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Agenda trainingsdagen

1

Dag Ochtend Middag

1 Visie & Strategie
Lean accounting

Recap Lean Six Sigma
Define

2

Measure
- Procesmapping
- Basis statistiek
- VSM

Measure
- Meten
- Procesprestaties

3
Analyse-fase 
- Proces
- Data

Analyse-fase (data)
• Hypothese testen
• Correlatie
• Regressie

4
Analyse-fase (data)
• Design of Experiments (DoE)
• Multivariate Analysis

Lean Principe 3: Flow
Lean Principe 4: Pull
Improve-fase

5 Lean Principe 5: Perfectie Control-fase

6 Design for Six Sigma (DfSS)
Verandermanagement Examen



Recap

Samenvatting presenteren

Groep 1: Dag 1 en 2 

Groep 2: Dag 3 en 4
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Herhaling dag 1 t/m 4



Define: Klanten en verbetergebieden
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Wat wil de klant Verbetergebieden

Verbetergebieden

• KTV
• Roi / Cash Flow / Omzet

• Voorraden reduceren
• Marge vergroten
• Productiviteit verhogen
• Materiaalverliezen 

reduceren
• Leverbetrouwbaarheid
• Productkwaliteit
• Verbetering van gegevens
• Invoeren nieuwe producten

Kopende klant

• Goede 
diensten/producten

• Op tijd leveren
• Prima ondersteuning
• Foutloze rekening

Eigenaren/
aandeelhouders
• X% winst
• Y% groei
• Positieve uitstraling bedrijf
• Lage voorraden

Gemeenschap

• Geen overlast
• Werkgelegenheid
• Deelname in sociale 

leven

Medewerkers

• Zekerheid werk
• Opleidingsmogelijkheden
• Plezierige en veilige werkplek
• Goed inkomen



Define en Measure
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Define:     Wat is het project?
Klant ↔ Verbeteringsgebied ↔ Project

Measure:   * Unit en Meetgrootheid:
- wat meten we (wat is de Y)
- wat is de relatie met de VOC

* Defect: waar liggen de Specs
* Opportunities: Hoeveel foutkansen
* Gage R&R = …. %

Project team: Noodzaak project voor ieder duidelijk
Six Sigma-principe uitgelegd
Verdeling rollen in team



Measure
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Check 1: Kwaliteit van meetgegevens:

• Definitie van het proces, dat verbeterd gaat worden, met een duidelijk 
begin en eind (SIPOC)

• Gegevens zijn verzameld met een meetmethode met een goede Gage 
R&R

• Gegevens zijn continu, of er is een zeer goede reden dat zij niet continu 
zijn

• Minimaal 30 datapunten van het representatieve proces
• De periode, waarover het representatieve proces is gemeten, is duidelijk 

gedefinieerd



Measure
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Check 2: Proces Statistisch onder controle ?

• Onderzoek de signalen
• UCL en LCL worden berekend door Minitab



Measure
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Check 2 Statistische controle:

• Correcte controlekaart toegepast
• Foute en niet representatieve datapunten zijn verwijderd 
• Statistisch onder controle
• Test op normaliteit gedaan

Korte termijn capability: Cp, Cpk
Lange termijn capability: Pp, Ppk

Deze waarden zeggen alleen iets in geval van normale verdeling van de data

Frist kurze
p  6

LSLUSLC
s
-

=
lange termijn

p 6
LSLUSLP

s
-

=
korte termijn



Measure: capability
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160140120100806040

LSL USL

LSL 40
Target *
USL 150
Sample Mean 103,8
Sample N 45
StDev (Within) 31,0766
StDev (O v erall) 31,0766

Process Data

C p 0,59
C PL 0,68
C PU 0,50
C pk 0,50

Pp 0,59
PPL 0,68
PPU 0,50
Ppk 0,50
C pm *

O v erall C apability

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 22222,22
PPM > USL 44444,44
PPM Total 66666,67

O bserv ed Performance
PPM < LSL 20036,79
PPM > USL 68553,94
PPM Total 88590,73

Exp. Within Performance
PPM < LSL 20036,79
PPM > USL 68553,94
PPM Total 88590,73

Exp. O v erall Performance

Within
Overall

Process Capability of Gespreksduur

Indien de verdeling
niet-normaal is, 

hebben de geschatte
verwachte waarden

geen enkele betekenis.

Alleen de „Observed
Performance“ zegt iets

zinnigs
Waargenomen

uitval: 6,7%
Verwachte
uitval: 8,9%



Measure

9

Indien de gegevens niet-normaal verdeeld zijn, heeft de 
standaardafwijking geen betekenis. Dit betekent dat:
• De stdev (within and overall) niets betekent
• De overall en within geschatte capability geen betekenis heeft
• Cpk, Ppk enz. niks zeggen.

De beste manier om de spreiding uit te drukken is afhankelijk van het 
aantal datapunten (n):
n > 30: Q1 en Q3
n > 100:  P10 en P90
n > 500:  P5 en P95
n > 1000:  P1 en P99

De beste schatting voor het historisch gemiddelde is µ.
Een goede schatting voor een toekomstig gemiddelde is de mediaan of 
Q2.
De beste schatting voor de toekomstige DPMO is de “Observed
Performance”.

Een goede uitdrukking voor de spreiding is:
De span: Pgroot – Pklein of

De stabiliteitsfactor: Q1/Q3



Measure: diagnose
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Verschillende kwaliteitsproblemen

Probleem met het proces gemiddelde

USL

LSL

Controleprobleem

USL

LSL

Probleem met proces variatie

USL

LSL

Probleem met processtoringen / interrupties

USL

LSL



Measure

11

Klantspecificaties versus Controle limieten

Binnen de spec Buiten de spec

From...Dave Rassmussen, Oriel Consulting

Out of 
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In 
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De klant en wij zijn blij !

De klant is blij,  wij niet! Niemand is blij  !

Wij zijn blij, maar de klant niet !

Dit is wat de 
klant wil… 

(USL ßà LSL)UCL UCL

UCLUCL

LCL LCL

LCLLCL



Trivial Many

Analyse

Vital Few

Analyse
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Van veel X’en naar de Red X

µy = f( X1, X2, ………….Xm, Xn)
en / of:

sy = f( X1, X2, ………….Xm, Xn)



Analyse

• Brainstorming

• Kwalitatieve procesanalyse

• Kwantitatieve procesanalyse

13

Bronnen voor zoeken van X-en



Analyse stappen
Proces en data insteek

Analyseer
proces

Verifieer
grondoorzaken,
begrijp oorzaak

en gevolg

Analyseer
data

Ontwikkel ideeën
(mogelijke

grondoorzaken)

Hoe werkt het 
proces eigenlijk?

Wat weten we al 
van het proces?

Wat zegt de data? Hoe beïnvloedt de 
grond-oorzaak de 

output?

Process mapping
VSM
Tijdlijn (time value map)
7+ wastes
Measles chart

Brainstorming
5 x waarom
Visgraat diagram
Relatie diagram (groepen
geeltjes)
FMEA

Grafische kaartjes
Betrouwbaarheid interval
Hypothese testing
Normality test
Distributie

Hypothese testing
Correlatie en regressie

Tools en technieken voor Analyse

Proces - insteek Data - insteek



Proces

• Er is geen vervanging voor directe observatie
• Go See – Ask Why – Show Respect
• Go to Gemba (Gemba: plaats waar waarde wordt toegevoegd)
• Walk the process

Proces in kaart brengen

Wat gebeurt er in werkelijkheid…

•Process mapping

•7+ wastes

•VSM

•Time value map

Begrijpen wat er fout gaat en 
waar…

•Relatie diagram (groepen geeltjes)

•Measles chart
Vind mogelijke grondoorzaken…

•Brainstorming

•Waarneming

Structureer grondoorzaken op 
logische manier…

•Visgraat / oorzaak en gevolg
diagram

Onderzoek fouten…

•5 x Why

Onderzoek wat er fout KAN gaan
en waarom…

•FMEA



Data - insteek

• GEEN data-analyse zonder het proces te begrijpen (proces-insteek)
• Eerst Rootcause brainstorm, daarna pas data verzamelen
• Verifieer ALTIJD de data kwaliteit

Grafische blik en statistiek

Wat voor verdeling (distributie)…

•Histogram,dotplot

•Graphical summary

•Probability plot

Past een verdeling binnen een model…

•Normality test

Hoe verloopt het in de tijd…

•Timeseries plot, I-chart

Vergelijk verdelingen en groepen data…

•Boxplot, Individual value plot

Vergelijk proporties / percentages

•Bar chart, al dan niet stacked

Relaties tussen 2 sets data…

•Scatterplot, Matrix plot

Onderzoek vertschillende categoriën…

•Pareto

Zijn er significante verandering in de tijd…

•Regelkaarten: I-MR, Xbar-R/S, U, P , EWMA

•Run charts

Zijn er verschillen in data groepen, kwantificering

•Betrouwbaarheidsintervallen en Hypothese testing

Welke relatie tussen proces input en output

•Correlatie en Regressie:

• simple regression, fitted line plot

• multiple regression, binary logistic regression

StatistiekG
ra

fis
ch



Improve

• Als de hoofdoorzaken zijn geïdentificeerd:
– Wat zijn mogelijke oplossingen

– Hoe moeten parameters in het proces worden ingesteld
– Hoe verminderen we verspilling

• Oplos-tools:
– Lean tools (creëer Flow)

– Instellingen voor processen vinden vanuit analyse

– Gebruik van DOE (‘zeven’ van variabelen, dan wel optimale instellingen vinden)

• Implementatie:
– Pilot en verdere invoer

– Change management

17

Verbeteren van het proces



Creëren Flow in het proces

• Continue doorstroming
• Aangepaste productieniveaus
• Kleine orders/batches
• Herhalende schema’s
• Snelle partij-overgangen (omschakelen)
• Betrouwbare en voorspelbare processen 
• Elimineren van alle soorten verspilling 
• Integreren van de leveranciers in het proces
• Werken vanuit TAKT-tijd

18

Vanuit de Lean Tools



Instelling van de X-en

Als de invloedrijke X-en geen getalsinstellingen zijn:

• De meest uitgebreide methode om deze toleranties praktisch vast te stellen is een 
Kaizen werkvloer evenement: 
– Op deze manier kunnen snel meerdere praktische toleranties effectief en creatief vastgesteld 

worden.
– De acceptatie van de nieuwe toleranties (vaak werkwijze) is over het algemeen hoog.

• In veel gevallen kunnen echter, door enkele elementen uit het Kaizen werkvloer 
evenement te gebruiken, snel en effectief de praktische toleranties bepaald worden. 
Hierbij spelen de teamleden van de werkvloer een belangrijke rol.

19

Verdieping



Instellen van de X-en

• Y optimaal te krijgen en te houden door de belangrijke 
invloedsfactoren (X) optimaal in te stellen en waar mogelijk te 
controleren, door:
– Verstoring op te sporen en te elimineren (uit Measure)

– Niet beïnvloedbare factoren te onderkennen (b.v. het weer) en met wel beïnvloedbare X’n te 
compenseren (uit Analyse)

– Eerst en vooral eigen proces invloedsfactoren optimaal in te stellen en onder controle te houden 
(Improve)

– Afspraken en specificaties met voorgaande processtappen over de belangrijke X’n af te spreken 
(Improve)

20

Verdieping

Door de X’n onder controle te houden is Y voorspelbaar goed



Lean Principe 5: Perfectie
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5e Principe: Perfectie
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Lean Waardestroom
• Hoe loopt 

de waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft



Perfectie

Perfectie = streven om het werk iedere dag een stukje beter te doen (KAIZEN)
– Gebruik de tijd die je bespaart om in gesprek te gaan met klanten en leveranciers over hun 

(nieuwe) behoeften
– Organiseer een (overleg)structuur waarin continu verbeteren onderdeel wordt van het dagelijks 

werk

Instrumenten en technieken:
– 5S
– Dagstart
– Kaizen-event
– SMED
– A3
– OEE



Kaizen (=‘Verander ten goede / naar beter’)

Er zijn twee typen Kaizen: 
– Gemba Kaizen: ‘Verander naar beter op de werkvloer’
– Kaikaku Kaizen: ‘Radicale verandering naar beter’ 

– (Let op, Kaiaku = ‘verander naar slechter’)



Gemba Kaizen

Verbeteren met gezond verstand en weinig financiële middelen (innovatie = tegenovergestelde)

Richt zich op 
– Huishouding (5S)
– Verspillingen 
– Standaardisatie 

Invullen door
– Overlegstructuur (‘keek op de week’, ‘daily stand’, etc.)
– Visueel management 

• Verbeterborden
• Procesprestaties

– Verbeteren op basis van cijfers



Voorbeelden aanpak Gemba Kaizen in de praktijk

• Toyota: Andon (‘lamp’) voor status proces 
– Trek aan koord om het werk stil te leggen in geval van een probleem 
– Los op met aanwezige medewerkers

• Verbeterbord



Medewerker is Specialist !

Uitgangspunten:
• Primaire procesflow is leidend
• Medewerker bepaalt via 
keuzemenu wie support moet 
geven
• Signaal is zichtbaar op werkplek 
EN bij Proces Control
• Data logging

• Groen: geen verstoring
• Geel:   collega nodig
• Rood:  manager nodig

Andon Light



Overlegstructuur

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

33

Dagstart

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

en wat kon beter op grond van de 
resultaten;

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

3. Verbeteringen benoemen en prioriteiten 
bespreken. 



Overlegstructuur

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

Doelstellingen weekstart:
1. Delen van de stand van zaken, duiden en vieren van successen en definitie van (verbeter)acties op 

grond van de resultaten
2. Vooruitkijken naar komende week, anticiperen op mogelijke verstoringen en bepalen focuspunt
3. Bepalen voortgang (van reeds in gang gezette) verbeteracties en vaststellen aanpassingen
4. (Inhoudelijke) kennis delen

34

Weekstart



Overlegstructuur

Hygiëne zaken
– Bepaal het doel – waarom hebben we deze meeting?
– Timeboxed (duidelijke start- en eindtijd)
– Agenda met vaste en flexibele onderwerpen
– Procesbegeleider/ voorzitter - rouleren?
– Bord up-to-date voor de meeting (Kanban?)
– Staand
– Vier successen!

Kwaliteit van de dialoog
– ‘Iedereen’ aan het woord
– Juiste mate van detail van de besproken onderwerpen
– Geef feedback & complimenten

Inhoudelijke topics
– Inzicht in en bespreken van procesprestaties (tov KPI’s)
– Bespreken klantinformatie (klachten / complimenten / etc)
– Bespreken trends
– Inzicht in capaciteit / workload

35

Tips voor dag- en weekstart



Verbeterbord

Het bespreken van verbeterideeën is het moment om het werk te veranderen 
• Verbeterpunten worden bijgehouden op een verbeterbord
• Beschrijf altijd eerst eenduidig het probleem …
• Kijk naar bronoorzaken
• Maak verbeterideeën een standaard agendapunt van de weekstart!

36

Verbeterideeën



Kaizen event

Kaizen ("veranderen naar beter" of "verbetering“)

Kaizen Blitz wordt ingezet wanneer continu verbeteren
(dagstart, verbeterbord) niet afdoende is en er in korte tijd iets moet worden 
opgelost:

– Focusgroep maakt hier tijd voor vrij
• Oplossingen direct doorgevoerd
• Implementeer onmiddellijk wat kan

– Overige punten <20 dagen

Basis van een Kaizen event: 
• Kaizen cirkel / PDCA / DMAIC

Kaikaku Kaizen / Kaizen Blitz



Kaizen cirkel



Planning & Resourcing

• Resources:
– Teamleden één week fulltime.

• Teamleden kennen en werken in het proces, willen veranderen, worden gerespecteerd door hun omgeving 
(anderen volgen hen)

• Teamsamenstelling:
– Medewerkers die direct in het te verbeteren proces werken
– Ten minste een supervisor die het hele proces bestuurt of overziet. (Geen manager)
– Iemand uit upstream en uit downstream van het proces
– Eventueel iemand die het proces support-funtie heeft
– Totaal 6-8 personen

• Eventuele IT hulp standby.
– Management, doet kick-off op maandag, tussentijdse reviews op woensdag en report-out op vrijdag

en komt regelmatig langs op verzoek van het team/BB
– Zaaltje in de buurt van waar het proces plaatsvindt
– Lunch, koffie, thee etc.
– Verder papier, brownpaper, schaar, plakband, etc.

Pre-Event Prep
(3-5 dagen)

Kaizen! Event
(3-5 dagen)

Event Follow-up & Control
(15-20 dagen)

Datum: … Tot …

Black Belt plus 
management

Voorbereidingen

Datum: … tot …

Team

Output: verbeterd 
proces waarin 

verbeteringen zijn 
geïmplementeerd

Datum: … tot …

Team, medewerkers  en management
(coaching door Black Belt)

Afhandelen openstaande actiepunten 



Kaizen werkvloer evenement (Lean)

Proces

Project(en)
kiezen

Doel 
bepalen

KaizenTeam
formeren

Oplossingen
invoeren Afronden

•Kies projecten met 
groot effect - stel 
prioriteiten aan 

doorlooptijden en 
verspillingen
•Voorbeelden:
•Doorstroming 

creëren
•Celstruktuur

bouwen
•Doorlooptijden 

reduceren
•Kwaliteits-
verbetering

•Zet agressieve 
doelstellingen 

voor:
•Voorraden
•Cyclustijden
•Kwaliteit
•Doorzet

•Mensen, die het 
werk zelf uitvoeren 
(uit alle betrokken 

teams)
•Voeg naar 

behoefte 
engineering, 

onderhoud, ITers
en tenminste één 

eerstelijns manager 
toe 

•Communiceer het 
doel van het 

evenement met alle 
teams

•Maak werkgroepen 
van 4-8 personen
•Doe alles op de 
werkvloer, geen 
conferentieoord
•Streef naar 

werkelijke 
veranderingen, 

instantaan
•Pas direct 5S toe
•Vermijdt het streven 

naar perfectie als 
er al een goede 
veranderingen 
voorhanden is.

•Informeer management 
en andere teams over 

de resultaten
•Identificeer en stel 

prioriteiten in nog open 
en extra actiepunten
•Stel verantwoordelijke 
personen aan voor elk 
actiepunten + timing
•Plan het volgende 

evenement

Meest gebruikte toepassingen:  Reductie hand-overtijden
Reductie doorlooptijden

Een drie tot vijf dagen werkvloer evenement, dat zich concentreert op het creëren van doorstroming 
(bijvoorbeeld cyclustijden, voorraden, wachttijden, kwaliteit, doorzet) in de werkelijke praktijk situatie.)

DOOR MT Medewerkers

Het proces gaat naar de dokter



Kaizen Weekschema: datum … tot …

Implementeer 
Verbeteringen

Uitvoeren training 
proces deelnemers

Tunen Ontwerp

Implementeer 
Verbeteringen

Uitvoeren training 
proces deelnemers

Tunen Ontwerp

Afronden Future 
State

Afronden Training in 
nieuwe standaard 

werkwijze

08:00
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

12:00

16:00

18:00

10:00

14:00

Kaizen Kickoff
met opdrachtgever

Lean/Kaizen
Training

voor deelnemers

Measure:
(Present State 

Analyse)

Vervolg Measure:
(Present State 

Analyse)

Analyze

Lunch Lunch

Brainstorm Ideeën
Idee Moeite/Impact

Idee Priorisering

Improve:
Future State 

Ontwerp

Mid-Week Review

Proces ontwerp 
Review

Future State 
Ontwerp

Future State Ontw

Implementeer 
Verbeteringen

Lunch Lunch Lunch &
Vieren Succes

Eind presentatie 
aan opdrachtgever

Control:
Maak en 

implementeer 
Standaard werkwijze

Meet nieuwe 
performance

Bereken benefits

Opstellen Eind 
presentatie

Lean/Kaizen
Training

voor deelnemers



Documentatie na de Kaizen sessie (op vrijdag) 

Kaizen Info
• Kaizen Naam & Datum

• Team naam
• Team leden

Doel en target
• Charter (Probleem beschrijving)
• Gekwaniticeerde doelstelling

• Kwalitatieve doelstelling

Assessment/Analyse
• Eerste bevindingen

• Before Value-Stream Map
• Before Werkwijze

• Belangrijkste process issues

Brainstorming Oorzaken
• Root cause analyse
• Brainstorm ideeën

• Moeite/Impact analyse

Implementatie
• Kaizen storyboards beschrijven 

wat het team heeft gedaan
• Foto’s  (before / after)

Standaardisatie
• Verbeterde process map
• Nieuwe SOPs (standard 

operation procedures, 
voorbeelden hoe dit vast te 

houden)

Resultaten
• Gekwantificeerd 
(vs. doelstelling)
• Kwalitatief 

(vs. doelstelling)

Follow-Up
• Actiepuntenlijst van het team 

(max 20)
• Hulpvraag aan Management

• Communicatieplan

Parkeer punten
• Items geparkeerd voor andere 
teams of management aandacht
• Risico’s en issues voor succes



Rapportages tussentijds en Reviews

• Laat management regelmatig langskomen op bepaalde tijden.
Zet ze in de ‘coach-stand’

• Bereid iedere keer kort een presentatie voor op flip-over.
• Laat het team het piramide principe gebruiken bij de presentatie:
– Begin bij de conclusies en uitkomsten
– Daarna pas de bijbehorende analyse en/of onderbouwing
– Next steps en eventueel hulpvraag



5S

44



5S
Stapsgewijs naar standaardisatie

Seiri

Seiso

Seiton

Seiketsu

Shitsuke

Scheiden

Schikken

Schoonmaken

Standaardiseren

Standhouden

Maximale 
bijdrage

↑ Stabiliteit
↑ Efficiëntie

↑ Moraal

Vaststellen en 
elimineren van 
verspillingen

Onderhouden & 
continue 

verbeteren

Het 5S programma is origineel ontwikkeld in Japan om verspillingen te 
reduceren. De term 5S is ontstaan uit 5 Japanse woorden die allen 

met een S beginnen. Dit geldt ook voor de vertaling in het 
Nederlands.

Het talent van de medewerkers op de werkvloer / in de praktijk wordt 
benut om de verbetering gestalte en een continu karakter te geven. 



5S



Scheiden

• Weggooien wat niet noodzakelijk is voor het proces



Schikken

• Alle materialen een vaste plek geven



Schoonmaken

• Schoonmaken
• Elimineren van bronnen van verstoringen en  vervuilingen 
• Afspraken over schoonmaken
• Verantwoordelijkheden verdelen 



Standaardiseren

• Communiceren over afspraken. Iedereen weet het, dus iedereen doet het
• Visuele hulpmiddelen om afwijkingen te zien



Stimuleren en in stand houden

• Borgen van de eerste de eerste 4S-en
• Audits, checklists
• Communiceren 
• Bijsturen / aanspreken



“Just do it!” aanpak eerste 3 S-en middels Kaizen event

• Stap 1: Maak foto’s van de huidige situatie (laat het team dit ZELF doen)

• Stap 2: bepaal waar de zaken, die niet meer nodig zijn neergezet worden
(de ‘Dropzone’), plak een rode sticker op iets dat niet nodig is maar niet even verplaatst
kan worden

• Stap 3: Sorteer - maak 2 categorien: In or Out
– Heb ik nodig? (vaak / niet vaak)

• Zo ja, in welke hoeveelheden?
• Zo ja, is dit de juiste plek?

• Stap 4: Breng de te verwijderen items (‘out’) naar de ‘Dropzone’ 
Als alles klaar is, dan samen bepalen wat er echt verwijderd wordt en hoe

• Stap 5: Selecteren – Zet de “in” items op de juiste plek

• Stap 6: Schoonhouden – Zorg er voor, dat de “in” items:
– Makkelijk te vinden/pakken zijn (b.v. gebruik duidelijke labels of mappen)
– In goede conditie blijven
– Alles schoon is

• Stap 7: Maak foto’s van de nieuwe 
situatie
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Belang van 5S is groot

• 5S is een bijzonder zichtbare vorm van een verbeterproces
• Werkvloer is van begin tot eind betrokken bij 5S en inhoudelijk ‘in the 
lead’
• Helpt om het werk beter te laten lopen
• Is het begin van ‘Visual management’: maakt veel zichtbaar van wat 
op werkvloer gebeurt. Fouten worden snel opgemerkt
• Is een continue bron voor verbeteracties
• Een 5S sessie introduceert met een zichtbaar actieplan een eerste 
‘Verbeterbord’ om verbeteracties te volgen en nieuwe te initiëren.
• 5S is DE belangrijke basis voor KAIZEN verbeteren.



4e en 5e S

• Let op: het uitvoeren van 5S lijkt gemakkelijk. Het venijn zit in de 4e en 5e S. Standaardiseren en 
Standhouden vragen discipline en continue aandacht van het management en werkvloer.

• Remedie: zorg dat het een gewoonte wordt, standaard deel van de dag om met verbeteren bezig te 
zijn (b.v. vaste dag-starts, week-starts e.d. met vaste onderwerpen)

• Discipline blijven bewaken

Filmpje: Terry 
Tate, office 

linebacker J



Continu verbeteren
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Plan Do Check Act

Measure Analyse Improve ControlDefine

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer 
tegenmaat-

regel in

Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes

Stel team 
samen

Beschrijf 
probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 
maatregel

Borg 
oplossing Vier resultaatV

er
be
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di
ek PDCA

DMAIC

A3

8D

Continu verbeteren
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V
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PDCA

DMAIC

A3

8D

Voor afwijkingen bij prestatie voor niet complexe problemen. Kan in enkele weken worden afgerond. 
Zelfde stappen als A3 / 8D

Bedacht om kwaliteitsproblemen op te lossen. Diagnose is uitgebreider dan bij de PDCA en meer 
aandacht voor projectmanagement. (4-6 maanden)

7 of 8 stappen om te verbeteren. Eventueel ook voor status van een verbetertraject visueel te 
communiceren. Kort verbeter traject.

Eight Disciplines Problem Solving. Vaak gebruikt na specifieke klachten of incidernten, minder voor 
een structureel probleem. Niet langer dan 8 dagen

Kaizen
event

Lokaal gericht en duurt een werkweek. Meerdere aanpakken zoals PDCA, DMAIC, SMED, TOC, OEE, 
5S



A3 verbeteren
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A3

A3 is een probleemoplossings- en plandocument dat bestaat uit één vel (papierformaat A3).
Bevat alle informatie over een verbetersituatie die je echt nodig hebt.

Vaste onderdelen A3:
- Titel
- Eigenaar van de kwestie en datum van document
- Probleemomschrijving (achtergrond informatie)
- Huidige omstandigheden
- Doel / Doeltoestand
- Root Cause Analyse (wat is de echte oorzaak van het probleem)

Let op:
• Schrijf niet in het klein om er veel tekst op te zetten
• A3 is hulpmiddel en communicatiemiddel
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6. Implementatieplan

7. Evalueer resultaten en pas waar nodig aan

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Plan
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A3-eigenaar

Datum    

Proces

Proceseigenaar

8. Standaardiseer het nieuwe proces en vier het resultaat

2. Huidige situatie

4. Analyse van de grondoorzaken

1. Achtergrond van het probleem

3. Doelstelling van de gewenste situatie

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

Bepaal de doelsituatie

Analyseer de kernoorzaken

Ontwerp de oplossingen

Hoe wordt de oplossing 
geïmplementeerd

Evalueren en verbeteren

Maak het de standaard
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6. Implementatieplan

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

7. Evalueer resultaten en pas waar nodig aan

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

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

Plan
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A3-eigenaar

Datum    

Proces

Proceseigenaar

We blijven de voortgang monitoren om te zien of er later nog andere verbeter mogelijkheden 
zijn

8. Standaardiseer het nieuwe proces en vier het resultaat

2. Huidige situatie

4. Analyse van de grondoorzaken

1. Achtergrond van het probleem

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

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

3. Doelstelling van de gewenste situatie

0

100

200

Aantal meldingen maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

45%

28%

22%

5%
Logging
wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig Actie Deadline Verantwoordelijk

Wachtwoordreset-functie 
verbeteren in scrum team

Sprint 20
(2 – 15 dec)

Johan

Afspraak plannen met 
leverancier

2 december Anneke

Tekst activatiemail 
aanpassen

8 december Gijs



RACI model



RACI



RACI en wat nog meer

• Optioneel kunnen ook de S en O gebruikt worden, dan wordt de term RASCI of CAIRO
gebruikt.
– S (Supportive) 

• degene die ondersteuning verleent. Wanneer voor deze variant gekozen wordt, mag maar 
één R gebruikt worden. 

– O (Out of the Loop) 
• degene die geen deel uitmaakt van het proces. Om expliciet aan te geven dat dit het geval 
is. 



RACI Matrix

RACI

CE
O
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Activiteit 1 A R I

Activiteit 2 A S R

Activiteit 3 A R R

Activiteit 4 R A C

Activiteit 5 R A

•R esponsible
•A ccountable
•C onsulted
• I nformed



RACI (naslag)

• Straightforward tool die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van 
de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven 

– R (Responsible) 
• degene(n) die het werk doet/doen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is. 

– A (Accountable) 
• degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen 
vellen, veto-recht hebben. 

– C (Consulted) 
• iemand die vooraf geraadpleegd wordt. Is twee-richting communicatie. Deze persoon geeft (mede) richting 
aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd. 

– I (Informed) 
• iemand die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, over de voortgang, bereikte 
resultaten enz. Dit is één-richting communicatie. 



RACI (naslag)

• Voordelen zijn:
– Levert afstemming en verheldering van de rol(len) en verantwoordelijkheden van de betrokkenen op, 
– Door afstemming wordt draagvlak vergroot, 
– teamwerk wordt aangemoedigd, en dubbelingen in werk worden voorkomen.

• Richtlijnen
– Per op te leveren resultaat/proces is er precies één eindverantwoordelijk A. 
– De persoon met de A-rol moet ook de bevoegdheid (autoriteit) hebben om beslissingen te nemen. 
– Per op te leveren resultaat/proces is/zijn er één of enkele personen R. 
– De A- en C-rollen hebben impliciet ook de I-rol. 
– Minimaliseer het aantal C- en I-rollen. 
– In de matrix zo min mogelijk A, R, C en I's invullen, maar wel zodanig dat het werk gebeurt. 



Control Fase
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DMAIC
De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase Stappen

Define
1. Projectselectie en scope

2. Definitie van het probleem

Measure

3. Bepalen en analyseren meetsysteem

4. Baseline performance

5. Doelstelling op basis van baseline performance

Analyze
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

7. Bepalen van de hoofdoorzaken

Improve
8. Bepalen optimale oplossing

9. Toetsen optimale oplossing en implementeren

Control

10. Borging en analyseren meetsysteem

11. Aantonen van de verbetering

12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren



Control-fase
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De Control-fase heeft als doel de geïmplementeerde oplossingen
blijvend te verankeren in de organisatie zodat de veranderingen ook
blijvend zijn na afronding van het LSS project



Doel Control-fase
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Oplossingen blijvend 
geïmplementeerd 

inclusief verbeter-lus



Technieken in Control fase

• Juiste instellingen van de X-en (is ook deel van Improve fase)
– Kan numeriek zijn, maar ook attributief
– Zijn opgesteld in Improve Fase, borging van de metingen in Control Fase

• Control plan
• Control charts
• Financiële resultaten
• Project documentatie
• Afsluiten en evaluatie
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Control-fase

Optuigen meetsysteem voor Y en X-en
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Control ► Procesbeheersing
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Waarom procesbeheersing?

Voor project Succesvolle 
implementatie

Geen borging

Tijd

Pr
es

ta
tie

s



Control ► Procesbeheersing
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Waarom procesbeheersing?

Waarde

Verbetering

Tijd

Control

Define Analyse

Measure

Improve

Voorkom terugval



Control ► Procesbeheersing

• Procesdocumentatie
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Control Plan
• Statistical Process Control
• Coaching

77

Elementen van procesbeheersing



Control ► Procesbeheersing

Leg de nieuwe situatie vast aan de hand van onderstaande instrumenten:
• SIPOC
• VSM current state
• VSM future state
• Werkinstructies
• Standaardwerk (SOP)

(Standard Operating Procedure)

• Communiceren en beschikbaar stellen 
aan andere teams en de organisatie

• Genereren van een basis voor verdere 
verbeteringen in de organisatie

• Veiligstellen van resultaten en gegevens 
voor toekomstige vergelijkingen

78

Procesdocumentatie



Control ► Procesbeheersing

• Veel organisaties hebben moeite met de balans tussen brandjes blussen en structureel verbeteren.
• Joseph Juran ontwierp een model voor het organiseren van zowel brandjes blussen als structureel 

verbeteren.
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Rollen en verantwoordelijkheden

Automatische procesbeheersing

Medewerkers op de werkvloer

Proceseigenaren

Management Coördinatie verbeterprojecten

Verbeterprojecten uitvoeren om 
chronische problemen op te 
lossen

Reageren op incidentele 
problemen

Reageren op voorspelbare 
dagelijkse problemen



Control ► Procesbeheersing

Het Control plan is een overzicht van alle elementen uit een proces die we willen beheersen en monitoren 
om te voorkomen dat we in oud gedrag of gewoonten vervallen. 

Van deze elementen vermelden we:
- Verantwoordelijke voor het uitvoeren van het control plan
- Wat gaan we precies beheersen?
- Welke X of Y betreft het?
- Specificaties van X of Y
- Welke procedures hebben we om dit element te beheersen?
- Meetplan: wat en hoe gaan we meten?
- Reactieplan: welke acties ondernemen we als we teveel afwijken van de specificaties?
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Control Plan



Control ► Procesbeheersing

SPC is het op statistische wijze onder controle houden van het proces. Nadat de proces limieten zijn 
vastgesteld kan door middel van SPC worden beoordeeld of een proces onder controle is. 

Doel van SPC:
• Proces monitoring: herkennen en nastreven van processpreiding
• Ontdekken of het proces stabiel en onder control is
• Identificeren van gebruikelijke en speciale oorzaken
• Bepalen van hulpmiddelen om het proces te sturen
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Statistical Process Control (SPC)



Doel van Monitoren

• Anticiperen
– Pro-actief opvolgen van een Y of X met als doel in te grijpen voordat er specificatiegrenzen zijn overschreden

• Compenseren
– Pro-actief acteren op invloedsfactoren waarop wij geen invloed hebben (ruisfactoren)

• Sorteren
– Re-actief uitsorteren van producten welke niet voldoen aan de specificatie
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Meten is een middel, 
geen doel!



Wijze van monitoren

• Het doel is om zo effectief (geen vals alarm!) 
en efficiënt (met minimale moeite/kosten) mogelijk
signalering te verkrijgen 
(zie Doel van Monitoren).

• Dit kan het beste met regelkaarten (Control Charts).
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Control ► Procesbeheersing
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Statistical Process Control (SPC)

Proces

Wegnemen 
oorzaak !

Alarm ?Out of Control 
Action Plan

Regelkaarten

Steekproeven

Verstoringen



Control ► Procesbeheersing

Gebruik van regelkaarten (Control Charts)

Proces in control Proces niet in control
Geen actie Actie!
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Statistical Process Control (SPC)



Control ► Procesbeheersing

Inzichtelijk maken van prestaties over tijd
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Statistical Process Control (SPC)



I-, Moving Average-, EWMA- en CUSUM-Chart (zelfde data)
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Moving Average:
Voortschreidend

gemiddelde

CUSUM:
Cumulatieve som 
van afwijkingen 

t.o.v. doelwaarde.

EWMA:
Moving Average
waarbij waarden 
uit het verleden 
gewogen worden 

meegenomen.

Deze charts zijn 
bijzonder geschikt 
voor detectie van 
trendbreuk, dan 

wel een 
verschuiving van 
het gemiddelde



EWMA kaart

EWMA : Exponentially Weighted Moving Average

Formule:
EWMA op tijdstip t: Wt = λXt + (1-λ)Wt-1

EWMA is een gemiddelde van recente en oude informatie

Het symbool  λ bepaalt het “geheugen”
– λ=1: alleen recente informatie (standaard I- Chart)
– λ=0: alle oude informatie doet mee
(indien in de Options het gewenste gemiddelde wordt ingevuld, dan ontstaat 
een CUSUM kaart)
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Opmerkingen over de Control charts

• Zet alle tests aan 
(…chart Options, tabblad Tests)

• Indien er een targetwaarde geldt voor het onder controle houden van 
het proces, vul deze dan in
(…chart Options, tabblad Parameters)

89



I-, Moving Average-, EWMA- en CUSUM-Chart (zelfde data)
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OEFENING:

Zelfde charts als 
3 slides terug.

Nu staan alle 
tests aan en

is het gewenste 
gemiddelde 

(= 0)
ingevuld 

Maak deze 
charts.

Gebruik tabblad EWMA data



Let op:
Hierin kunnen ook staan :

Periodieke checks door onderhoud, ICT en andere 
ondersteunende afdelingen.

Proces-
stap

Eigen-
schap

Specificatie Meet 
Frequentie

Sample
s/keer

Wie Meet-
methodiek

Meet-
middelen

Resultaat 
opgeslagen

Afspraken 
indien 

afwijking

Control Plan voor metingen

91



Control-fase
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Aantonen van de verbetering



Oefening: Aantonen verbetering van performance

• Indien de project Y is uitgedrukt in een getal:
– Gebruik de gemeten data van voor het project van voor de implementatie en recent gemeten data van na de 

implementatie 
– Meestal zijn hier 2 x 30 meetpunten voor nodig (vuistregel)

– Check op normality

– Maak een passende control chart waarbij ‘voor’ en ‘na’ duidelijk tot uiting komt
– Voer de toepasselijke hypothese testen uit op gemiddelde en/of variatie van de Y

93

Gebruik tabblad EWMA data



Normality test met  Stat> Graphical Summary 
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1st Quartile 0,41416
Median 0,56386
3rd Quartile 0,83199
Maximum 1,24499

0,49642 0,67372

0,48476 0,69050

0,25737 0,38557

A-Squared 0,34
P-Value 0,497

Mean 0,58507
StDev 0,30863
Variance 0,09525
Skewness -0,180075
Kurtosis -0,139809
N 49

Minimum -0,05023

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1,20,80,4-0,0-0,4

Median

Mean

0,700,650,600,550,50

95% Confidence Intervals

Summary Report for EWMA data
voor/na project = na

1st Quartile -0,097816
Median 0,063424
3rd Quartile 0,330421
Maximum 0,744988

-0,011019 0,165452

-0,019196 0,188472

0,259348 0,386890

A-Squared 0,28
P-Value 0,621

Mean 0,077217
StDev 0,310472
Variance 0,096393
Skewness -0,137075
Kurtosis -0,236209
N 50

Minimum -0,550229

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1,20,80,4-0,0-0,4

Median

Mean

0,200,150,100,050,00

95% Confidence Intervals

Summary Report for EWMA data
voor/na project = voor



Test op gemiddelde (2-Sample t) + boxplot
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Boxplot of EWMA data



I-chart (voor en na), gebruik ‘Stages’ in Options 
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KPI dashboard

• Om processen evenwichtig te kunnen aan- of bijsturen kunnen meerdere 
KPI’s noodzakelijk zijn :
– Voor Primary metrics
– Voor Secundary metrics

• Kwantificeer proceseffectiviteit (b.v. percentage uitval) en procesefficiency 
(b.v. aantal geproduceerd per tijd)
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Dashboard voorbeelden

• Zorg dat de resultaten voor iedereen duidelijk zijn

• Wat weinig of nooit wordt bekeken:
• Ingewikkelde grafieken
• Te veel grafieken
• Grafieken die weinig veranderen
• Een set grafieken waar nooit aandacht aan wordt besteed
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Vasthechten resultaat (ook voor langere termijn)
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Resultaten vasthouden

De Lean Six Sigma doelstelling is het reduceren van fouten/defects en verspilling tot een extreem laag 
niveau. Om dit lage niveau vast te houden is het belangrijk dat de kritische kennis over het proces continu 
verzameld en overgedragen wordt.
• Belangrijke aspecten:

– Voortdurende bewaking van nieuwe werkwijze en metingen

• Meetsysteem analyse

• Control charts
• Proces capability analyse

– FMEA
– OCAP (Out-of-Control-Action Plan)

– Invoer continue verbetering

– Proces documentatie (t.b.v. kwaliteitssysteem)
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Controle op X levert goede Y
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f( X1, X2, …, Xn)  =  Y intern Y extern

Klanttevredenheid Externe CTQ

Belangrijke X’n onder controle houden → Klanttevredenheid



OCAP
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Het noodplan

OCAP (Out of Control Action Plan)

Stroomdiagram met beslissingen en acties om de X weer onder controle te krijgen: 
– Gebaseerd op de kennis en ervaring over het proces
– De meeste van deze kennis is reeds aanwezig door het maken van een proces FMEA 
– Living document, op basis van ervaring steeds weer bijgewerkt

Belangrijke X’n met controlekaarten (statistisch) onder controle.

Indien een ‘out of control’ situatie ontstaat, kan door het 
uitvoeren van een noodplan of “OCAP” de X weer onder 
controle worden gebracht



OCAP
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Opstellen

Ontwikkelen van een OCAP:
– Met een FMEA voor elke belangrijke X
– Samen met het projectteam en experts
– Volgens het Kwaliteit Management Systeem

In een OCAP staat:
• Wat gedaan moet worden om de X weer onder (statistische) 

controle te krijgen
• Wat gedaan moet worden met de producten, die gedurende 

de “out of control” situatie zijn geproduceerd

De OCAP wordt als  procedure of werkinstructie in het 
kwaliteitssysteem opgenomen



OCAP
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Stroomdiagram

Processtap
Input Output

“Out of control”
signaal ?

neeJa

Ga verder

OCAP 
uitvoeren

Controle kaart
van belangrijke

X

USL – LSL
van

belangrijke X
Nee



OCAP
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Flow diagram

Ophoping in de 
flow

Multi-skilled
personeel 

nog vrij 
inzetbaar

Zet personeel 
tijdelijk in op 

bottleneck totdat 
flow weer ok 

Raadpleeg 
supervisor

Incident of 
structureel

Ga verder met 
normale proces

structureelincident

nee

ja

Out of control signaal



OCAP
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Weken met

Gebruik van een OCAP:
– Maak notities over hoe vaak elke “out of 

control” situatie voorkomt
– Indien een oorzaak te vaak voorkomt, neem 

dan actie
– Brengt de OCAP regelmatig up-to-date

– Gebruik de OCAP ook voor mogelijk foute 
producten

– OCAP is een deel van het Kwaliteit 
Management Systeem           



Controlplan

OCAP
• Op basis van herhaalde FMEA voor het verbeterde proces
• Alle interne CTQ’s van het proces moeten zijn gedekt.
• Resultaten samengevat in een werkinstructie. 

Controlekaarten
• De belangrijke X’n moeten onder controle zijn
• Gebruik het noodplan OCAP als X’n en/of Y ”out-of-control” zijn (geweest).

Meetsysteem Analyse
• Een MSA moet regelmatig voor zowel de belangrijke X’n als de Y worden uitgevoerd.

Proces capability analyse
• Een proces capability analyse op basis van de nieuwe instellingen van de X’n moet regelmatig uitgevoerd worden om 

trends te ontdekken.
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Onderdelen



Indien één van de X-en gaat over: Gedrag

Gedrag observatie 

• Een belangrijk instrument in Lean Six Sigma om optimaal gedrag te verankeren 
• Uitgevoerd door collega’s volgens een vast rooster.  
• De werkinstructie of procedure, die geobserveerd wordt, wordt willekeurig gekozen. 
• Slechte resultaten leiden tot een hogere observatie-frequentie van de bewuste werkinstructie of 

procedure. 
• Bij fout gedrag wordt gedurende de observatie direct terugkoppeling gegeven en indien 

mogelijk de correctieve actie uitgevoerd (Terry Tate video)
• De observatie bestaat uit ja/nee vragen over de belangrijke factoren (X) van de bewuste 

procedure of werkinstructie.
• Het resultaat van elke observatie bepaalt de frequentie van het aantal uit te voeren 

observaties per tijdseenheid voor de toekomst.

• Observatie en manier van bijsturen moeten worden gedragen door de werkvloer
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Observatie formulier
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Eisen

Eisen aan het observatie formulier:

• Duidelijke ja/nee vragen over X’n

• Eenvoudig punten afchecken

• Directe terugkoppeling bij fout gedrag 
aan persoon die geobserveerd wordt

• Resultaat berekenen in %

• Formulier aan coördinator geven

• Tijd maximaal 20 minuten per check

• Rooster wie moet observeren 
(regelmatig, iedereen)

• Procedures of werkinstructies worden in 
willekeurige volgorde geobserveerd



Control-fase
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Aantonen van de verbetering



Control ► Afronden project

Het project kan worden afgesloten als:

• Als het project volledig en correct gedocumenteerd is
• Resultaten inzichtelijk zijn voor zowel projectteam als stakeholders
• De overdracht naar de lijnorganisatie goed is geborgd
• De eventuele vervolgstappen duidelijk zijn
• Er geleerd wordt van het project (lessons learned)
• De opdrachtgever akkoord is met afronden van het project

Tip: Evalueer altijd het project met het projectteam om te leren!
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Criteria



Control ► Afronden project

• Het is belangrijk om de financiële resultaten van je project inzichtelijk te maken

• Betrek daarom zo snel mogelijk iemand die je financieel inzicht kan verschaffen voor je project 
(accountant, controller)

• Je maakt voor de financiële resultaten een inschatting van de resulteerde of verwachte besparingen 
van je procesverbetering
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Financiële resultaten



De laatste loodjes
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Administratie Overdracht Vieren



Financiën
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Financiële resultaten

• In veel gevallen is het belangrijk om de financiële resultaten van het project inzichtelijk te maken
• Werk hierbij nauw samen met de proceseigenaar en controller om discussies t.a.v. de financiële 

resultaten te voorkomen
• Maak voor de financiële resultaten een inschatting van de resulterende of verwachte besparingen van 

de procesverbetering. Neem de kwaliteitskosten (COPQ) zoals deze zijn berekend in de Measure fase 
als basis

• Kwantificeer alle veranderingen (verspilling-reductie), welke zijn gerealiseerd en doorgevoerd tijdens het 
project
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Financiële resultaten – voorbeeld berekening
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€70.0
00 besparing 

op jaarba



Project documentatie
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Project documentatie

• Communiceren en beschikbaar stellen aan de andere teams en de organisatie
• Bewaken en borgen van vergaarde kennis
• Genereren van een basis voor verdere verbeteringen in de organisatie
• Veiligstellen van resultaten en gegevens voor toekomstige vergelijkingen en projecten
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VOC -> CTQ
Project Charter
SIPOC
Stakeholders analyse
Communicatieplan

Value Stream Map
Datacollectie plan
Meetgegevens 
(0-meting)

Minitab analyses: Vital
few x-en
Fourblockers Structurele 
verbeteringen
Quick Wins

Implementatie Quick 
Wins (actielijst)
Implementatie 
structurele oorzaken
Nieuwe Value Stream 
Map
PvA lange termijn 
verbeteringen

Controlplan
Implementatieplan
Project documentatie



De Eindrapportage, Project replicatie en Spin-off projecten

• Eindrapportage
– Documentatie die de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het team ondersteunen
– Kosten/baten analyses
– Het implementatieschema
– Aandachtspunten tijdens de implementatie
– Zijn er nog niet opgeloste of ondervangen risico’s bij de overdracht

• Project replicatie
– Zijn er nog replicatiemogelijkheden van dit project? 
– Zorg dat het management, sponsors, Master Black Belts en Deployment Champions hiervan op de hoogte 

zijn

• Spin-Off projecten
– Zijn er spin-off projecten?
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Tips & trucs t.a.v. documentatie

• Gaat om highlights van het project;
• Gebruik grafieken en illustraties om het project te beschrijven;
• Storyboards zijn krachtig
• Weinig tekst

– Belangrijke zaken benadrukken
– Interpretatie van grafieken
– Details info in bijlagen

• De verhaallijn is de flow van activiteiten in het project.
• Piramide principe gebruiken
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Voorbeeld van een storyboard

121

Voorbeeld: 
Storyboardin

g
film
(ook 

leerzaam)



Wanneer nieuwe proces overdragen aan de proceseigenaar?

• Alle documentatie, werkvoorschriften, procedures,                                               
etc. moet klaar en compleet zijn.

• Het herontworpen proces is stabiel
– Iedereen is getraind voor de nieuwe manier van werken;
– Het nieuwe proces is een feit en er wordt mee gewerkt volgens alle afspraken.

• De implementatie hoeft nog niet volledig te zijn, maar moet voldoende zijn voor de 
proceseigenaar om het over te nemen
– Eventuele replicatie kan door de proceseigenaar gedaan worden;
– De overdracht hoeft niet perse te wachten op eventuele aanschaffen of investeringen.
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De proceseigenaar is nu de grootste belanghebbende



Control Fase en Project gereed 1
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Meten:
• De MSA is uitgevoerd, ook voor X-en
• De Gage R&R is < 10% of in speciale gevallen < 30%. 
De Kappa index is > 70%
• De lager tolerantie grens (LTL) en hoger tolerantie grens (UTL) 
zijn gecorrigeerd voor de meetfout in de X.

Procedures voor het meten:
• Een SOP (Standard Operating Procedure) voorstel is opgesteld 
door het team en goedgekeurd door de medewerkers in het 
proces. 
• Een test is uitgevoerd om te bewijzen dat de procesmedewerkers 
allen de SOP begrijpen en kunnen uitvoeren

Het meetsysteem is ingericht



Control Fase en Project gereed 2
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Resultaat, nieuwe Proces Capability:
• De nieuwe proces capability is bepaald met voldoende 

representatieve gegevens van het proces
• De resultaten van de proces capability analyse van de Y tonen aan 

dat met dit project de in de Measure fase beloofde resultaten worden 
gehaald. 

• De nieuwe methoden om het proces te monitoren en bewaken zijn 
ingevoerd
• De belangrijke X’n zijn onder controle en binnen de toleranties en 

een logboek wordt bijgehouden

Het is bewezen dat het project succesvol is, 
in ieder geval op  korte termijn.



Control Fase en Project gereed 3

Projectresultaat en verbeterlus zijn geaccepteerd en ‘in-place’
• De medewerkers (personen die het proces uitvoeren) zijn allemaal geïnformeerd en getraind in 

de nieuwe werkwijze. 
• Het controleplan is het management systeem geïntegreerd.
• Alle (organisatorische) veranderingen zijn geïdentificeerd en geaccepteerd door het management, 

inclusief de opdracht aan de proceseigenaar voor permanente supervisie over:
– Consequenties voor het control plan
– Bewaking van verdere continue verbetering

• Eventuele strategische consequenties van de projectuitkomst zijn erkend en bevestigd door hoger 
management

• Het projectteam is op passende wijze bedankt!
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Alles is gedaan om blijvende verbetering te verzekeren.
Het succes is nu eigendom van de organisatie.



Eind review van het project

Voor de eind review dienen de volgende zaken voorbereid te zijn:
• Alle LSS project stappen DMAIC zijn gereed
• Er is een kosten-baten analyse
• Het project is gedocumenteerd
• De proceseigenaar vindt risico's acceptabel en neemt de verantwoordelijkheid voor het projectresultaat 

over
• Er is een risicoanalyse met eventuele, niet door Black Belt uit te voeren, acties

• Het projectteam is op passende wijze bedankt
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Control ► Afronden project
Vier het succes!



Dag 6
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Agenda trainingsdagen
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Dag Ochtend Middag

1 Visie & Strategie
Lean accounting

Recap Lean Six Sigma
Define

2

Measure
- Procesmapping
- Basis statistiek
- VSM

Measure
- Meten
- Procesprestaties

3
Analyse-fase 
- Proces
- Data

Analyse-fase (data)
• Hypothese testen
• Correlatie
• Regressie

4
Analyse-fase (data)
• Design of Experiments (DoE)
• Multivariate Analysis

Lean Principe 3: Flow
Lean Principe 4: Pull
Improve-fase

5 Lean Principe 5: Perfectie Control-fase

6 Verandermanagement
Design for Six Sigma (DfSS) Examen
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Patronen waarnemen
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Kiki-Bouba
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Veranderen is lastig

• Dat doen we al
• Ik heb geen tijd
• Heeft geen prioriteit
• Lukt toch niet
• Hebben we al geprobeerd
• Kan ik niet
• Moet dat
• Ik geloof het niet
• Bewijs maar



Feedbackculturen
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20% - 70% - 10%



Weerstandstrategiemodel Ezermann
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CAP model

Snel, succesvol en duurzaam implementeren van 
verandering in de organisatie. Dit kan bij de 
volgende onderdelen:
1) Het uitvoeren van projecten; 
2) Het verbeteren van processen; 
3) Het samenwerken van organisatie onderdelen; 
4) Het verbeteren van Klant – Leverancier 

processen en relaties;
5) Het ontwikkelen van nieuwe diensten en 

producten.
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Change Acceleration Process



CAP-model
Veranderingsformule

E = K x A

E = Effect van een besluit
K = Kwaliteit van een besluit

A = Acceptatie van een besluit in de organisatie

Stelling: beter meer acceptatie en minder kwaliteit dan 
andersom!



CAP-model
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Scoren op onderdelen

Onderdeel Omschrijving

Leiderschap Er is een sterke management gedrevenheid. Er is een duidelijk aanwezige leider die 
veranderingen leidt, afdwingt en de status quo uitdaagt.

Creëer een gedeelde 
Noodzaak

Er is een gemeenschappelijk begrip waarom verandering noodzakelijk is, er is een algemeen 
sterk onbehagen over de huidige manier van werken. Mensen zien verandering als een 
uitdaging en niet als bedreiging.

Vorm een gezamenlijke 
de Visie

Na de verandering is er een duidelijke visie hoe de toekomst eruit ziet. Deze visie is logisch en 
eenvoudig te begrijpen en zet aan tot handelen. Hij is uitdagend maar haalbaar.

Mobiliseer de 
Betrokkenheid

De middelen, nodig voor de implementatie van de verandering, zijn aanwezig. De belangrijkste 
personen en besluitvormers zijn betrokken en positief over de op handen zijnde verandering

Maak de voortgang 
zichtbaar

Er is een duidelijk zichtbaar toegenomen momentum. Degenen, die de veranderingen 
doorvoeren, hebben de middelen, de kennis en de bevoegdheid om het te laten gebeuren. De 
verandering is snel, geloofwaardig en blijvend. De boodschap is consistent, zichtbaar en wordt 
regelmatig herhaald.

Borg de Verandering De doelstellingen en mijlpalen zijn duidelijk en afgeleid van de business doelen. Resultaten 
worden gemeten en breed gecommuniceerd.

Systemen en structuren
De nieuwe manier van werken en doen is normaal, systemen en structuren zijn opgeheven of 
aangepast om de nieuwe manier van werken te ondersteunen. De medewerkers zien voordelen 
in de nieuwe werkwijze t.o.v de oude methode van werken.



CAP-model
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Minimale scoren op onderdelen

0%

10%
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Vorm een
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Betrokkenheid

Maak de
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Borg de
Verandering

Systemen en
structuren

Score CAP-model
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Borg de
Verandering

Systemen en
structuren

Score CAP-model

Gem min 70% Gem min 70% Gem min 70% Gem min 70%> 70% > 70%

Kans van slagen erg klein. Concrete metingen op de 
onderdelen hebben uitgewezen dat nog niet iedereen op een 

lijn zit. Extra aandacht nodig voor start.

Kans van slagen groot. Echter zijn er nog wel een aantal 
onderdelen waar extra aandacht aan besteed moeten worden. 

Tevens kunnen andere onderdelen nog verder groeien



De 8 stappen van Kotter

1. Gevoel van noodzaak creëren
2.Creëer een sturende coalitie
3.Ontwikkel een visie en strategie
4.Communiceer de verandervisie
5.Empower voor brede actie
6.Realiseer korte termijn resultaten
7.Consolideer de winst en ga direct door 

voor meer winst
8.Veranker de nieuwe benadering in de 

cultuur

15331-08-2021



Resultaatgericht werken met oog voor de mens
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Structuur en het effect van missende schakels

Valse startVisie Vaardigheden MiddelenBelonen

FrustratieVisie Vaardigheden Actie
PlanBelonen

Langzame
VeranderingVisie Vaardigheden Actie

PlanMiddelen

AngstVisie Actie
PlanMiddelenBelonen

VerwarringVaardigheden Belonen Actie
PlanMiddelen

SuccesVisie Vaardigheden Belonen Middelen Actie
Plan



Communicatie

Visie……………………………………………………..……van onbewust naar bewust

Keuzes……………………………………………..……….……..van bewust naar begrip

Consequenties: positieve benefits………van begrip naar geloof (what’s in 
it for me)

Consequenties: ‘kosten’ (te managen) …...van geloof naar commitment

Managen van de stakeholders: wie extra aandacht, 
wie extra betrekken voor juiste beinvloeding!



Communicatieplan voor de implementatie

Voorbeelden van communicatiemiddelen:
• 1-op-1 meetings
• CEO speech voor personeel
• Discussiegroepen of workshops
• Memo’s en andere brieven
• Email en voice mail
• Posters en publicatieborden
• Feedback formulieren en ideeënbus
• Video's
• Audio & video conferencing
• Etc.

“As-is”

overgang

“To-be”

Stem de communicatie af op de 
‘verwachtingen van de ‘ontvanger’ en 

de ‘eigen’ projectdoelen.



Tijdens de reis = verandering….

• De verwachting

• De realiteit?



De veranderbadkuip
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Kübler-Ross

verandering

ontkenning

boosheid

marchanderen

depressie

erover praten

acceptatie
inspiratie

creativiteit

acties

successen

tevredenheid



Lean Six Sigma  volwassenheidsmodel
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Design For Six Sigma
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Design for Lean Six Sigma (DfLSS)

• Indien DMAIC niet voldoende is om een proces op orde te krijgen, kan men een nieuw proces 

ontwerpen met DfLSS.

• Dit geldt ook als een proces nog niet bestaat.

• Design for Lean Six Sigma is een methode gericht op het juist definiëren en vertalen van de behoeften 
van een klant naar het juiste product. Door gebruik te maken van Voice of the Customer technieken en 
de juiste system engineering technieken worden de specificaties vastgelegd. Potentiële problemen 

worden aan het begin van een project geïdentificeerd en opgelost. Dit resulteert in een klantgericht 
design en optimale processen en productietechnieken.
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VOC = 
KEY



Waarom DfLSS
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DfLSS: DMADV
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DMADV

• Define
– Project wordt gedefinieerd

– Helder gescoped, ook qua relatie met andere projecten

– Activiteiten-, tijd- en resourceplanning

– Risico analyse opgesteld

• Measure
– Relevante klanten geïdentificeerd en gesegmenteerd

– Klantwensen verzameld, gesorteerd en geprioriteerd

– CTQ’s en metingen afgeleid van de klantwensen

– Prioriteiten gesteld voor metingen, targetwaarden en kwaliteitsindicatoren gedefinieerd

• Analyse
– Concepten/ontwerpen opgesteld

– Beste concept gekozen uit meerdere mogelijkheden

– Conflicten en tegenstellingen in concept worden opgelost en resources worden bepaald

– Rest risico’s worden bepaald

– Klantfeedback op concept wordt verzameld

– Concept wordt compleet gemaakt
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DMADV

• Design

– Gedetailleerd concept wordt ontwikkeld, geoptimaliseerd en geëvalueerd

– Productieproces wordt gepland en geoptimaliseerd in lijn met Lean principes

– Implementatie van procesontwerp wordt voorbereid, betrokken medewerkers worden ingelicht en meer klantfeedback 

wordt verzameld

• Verify

– Uitvoer van een pilot

– Analyse van de resultaten

– Planning van de roll-out

– Productieproces implementeren

– Proces compleet overgedragen aan proceseigenaar inclusief documentatie
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Enkele belangrijke tools bij DfLSS

DV:
– Statischtische methodes
– DOE
– FMEA
– QFD
– Lean toolbox (VSM, SMED, OEE, Flow, 

Pull)
– PDCA
– Training
– SOP
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DMA:
– Kano Model
– Klantwensonderzoek
– CT-trees
– Benchmarking
– House of Quality en QFD
– Creativiteit technieken
– Pugh matrix (matrix met
gewogen keuzes)
– FMEA
– Process modelling
– Prototyping



Vul je gereedschapskist verder!
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✓ Black Belt tools
Om zelfstandig een project uit te voeren+ 

Praktijkervaring
Ga aan de slag met je eigen 

verbeterinitiatief 
(evt. in combinatie met 

praktijkcertificering) + Green to Black
Extra verdieping 
(o.a. analyses en 

verandermanagement)

+ Process Mining-
training

Visualiseer en objectiveer het werkelijke 
procesverloop o.b.v. systeemdata. Maak 

bottlenecks, afwijkingen en rework inzichtelijk

+ RPA-training
Automatiseren van eenvoudige, 

rule-based processen door software deeltaken 
van medewerkers te laten overnemen
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Certificaat op zak….en nu??

Theorie:

Praktijk:



• Volg ons op LinkedIN om op de hoogte te blijven over:
ü Evenementen
ü Klantcases
ü Tips over Lean Six Sigma
ü Alumni borrels
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Volg ons op LinkedIn!

https://nl.linkedin.com/company/bureau-tromp



