doorverbonden wordt, verhogen naar 95%;
	de wachttijd in 95% van de gevallen verlagen naar 15 seconden.
Voorbereiding
De hoeveelheid logdata die wij voor dit project aangeleverd kregen had
voordelen, maar ook nadelen. Door de hoeveelheid data konden wij tot in
detail de processen in beeld brengen en analyseren, wat uiteraard een voordeel is. De hoeveelheid datalabels maakte het echter wel erg ingewikkeld
voor ons. Want tja, wat betekenden alle verschillende tijdvariabelen en welke
waren relevant voor onze analyse? Het is noodzakelijk om de data eerst volledig te begrijpen voordat je deze gaat analyseren, want anders kun je er
natuurlijk niet zo veel waardevols over zeggen. Dit kost veel tijd, maar het
voorkomt wel dat je data verkeerd worden geanalyseerd of dat verkeerdere
aannames de basis voor je analyses vormen. Pas wanneer je de data volledig begrijpt, ga je deze opschonen en klaarmaken voor de analyse.
First Time Right
De software van Process Mining kan de processen eenvoudig inzichtelijk maken en doet dit ook nog eens visueel, waardoor meteen te zien is hoe het
proces eruitziet. Door de data in de software te zetten, zagen wij dus meteen
wat de gangbare route was van het telefoonverkeer.
We zagen dat ruim de helft van de inkomende telefoontjes direct door de
eerste werknemer afgehandeld wordt: First Time Right. Dit kwam niet overeen
met hun doelstelling, namelijk een FTR van 95%.
Om te kijken hoe dit FTR-percentage verhoogd kon worden, doken wij dieper
de data in. Hierin was te zien dat een specifiek team onevenredig veel telefonie doorgeschakeld kreeg. Dit zou drie oorzaken kunnen hebben:
	Een onduidelijk keuzemenu – Als er een onduidelijk keuzemenu is, weten klanten niet goed welke optie zij moeten kiezen en kunnen zij bij de
verkeerde afdeling terechtkomen.
	Onduidelijkheid binnen afdelingen over de verantwoordelijkheden van
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andere teams – Het zou kunnen dat afdelingen zelf niet weten welk
team waarvoor verantwoordelijk is en dus zelf vaak verkeerd doorverbinden. Het was te zien dat teams vaak doorschakelen naar verschillende andere teams.
	Een verouderd doorschakelsysteem – Als de nummers die in een doorschakelsysteem staan verouderd zijn, wordt er wellicht naar het verkeerde team of een verkeerde werknemer doorgeschakeld.
De reden kan tot in detail nagegaan worden met behulp van Process Mining
en de vele analysemogelijkheden die de software biedt. Het is hierbij echter
wel van belang dat er overlegd wordt met werknemers om de uitkomsten
van de analyse bij hen te verifiëren en hier verder op in te gaan.
Process Mining is dus niet een oplossing die je op zichzelf moet gebruiken,
maar alleen als onderdeel van een verbeteringsproces. Zo wordt bij deze
serviceorganisatie nu hard gewerkt aan het verhogen van het FTR-percentage. Zij geven trainingen aan de werknemers zodat zij ook taken van elkaar
kunnen overnemen, leggen duidelijk uit wat wiens verantwoordelijkheid is
zodat er goed doorgeschakeld gaat worden en zij vernieuwen het doorschakelsysteem.
Wachttijd
De tweede doelstelling was het verkorten van de wachttijd per beller. Met
Process Mining is het mogelijk om het proces per beller inzichtelijk te maken,
waardoor eenvoudig te herleiden is waardoor de wachttijd wordt veroorzaakt. Na onze eerste analyse werd duidelijk dat ongeveer een kwart van
de inkomende telefoontjes binnen de streeftijd van 15 seconden werd opgenomen. Dit is ver onder het doel van 95%.
Het bleek dat dit grotendeels door het telefoniesysteem kwam. Het kostte dit
systeem te lang om de telefoontjes te verwerken, waardoor de telefoon pas
te laat overging bij een werknemer. Het systeem maakte het voor de werknemers dus heel moeilijk om binnen 15 seconden op te nemen. Daarnaast
was te zien dat de pieken in oproepen niet overeenkwamen met de pieken
in de beschikbaarheid van werknemers, wat leidde tot onderbezetting en
langere wachttijden.
Wat is dan de beste aanpak om deze problemen op te lossen? Onze klant
heeft ervoor gekozen om met werknemers in gesprek te gaan om het gemakkelijker te maken om telefonisch beschikbaar te zijn als er vanuit huis wordt
gewerkt en er zijn vaste telefoniediensten per team opgericht.
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Door de inzichten die verkregen zijn met de analyses van Process Mining
kan deze serviceorganisatie feiten gebruiken om hun doelen te behalen. Het
was voorheen zeer ingewikkeld om telefoniedata te analyseren, maar met
Process Mining is dit een stuk eenvoudiger.
Vanwege onze roots in Lean Six Sigma zoeken wij altijd eerst naar de eenvoudigste en goedkoopste oplossingen voor problemen die zich voordoen.
Pas als deze niet effectief genoeg zijn, gaan wij over op duurdere oplossingen, zoals een nieuw telefoniesysteem.
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Nawoord
Met dit boek wilden we onze kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar
vastleggen en delen met onze lezers. Het schrijven ervan was een hele ervaring. Soms was het leuk en soms frustrerend. Maar vooral kwamen er heel
veel herinneringen boven. Aan tools die we hebben toegepast, klanten die
we hebben geholpen, fouten die we hebben gemaakt en dingen die we heb
ben geleerd.
Ook hebben we gedacht aan de collega’s en oud-collega’s die met ons
hebben gewerkt en die hebben bijgedragen aan de inhoud van dit boek.
We weten dat de kans groot is dat we iemand vergeten, maar Marjolein,
Sharon, Anne, Harm, Daan, Rogier, Edwin, Roos, Lidewij, Karan, Niels, Jelle S,
Jelle M, Nicolas, Kim, Iris, Ivar, Andrea, Armand, Paul, Massimo, Sjoerd, Cors,
Kor, Florike, Rik en iedereen die we toch vergeten zijn, bedankt! Zonder jullie
zou het boek nooit zijn geworden wat het nu is.
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Over de auteurs
Bas Kooijman
Bas is een ervaren Lean Six Sigma Black Belt. Resultaten behalen is voor hem
belangrijk. Dit doet hij door een losse, informele band te scheppen met iedereen uit de organisatie. Draagvlak creëren bij de medewerkers vindt hij erg belangrijk voor het behalen van doelstellingen.
Na zijn studie Internationale Bedrijfskunde aan de Universiteit van Maastricht
heeft Bas gewerkt voor verschillende adviesbureaus. Bij zijn laatste werkgever
kwam Bas Reinier tegen en samen hebben zij Bureau Tromp opgericht. Bas is
onder andere verantwoordelijk voor de marketing van Bureau Tromp.
In zijn vrije tijd is Bas een fanatieke sporter. Hij hockeyt graag, fietst veel en is
in de winter in de bergen te vinden. Hij woont met zijn gezin in Blaricum.
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Reinier Tromp
Reinier is een ervaren Lean Six Sigma Black Belt. In 2010 heeft hij samen met
Bas Bureau Tromp opgezet. Het is voor Reinier telkens weer een uitdaging om
zijn klanten zo goed mogelijk te helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat
het team van Bureau Tromp ook zelf iedere dag een stukje beter functioneert.
Reinier heeft naast een studie Autotechniek ook een studie Bedrijfskunde aan
Nyenrode afgerond. Voordat hij Bureau Tromp heeft opgericht, heeft hij bij
diverse adviesbureaus in de rol van Lean Six Sigma Black Belt gewerkt.
Reinier is zeer fanatiek wielrenner en woont samen met zijn vriendin en twee
dochters in Zoetermeer.
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Lean Six Sigma is een combinatie van twee van de bekendste en
meestgebruikte methodieken op het gebied van procesverbetering.
Lean Six Sigma van A tot Z biedt een volledig beeld van de belangrijkste tools en principes uit de Lean en Six Sigma methodieken die
iedereen die zich met processen bezighoudt zou moeten kennen.
Aan de hand van een begrijpelijke uitleg in combinatie met voorbeelden wordt de werking van elke tool zo uitgelegd dat je er zelf
ook zo mee aan de slag kunt. Dit boek is onmisbaar voor iedere
procesverbeteraar die zijn of haar ware potentieel wil benutten.

Bas Kooijman & Reinier Tromp zijn partners bij
adviesbureau Bureau Tromp. Zij richten zich op
het creëren van een verbetercultuur binnen organisaties aan de hand van Lean en Lean Six
Sigma. Dit doen zij samen met een team van ervaren Lean Six Sigma Black Belts.
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