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Disclaimer

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

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

Bureau Tromp
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mailto:info@bureautromp.nl


Even kennismaken

Wij zijn erg benieuwd om te weten:

• Wie je bent?
• Wat je doet bij?
• Wat je verwacht van deze training?
• Wat is de reden dat je je hebt opgegeven?
• Heb je een project waar je Lean gaat toepassen?
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Over Bureau Tromp
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Wij leren organisaties om van hun klant een koning te maken. Dit 
doen wij door organisaties slimmer te leren werken met behulp van 

de Lean en Six Sigma methodiek. 



Over Bureau Tromp

Trainingsaanbod voor de hele organisatie:
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Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten  

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie  

Champion Belt

Bottom Up

Top Down

Agile ScrumRobotic Process 
Automation

Process Mining



Over Bureau Tromp

We bieden een totaaloplossing:
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In-Company en Open Trainingen

Projectleiding Praktijk coaching Consultancy

Hebben je 
medewerkers 
helemaal geen tijd? 
Dan voeren onze 
ervaren Black Belt 
consultants de 
projecten voor je 
uit.

Een ervaren Lean 
Six Sigma adviseur 
aan je zijde biedt 
zekerheid en 
comfort. Vooral als 
je nog niet zo lang 
met Lean Six Sigma 
werkt is het fijn om 
te kunnen sparren. 

Samen met je 
medewerkers gaan wij 
aan de slag met jouw 
Lean Six Sigma 
projecten. Ons doel is 
kennis overbrengen en 
zorgen dat je 
zelfstandig verder kunt.



Doel van de Green Belt training

Na deze training ben je in staat om: 

• Lean verbetertrajecten uit te voeren;
• Processen te verbeteren met behulp van verschillende verbeter methodologieën en

bijbehorende Lean-tools;
• Uitgangspunten van de methode over te brengen aan anderen;
• Zelf mogelijkheden voor procesverbetering te signaleren;
• Tools op de juiste manier toe te passen.
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Opbouw training
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Dag Onderwerp Inhoud

1 Inleiding Achtergrond Lean
De principes van 5 Lean
Principe 1: Waarde
Six Sigma
Lean & Six Sigma
Filter Game

2 Verbeteren: hoe begin je? Succesfactoren
Verbeterstructuren
DMAIC | Define fase

3 De huidige situatie in kaart 
brengen en de oorzaak van 
het probleem vinden

Principe 2: Waardestroom 
DMAIC | Measure
DMAIC | Analyse

Dag Onderwerp Inhoud

4 Het bepalen van de 
verbeteringen

DMAIC | Improve
Principe 3: Flow 
Principe 4: Pull
Lego Game

5 Borgen en continu blijven 
verbeteren

DMAIC | Control
Principe 5: Perfectie
Verandermanagement
Examen
Afsluiting



Voorwaarden voor certificering

Na het volgen van deze training ben je theoretisch gecertificeerd Lean Green Belt:

ü80% aanwezigheid trainingsuren

üSlagen voor het theorie-examen (30 MC-vragen, minimaal 70% goed)

Praktijkcertificering Lean Green Belt:

üUitvoeren minimaal één praktijkopdracht

üAantoonbare besparing van € 25.000,-

üPresenteren en ‘verdedigen’ resultaten
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Wat is er nodig?



Voorwaarden voor certificering

Theoriecertificering

ü Voorbereiding op examen tijdens de cursus

ü Telefonische / schriftelijke coaching van docent

ü Indien nodig: mogelijkheid tot herexamen

Praktijkcertificering

ü Optie 1: zelfstandig project uitvoeren, prestentatie eindresultaat aan Black Belt

ü Optie 2: 12 uur coaching door Black Belt, presentatie eindresultaat aan Black Belt

ü Indien nodig: mogelijkheid tot herkansen (beide opties)
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Hoe helpen we je daarbij?



Mijn Bureau Tromp



Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Achtergrond Lean

• De principes van 5 Lean

• Principe 1: Waarde

• Six Sigma

• Lean & Six Sigma

• Filter Game

Achtergrond Lean



Wat weet je al van Lean Six Sigma?
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Filmpje: Meals per hour
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M

https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M


Wat is Lean Six Sigma?

Methodiek voor het verbeteren van processen

• Klant georiënteerd
– Binnen organisaties: interne klanten (medewerkers)
– Buiten organisatie: externe klanten (afnemers)

• Op verschillende manieren in te zetten: 
– Een ‘gereedschapskist’ met instrumenten voor verbeteren
– Een gestructureerde aanpak voor procesoptimalisatie

• Creëren van een cultuur waarin continu verbeteren vanzelfsprekend is

Lean Six Sigma is de samenvoeging van Lean en Six Sigma
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Wat is een proces?

Een proces bevat:
• Input en output
• Een aantal activiteiten (processtappen)
• Activiteiten bestaan uit bij elkaar horende handelingen
• Bevat veelal activiteiten van meerdere afdelingen/functionarissen
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Wat is een proces?

Niveau 1: 
Keten

Niveau 2: 
Bedrijfsproces

Niveau 3: 
Werkproces

Niveau 4: 
Processtap / taak

Niveau 5: 
Activiteit / handeling
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Geschiedenis Lean

De geschiedenis van het verbeteren van productie gaat ver terug:

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

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

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

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

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

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

• 1948 - Toyota besluit tot een combinatie van de 'Ford-Flow' en 'Mitsubishi-Takt' en legt de basis voor 
de overstap van Massaproductie naar Lean productie.
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Geschiedenis Lean

• Ford massaproductie (Michigan, Highland Park)
• Ontwikkeld door Toyoda/Toyota in de jaren ‘50 
– Geen ‘Lean’ maar ‘Toyota Production System’ (TPS)

• Uitgegroeid tot Lean Management > Womack & Jones
• Sinds jaren ’00 bij overheden en dienstverlening
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Achtergrond



Lean-huis 
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Toyota Production System (TPS)

5S / Visual Management

Snelheid

“Heijunka”

- Takttijd
- Continuous flow
- Snelle omschakeling
- Goede logistiek

Kwaliteit

“Jidoka”

- Andon
- Foutcontrole
- Interne kwaliteit
- 5x why

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen 

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde



Wat is Lean?
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De juiste dingen juist doen

Lean is het doen van:
• de juiste dingen
• op de juiste plaats
• op het juiste moment
• in de juiste hoeveelheid
• met minimale verspilling

Door:

• De mensen centraal te stellen
Op de werkvloer wordt waarde gecreëerd, de beste verbeterideeën komen dus van de mensen op de 
werkvloer.

• Continu te verbeteren
Iedereen draagt iedere dag actief bij aan het vergroten van waarde. Alle activiteiten dragen bij aan 
het creëren van waarde voor de klant, de rest is verspilling. 



Oefening 

1. Hoe lean is het proces rondom de mondkapjes verlopen medio maart? Volg de leidraad van de 
vorige slide.

2. Bespreek hoe dit in jouw organisatie is, Neem een product/dienst en stel vast hoe lean dit is, en 
hoe verbeteringen worden gerealiseerd.
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(1. Klassikaal; 2. met buurman/vrouw,  5 min, 5 min nabespreken)



De 5 principes van Lean

Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Achtergrond Lean

• De principes van 5 Lean

• Principe 1: Waarde

• Six Sigma

• Lean & Six Sigma

• Filter Game



De 5 principes van Lean
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Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & 
wat wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant behoefte 

heeft



Principe 1: Waarde

Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & wat 

wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant behoefte 

heeft

Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Achtergrond Lean

• De principes van 5 Lean

• Principe 1: Waarde

• Six Sigma

• Lean & Six Sigma

• Filter Game



Principe 1: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)
• CVA
• Waar de klant voor wil betalen of op wil wachten

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

Geen waarde (Non Value Added)
• NVA
• Verspilling
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3 typen



Principe 1: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)
• Voegt de activiteit vorm of functionaliteit toe aan het product of dienst die door de klant gewenst is?
• Draagt deze activiteit bij aan een competitief onderscheid: sneller, goedkoper kwalitatiever, etc.?
• Is de klant bereid te wachten of te betalen voor deze activiteit?

Bedrijfswaarde (Business Value Added)
• Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?
• Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?
• Wordt de activiteit verplicht door de wet- regelgeving?
• Zou het leveren van een product of dienst aan de klant verstoord worden als deze activiteit zou 
vervallen?

Geen waarde (Non Value Added)
• Verspilling
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Hulpvragen



Principe 1: Waarde
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Wat zijn de verhoudingen?

Verspilling
ELIMINEREN Business waarde

MINIMALISEREN

40%
50%

10%

Waarde
VERBETERENVuistregel voor klant toevoegende tijd:

• Dienstverlening 5%-20%

• Industrie 10%-50% (met een paar uitschieters tot 80%)



3. Verbeteren 2. Minimaliseren 1. Elimineren

Proces

Toegevoegde
klantwaarde

Geen
toegevoegde klantwaarde

Toegevoegde
business waarde

Verspillingen

Le
a
n

Principe 1: Waarde
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Wegwerken van verspillingen



Principe 1: Waarde

Het is makkelijker om processen te verbeteren door het aanpakken van de 90% ‘niet waarde toevoegende 
tijd’ (40% BVA + 50% NVA) dan in de 10% waarde toevoegende processtappen
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Vuistregel verspillingen

90%10%

Waarde toevoegende tijd

Niet Waarde toevoegende tijd

Traditionele procesverbetering

Lean Management



Principe 1: Waarde
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Lean in de praktijk!



Principe 1: Waarde

Verspilling van:

1. Transport 
2. Beweging
3. Voorraad (of stapels)
4. Wachttijd 
5. Overproductie (te veel maken)
6. Overbewerking (te lang doorgaan)
7. Defecten/fouten
8. Talent van de medewerker
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8 vormen van verspilling

TIMWOODS
Transport, 
Inventory, 
Motion, 
Waiting, 

Overproduction, 
Overprocessing, 

Defects, 
Skills

Verspilling 
is een eig

enschap 

van het pro
ces!

Katalysator voor verspilling



Principe 1: Waarde

• Brainstorm met een groepje over een voorbeeld voor elk van de acht verspillingen uit 
jouw eigen werkomgeving

• Presenteer deze terug op een flipover
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Verspillingen: oefening
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Six Sigma

Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Achtergrond Lean

• De principes van 5 Lean

• Principe 1: Waarde

• Six Sigma

• Lean & Six Sigma

• Filter Game



Six Sigma

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

• Bill Smith, Motorola (1986)
– Projectmatige verbetertool

• General Electrics
– Doorontwikkeld tot volwassen methode en de Belt structuur
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De geschiedenis



Six Sigma

Werken aan constante kwaliteit

Doel van Six Sigma:
• Reduceren van variatie in processen
• Meten = weten
• Met behulp van kansrekening en statistiek

Want:
• Klanten voelen de variatie, niet het gemiddelde

Sigma (σ) is het wiskundige teken voor spreiding van data
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Wat is Six Sigma?



Six Sigma
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Voorbeelden van variatie



Six Sigma

Tel het aantal keer dat de 6e letter van het alfabet voorkomt in de onderstaande tekst:

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

the farm owners trained the farm hands for first class farms in the fatherly 
handling of farm livestock, the farm owners feel they should carry on with the 

family tradition of training farm hands of first class farms in the fatherly handling 
of farm livestock because the believe it is the basis of good fundamental farm 

management.
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Oefening: Variatie



Six Sigma

Variatie is altijd aanwezig in alle processen
• Natuur: vorm/grootte van bladeren, sneeuwvlokken
• Mens: handschrift, loopsnelheid
• Mechanisch: gewicht, grootte vorm van een product

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



Six Sigma

Sigma is een maat voor spreiding en daarmee een manier om prestaties te meten. Het zegt iets over het 
% procesopbrengst (yield) dat aan de klantwens voldoet. Er is hierbij een verschil tussen de korte en lange 
termijn prestatie. 
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Six Sigma als maatstaf voor procesprestatie



Processen en verborgen fabrieken
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Hoe we denken dat het gaat en hoe het werkelijk gaat.

Invoer ProductProcesstap 1 Processtap 2 Klant
Invoer

Goed product
Processtap 1 KlantInspectie

Fout product

Ontevreden 
klant

Uitval

Herbewerking



Yield

42

Klassiek beeld en Lean Six Sigma manier

Administratief-
Logistiek-
Proces
Productie-

Inspectie
Input Output

Slecht = 
Afkeur/Input

Yield = !"#$%
&$%#$%

Klassieke methodiek

Lean Six Sigma’s kijk op Yield

Rolled Throughput Yield=
Y1 x Y2 x Y3 x Y4

Leverancier Processtap 1 Processtap 2 Processtap 3 KlantY2Y1 Y3 Y4

Leverancier Klant



Yield berekenen
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Hoe presteren six sigma niveau?

Leverancier Processtap 1 Processtap 2 Processtap 3 Klant95%95% 95% 95%

Rolled Throughput Yield (RTY)
• De kans dat een product of dienst in 1x goed (zonder rework of afwijkingen) door het hele systeem 

gaat.
• Hoe meer stappen hoe groter dit effect
• Voor complexte producten of systemen is het al snel noodzakelijk om >>99% procesbetrouwbaarheid te 

kunnen bereiken
• Door een eind controle in te bouwen zorgt men dat er toch 100% goede producten bij de klant komen.

Wat is de Rolled Throughput Yield van bovenstaand voorbeeld?

0,95 x 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,77 = 77%

Welke proces performance is nodig als men een target heeft van 96%?

0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 = 0,96 = 96%



Yield per stap
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Wat betekent een kwaliteit per stap van 90% of 99,99% GOED?

y1
x11…x1n x21…x2n x31…x3ny2 Yy0

Leverancier

Processtap 1
90
95
99

99,99

Processtap 2
90
95
99

99,99

Processtap 3
90
95
99

99,99

Klant

90
95
99

99,99

81
90,25
98,01
99,98

72,90
85,74
97,03
99,97

65,61
81,45
96,06
99,96



Lean & Six Sigma

Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Achtergrond Lean

• De principes van 5 Lean

• Principe 1: Waarde

• Six Sigma

• Lean & Six Sigma

• Filter Game



Lean & Six Sigma
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De verschillen

Lean
Pragmatisch

• Het verkorten van 
doorlooptijd in de gehele 
waardeketen

• Het elimineren van stappen 
die geen waarde toevoegen

• Directe observatie op de 
werkvloer

• Het verbeteren met de 
organisatie

Six Sigma
Analytisch

• Het reduceren van variatie
• Processtappen verbeteren die 

waarde toevoegen voor de klant
• Gebruik van data en statistische 

analyses
• Het verbeteren van de 

organisatie

1 cm diep

1 m breed

1 cm breed

1 m diep

Overeenkomsten
Lean en Six Sigma

• Vanuit de klant gedacht
• Het verhogen van kwaliteit
• Gemeenschappelijk doel: continu 

verbeteren
• Gestructureerde aanpak om de 

grondoorzaak te achterhalen



Lean & Six Sigma

• Effectief
– De juiste dingen doen
– Doen we de dingen die de klant wil?

• Efficiënt

– De juiste dingen goed doen
– Met zo min mogelijk inspanning 

47

De overeenkomsten



Richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in processen
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De 3M’s

Disbalans in output

Reduceer variatie en 
voorkom fouten

8 Verspillingen

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

Elimineer verspilling en 
verhoog klantwaardeMensen en cultuur

l Gedrag
l Leiderschap
l Continu verbeteren
l Ontwikkelen van 

vaardigheden

Veranker gedrag

\
MENSEN

Overbelasting

VerspillingVariatie

Overbelasting

l Bottlenecks
l Constraints

Identificeer en verwijder 
bottlenecks

Mura Muda

Muri

Lean & Six Sigma



Offline: koffiefiltergame || Online: vergunningengame
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Lean Green Belt

Dag 2

Agenda dag 2

• Terugblik

• Succesfactoren

• Verbeterstructuren

• DMAIC: Define



Wat weten we nog van gisteren?
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Succesfactoren verbetertraject

Agenda dag 2

• Terugblik

• Succesfactoren

• Verbeterstructuren

• DMAIC: Define



Succesfactoren verbetertraject

Stelling 1
Management moet altijd achter het verbetertraject staan.
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Stelling



Succesfactoren verbetertraject

Stelling 2
Een verbetertraject start je zelf op. Zodra je akkoord hebt op je plan 

van aanpak haak je anderen aan.
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Stelling



De Lean organisatie
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Champion

Proceseigenaa
r

(Master) Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Verantwoordelijk voor implementatie Lean. Bewaken voortgang, 
zekerstellen implementatie, besparingen en accepteren resultaten. 
Borging van verbeteringen voor de lange termijn bij de proceseigenaar 

Verantwoordelijk voor het projectresultaat van zijn proces. Is tevens 
verantwoordelijk voor financiële baten. Ondersteunt bij problemen, 
project selectie en zorgt voor benodigde middelen. Eigenaar van het 
probleem en later de oplossing

Verantwoordelijk voor Lean strategie, opleiding, begeleiding en 
structuur. Ondersteunt bij projectselectie. Kan ook projecten 
uitvoeren. Draagt projectresultaten over aan de 
proceseigenaar. Rapporteren voortgang van verbeterprojecten

Neemt deel in projecten of voert kleine projecten uit van 
beperkte omvang. Kan mogelijke projecten definiëren en helpen 
bij selecteren van geschikte projecten

Kunnen kleine problemen zelf in kaart brengen en oplossen. 
Ook verantwoordelijk voor het identificeren van verbeter 
mogelijkheden. Ondersteunen bij projecten 

Identificeren van verbeter mogelijkheden op de werkvloer. 
Ondersteunen bij projecten.



Succesfactoren verbetertraject

• Commitment top management en lagere leidinggevenden
• Beschikbaarheid van budget en capaciteit
• Strategische afstemming 
• Selectie van juiste projecten
• Beschikbaarheid juiste personen en systemen (capaciteit)
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Kritieke succesfactoren



Succesfactoren verbetertraject
Projectselectie: waaraan moet een project voldoen?

Ongeschikt Geschikt
• Komt voort uit strategisch plan

• Resultaten van het proces (kwaliteit of 

snelheid) variëren sterk: focus op 

verspillingen en variatie

• Proces kenmerkt zich door een lage mate 

van standaardisatie

• Oplossing van tevoren niet bekend

• Hoge kans op succes

• Historische en huidige data beschikbaar

• Zeer complex

• Grote scope

• Oplossing is bekend

• Beperkte of geen toegang tot data

• Kapitaalintensief

• Geen strategische overeenstemming

• Gericht op systeemverandering
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Succesfactoren verbetertraject

• Optimalisatie van het proces draagt significant bij aan de doelstelling van Lean voor je bedrijf
• Het proces is duidelijk te ‘scopen’ (en kan evt. worden opgedeeld in deelprojecten) en is niet te groot
• Het proces is leidend, niet de IT-omgeving
• De complexiteit van het proces is te overzien (niet veel afhankelijkheden)
• Oplossingen voor verbetering zijn nog niet duidelijk (onderzoek naar oorzaak is benodigd)
• Proces kenmerkt zich door een lage mate van standaardisatie (proces biedt te veel vrijheid van invulling 
en is daarmee fout-gevoelig)

• Strategische overeenstemming om met probleem aan de slag te gaan
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Selectiecriteria



Projectselectie

Kies de juiste projecten met behulp van de Benefit/Effort matrix
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Benefit/Effort-matrix

Opbrengsten

Inspanning
(tijd/geld/middelen)

Laag
Laag Hoog

Hoog



Projectteam

• Zoek naar teamleden met kennis en ervaring op meerdere aspecten van het project
• Zorg voor een weerspiegeling van de organisatie (proces) in de teamleden
• Zorg voor diversiteit in meningen
• Gebruik niet altijd dezelfde mensen in verschillende projecten
• Projectteam van 4-6 personen
• Zorg voor voldoende capaciteit
• Teamleden voelen prioriteit en kunnen project ook prioriteit geven
• Commitment van betrokken leidinggevende(n)
• … zijn geen mensen die nog over zijn
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Hoe doe je dat?



Projectteam

Succesvolle Kick-off zorgt voor:
• Training van benodigde kennis
• Teambinding
• Projectdoelstelling delen / bespreken
• Projectregels vaststellen
• Rollen en verantwoordelijkheden in team benoemen
• Planning bespreken
• Communicatieplan ontwikkelen
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De Kick-off



Verbeterstructuren

Agenda dag 2

• Terugblik

• Succesfactoren

• Verbeterstructuren

• DMAIC: Define



Verbeterstructuren

• Voor Lean zijn verschillende verbeterstructuren te gebruiken
• Verbeterstructuren kunnen verschillen per doel wat je hebt of doorlooptijd
• Verbeterstructuren zijn niet in beton gegoten maar geven een structuur om te verbeteren
• Belangrijker is het gebruik van de juiste tools op het juiste moment voor het gewenste doel
• Gedurende onze training zullen wij de DMAIC structuur gebruiken om processen te verbeteren, echter 

kan op de werkvloer elke andere methodiek ook gebruikt worden afhankelijk van:
– Het type probleem/project
– De insteek
– De doorlooptijd
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Plan Do Check Act

Measure Analyse Improve ControlDefine

Identificeer 
probleem

Begrijp 
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Bepaal 
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Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes

Stel team 
samen

Beschrijf 
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Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
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de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 
maatregel

Borg 
oplossing Vier resultaat
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PDCA

DMAIC

A3

8D

Definieer het 
probleem

Verhelder 
& splits het 
probleem 

op

Definieer het 
doel

Identificeer 
de 

grondoor-
zaken

Ontwikkel 
tegen-

maatregel

Implementeer 
tegenmaat-

regel

Monitor het 
proces en 
resultaten

Standaardiseer 
het proces en 

verbeter continu

8 steps 
Toyota

Verbeterstructuren
Verschillende soorten



Verbeterstructuren
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Doel en periode per techniek

V
er

be
te

rm
et

ho
di

ek

PDCA

DMAIC

A3

8D

Voor afwijkingen bij prestatie voor niet complexe problemen. Kan in enkele weken worden afgerond. 

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. (1-8 weken)

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

8 steps 
Toyota

Kort cyclisch verbeteren in enkele weken af te ronden. Focus ligt op het vinden van de meest 
waarde toevoegende oplossing en niet op de makkelijkste of snelste.



Verbeterstructuren ► PDCA
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Opstarten
project
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monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control
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Verbeterstructuren ► DMAIC

Verandermanagement



Verbeterstructuren
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DMAIC

ControlImproveAnalyseMeasureDefine

Activiteiten

Tools

Opstarten van 
het project

Vaststellen van 
de huidige 

situatie

Identificeren van 
oorzaken

Verbeteren van 
het proces

Monitoren en 
verankeren

• Definiëren probleem 
(aanleiding)

• Scopen
• Wie is de klant en 

wat wil de klant?
• VOC → CTQ
• Doelstelling project 

(project Y)
• Stakeholders in kaart 

brengen
• Team samenstellen
• Organisatie 

informeren

• Huidig proces in 
kaart brengen

• Verspillingen en 
waarde 
identificeren

• Belangrijkste 
procesvariabelen 
identificeren en 
meten (Y en X-en)

• Procesprestatie 
visueel maken

• Oorzaken uit de 
VSM analyseren

• Hypothese toetsen 
(effect X op Y)

• Kritische X 
bepalen

• Uitwerken van 
oplossingen voor de 
belangrijkste oorzaken

• Risico beoordeling van 
alternatieve 
oplossingen

• Nieuwe SLA’s en KPI’s
vaststellen

• Implementatie nieuwe 
proces vormgeven

• Omgaan met 
weerstand

• Inzicht in 
resultaten

• Continue 
verbetering nieuw 
proces

• Borgen proces

• SIPOC
• Kano-analyse
• Stakeholderanalyse
• Communicatieplan
• Project Charter

• VSM (current en  
evt ideal state)

• Meetplan

• Fishbone
• 5 x Why
• Pareto diagram

• Brainstormen
• VSM (future state)
• FMEA
• Poka Yoke
• Implementatieplan

• Control Chart
• Control Plan
• OCAP
• PDCA

Verandermanagement & projectondersteuning



Verbeterstructuren

• Een probleemoplossings- en plandocument op één vel (papierformaat A3)
• Bevat alle informatie over de situatie die je echt nodig hebt
• Een A3 leidt je als het ware door de verbeterstructuur
• De tools die je leert in de training kun je in verschillende fasen gaan toepassen
• Kan dienen als communicatiemiddel DMAIC of als laagdrempelige verbeteraanpak voor ‘laaghangend 

fruit’.
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A3
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6. Implementatieplan

7. Evalueer resultaten en pas waar nodig aan

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Plan

71

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

72

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



Verbeterstructuren

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

– Maak je nooit alleen

– Dient ook als handig communicatiemiddel

– Is leesbaar voor iedereen

– Heeft altijd een eigenaar én opdrachtgever (= probleemeigenaar) 

– Maak je liever wekelijks dan maandelijks

73

A3



DMAIC | Define

Agenda dag 2

• Terugblik

• Succesfactoren

• Verbeterstructuren

• DMAIC: Define



Define

– Probleemstelling
– SIPOC 
– Klantwens: VOC
– CTQ
– Projectdoelstelling (Y)
– Stakeholderanalyse
– Project Charter
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Define ► Probleemstelling

De DMAIC start met de fase waarin het probleem 
wordt gedefinieerd. Dit helpt te begrijpen waarom het een probleem is voordat je geld en tijd gaat 
investeren.

Voordat je gaat starten met een verbeterproject is het essentieel om
• de opdracht goed af te stemmen met de opdrachtgever;
• de werkelijke behoefte te achterhalen;
• de context van het probleem te begrijpen;
• de urgentie van het probleem te achterhalen (draagvlak).
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Opstarten van een verbeterproject

Kortom: ervaar en bekijk zelf het probleem!
‘Go to the Gemba’



Define ► Probleemstelling
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Gemba-walk: waarom naar de werkvloer?

Persoon Brand

Schuur Vuur

Auto

Wiel

Auto
Dak

Raam

Water

Wat gebeurt hier?



Define ► Probleemstelling
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Gemba-walk: een beeld zegt meer dan 1000 woorden



Define

– Probleemstelling
– SIPOC 
– Klantwens: VOC
– CTQ
– Projectdoelstelling (Y)
– Stakeholderanalyse & communicatieplan
– Project Charter
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Opstarten
project
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huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



SIPOC
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Supplier, Input, Proces, Output, Customer

Een proces is...
Een serie van stappen of activiteiten die één of een aantal soorten INPUT omzet in één of een aantal soorten 
OUTPUT die voor waarde zijn voor de CUSTOMERS van het proces.



SIPOC

• Helpt het team om het team het proces te begrijpen
• Zorgt er voor dat iedereen een helder en zelfde beeld heeft van het proces
• Valideert de scope van het proces
• Is een helder communicatiemiddel
• Is de koppeling tussen project charter en latere fasen
• Geeft inzicht in de stakeholders betrokken bij het proces
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Doel



SIPOC

S: Supplier
I: Input
P: Process
O: Output
C: Customer

Een SIPOC maak je om de scope van je proces bepalen! Dit doe je door te bepalen naar welke 
processtappen je wél en welke je niet gaat kijken in je project. Per processtap breng je in kaart welke 
input, output, klant en leverancier er zijn.

Er zijn meerdere manieren op een SIPOC op te stellen. Op de volgende slides zie je twee voorbeelden. De 
eerste geeft hierbij meer detailinformatie, de andere geeft een duidelijker beeld van het proces.
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Wat is het?

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER



SIPOC
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Voorbeeld



SIPOC

Stappenplan om te komen tot een SIPOC:
1. Bepaal het begin en het eind van het proces
2. Beschrijf in 4-7 stappen het hoofdproces tussen begin- en eindpunt
3. Identificeer de Output(s) (producten, service, informatie)
4. Beschrijf voor iedere output de Customer
5. Identificeer de Input(s) van het proces
6. Beschrijf voor iedere input de Supplier (wie, wat leveren ze, wat is het effect op het proces)
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Stappenplan



Define

– Probleemstelling
– SIPOC 
– Klantwens: VOC
– CTQ
– Projectdoelstelling (Y)
– Stakeholderanalyse
– Project Charter
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Opstarten
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monitoren en 
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Define Measure Analyse Improve Control



Klantwens

Klanten:
• ‘Betalen onze facturen’
• Hebben altijd gelijk… (zelfs als we niet kunnen voldoen aan hun eisen, of enkel tegen prijzen onder de 

kostprijs)
• “Helpen” ons te bepalen welke activiteiten waarde toevoegen en welke niet!

Veranderingen in klantgedrag zijn belangrijke input voor de strategie en de procesinrichting van een 
organisatie
• Het is belangrijk om in je product-/dienstenaanbod die zaken te identificeren die klanttevredenheid 

(sterk) laten stijgen

Interne klanten & externe klanten
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Klantwens
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Voice of the customer (VOC)

87

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC opStap 2. Segmenteer



Klantwens

Haal de VOC op:
• Reactieve data

(klachten, service verzoeken, MTO’s, KTO’s)

• Proactieve data
(interviews, marktonderzoek, klantpanels)

Voorbeelden van de Voice of the Customer:
• We willen zekerheid over levering op afgesproken datum
• Ik wil een kortere levertijd
• Wij willen sneller antwoord op onze vragen
• De klantenservice had geen antwoord op mijn vragen
• Het moet eenvoudiger zijn een order te plaatsen
• Levering moet altijd voldoen aan afgesproken eisen
• Ik wil meer inzicht in levertijden
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Voice of the customer (VOC)



Klantwens
Voice of the customer (VOC)
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SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 4. Prioriteer

Stap 2. Segmenteer



Klantwens

Basisfactoren (must be):
Deze behoeften worden typisch niet uitgesproken of alleen als klacht 

Prestatiefactoren (satisfiers):
Des te meer, des te beter

Wow-factoren (delighters):
De klant verwacht het niet, maar is er zeer blij mee
Ook deze behoeften worden typisch niet uitgesproken

Klantbehoeften veranderen over tijd, dus blijf periodiek evalueren!
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Het Kano-model



Klantwens
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Het Kano-model

Basisfactoren

Prestatiefactoren

Wow-factoren

Behoefte niet 
vervuld

Behoefte vervuld

Tevreden

Ontevreden



Klantwens
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Kano tabel

Waar moet je je als organisatie op focussen?
• Klantperspectief t.a.v. de producteigenschappen
• Wat is het belangrijkst voor een klant?

Hoe categoriseer je producteigenschappen?
Antwoord op de functionele vraag: 
- Wat voel je als je telefoon WEL een camera heeft?

Antwoord op de disfunctionele vraag: 
- Wat voel je als je telefoon GEEN camera heeft?



Klantwens

93

Het Kano model

Basisfactoren (must-be) (B)
• De basisvereisten van gebruikers voor het product, ontbreken deze dan leidt dat tot ontevreden klanten
• Verbetering van de functionaliteit van functies heeft nauwelijks invloed op de tevredenheid van gebruikers

Prestatiefactoren (performance) (P)
• De tevredenheid van klanten neemt evenredig toe met verbeterde functionaliteit van functies
• Prestatiefactoren zijn meestal degene die gebruikers expliciet vermelden

Wow factoren (delighters/aantrekkelijk) (A)
• Hebben de grootste impact op de tevredenheid van klanten
• Geïmplementeerde delighters hebben een onevenredige invloed op de tevredenheid van klanten
• Hun afwezigheid leidt niet tot ontevredenheid
• Ze worden niet expliciet geëist of verwacht



Klantwens
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Het Kano-model

Indifferent / Onverschillig (O)
• Klanten onverschillig of deze functies aanwezig of afwezig zijn
• Klanten vinden deze functies niet nuttig of waardevol
• Klanten zijn niet bereid om voor deze functies te betalen

Omgekeerde functies (X)
• Gebruikers verwachten dat deze functie afwezig is
• Als de functie aanwezig is, zal de ontevredenheid van gebruikers toenemen
• Gebruikers verwerpen deze functies actief

Twijfelachtig/Onduidelijk (Q)
• Deze kenmerken zijn meestal het resultaat van het feit dat de ondervraagde persoon de vragen op een tegenstrijdige 

manier beantwoordt
• De functie is niet op een begrijpelijke manier uitgelegd of de ondervraagde persoon heeft de vraag niet gekregen
• De ondervraagde persoon heeft per ongeluk het verkeerde antwoord gekozen
• Functies in deze categorie hebben zou niet de norm moeten zijn



Define ► Klantwens
Voice of the customer (VOC)
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SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQStap 4. Prioriteer

Stap 2. Segmenteer

6. Bepaal doelstelling



CTQ

Critical To Quality
Welke concrete eis(en) stelt de klant?
Welk meetbaar kenmerk is bepalend voor de waargenomen kwaliteit?

• Zorgt voor directe link tussen het project en gewenste doelstelling
• Projectfocus op 1 of 2 CTQ’s

CTQ’s komen meestal uit één van deze domeinen:
• Kwaliteit (voldoen aan gestelde specificaties)
• Snelheid (bewerkingstijd, wachttijden en doorlooptijden) 
• Veiligheid (aantal ongevallen) 
• Betrouwbaarheid (aantal fouten per 1000.000 procesgangen) 
• Flexibiliteit (omsteltijden) 
• Kosten en uren (geld- en tijdbeslag)
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Vertaal VOC naar CTQ



CTQ

Doorloop bij het opstellen van een CTQ-flowdown de onderstaande stappen:

1. Omschrijf helder het product of de dienst;
2. Bepaal voor welke klanten(groepen) de boom wordt opgezet;
3. Bepaal welke behoeften van de klant daarmee worden vervuld;
4. Stel vast welke drivers belangrijk zijn voor de resultaten. 
5. Bepaal de CTQ van de driver van het product of dienst welke bijdragen aan het vervullen van die 

behoefte;
6. Bepaal in welke eenheid je de meting van de CTQ gaat doen;
7. Bepaal door steeds de vraag te stellen 'wat bedoel je precies met ...' wat uiteindelijk het doel is om 

aan de wensen van de klant te voldoen;
8. Zet de vijf niveaus in een boomstructuur door verbindingen te leggen via lijnen.
9. Bepaal prioriteiten van de CTQ’s en kies er 1 of 2 om te verbeteren
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CTQ-flowdown



Define ► CTQ
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Voorbeeld CTQ-flowdown

Behoefte Driver CTQ’s Meting Doel

Vergroten van de 
klanttevredenheid 

door sneller te 
leveren tegen 
lagere kosten

Kosten

Kwaliteit

Snelheid

Reduceren stilstand

Verlagen kosten 
onderhoud

Reduceren fouten 
per product

% kosten per 
machine

# op voorraad per 
item

5

3

Sneller produceren

Verlagen voorraad

% defect per 
machine per dag < 2,5%

Juiste afmetingen

Dikte in cm

Lengte in cm

min 2
max 8

min 9,5
max 10,5

Stilstand per shift % 2,5

# producten per 
uur gemaakt 100

Let op mogelijke verbanden



Define ► CTQ

• De gekozen CTQ moet worden geoperationaliseerd
• Dit stelt ons in staat om het aantal ‘Defects Per Million Opportunities’ te berekenen van het 

proces
• Deze operationalisatie is de basis voor het verdere vervolg van het project
• Door de operationalisatie te formuleren voorkom je discussies verderop in je project. 

Operationaliseren

Doe dit goed of stop!
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Define ► CTQ

8/31/21

Template voor operationaliseren CTQ

VOC / VOB Wensen van de externe / interne klant

CTQ Kwantificeerbare vertaling van de VOC (of VOB)

Unit Eenheid van de CTQ (per “wat” meet je?) 

Populatie Welke units binnen de scope vallen

USL Upper Specification Limit van de CTQ

LSL Lower Specification Limit van de CTQ

Boundary (UB/LB) Upper bound (maximum) van de CTQ /Lower bound (minimum) van de CTQ

Constraint Randvoorwaarden en beperkingen

Defect Wanneer wordt niet voldaan aan de klantwens

Opportunity Aantal mogelijke defecten bij een unit. (iets is goed of fout, 10 cellen op een 
formulier die allen fout ingevuld kunnen worden)



Define ► CTQ

8/31/21

Voorbeeld lengte stalen platen

VOC / VOB De bestelde stalen platen moeten de juiste lengte hebben

CTQ Lengte van stalen platen in meters

Unit Stalen plaat

Populatie Alle geproduceerde stalen platen

USL 10,15

LSL 09,95

Boundary (UB/LB) n.v.t.

Constraint Dikte van de plaat moet het zelfde blijven

Defect Plaat met een lengte die buiten de LSL en USL valt

Opportunity 1 fout mogelijkheid, plaat klopt qua lengte of is te lang / kort



Kies je project-CTQ

Na het in kaart brengen van de mogelijke CTQ’s:

• Breng prioriteiten aan CTQ’s aan op basis van klantwensen en organisatie behoeften

• Verifieer bij klant en organisatie of gekozen project CTQ in overeenstemming is met klantverwachting

102

Welke CTQ wil je oplossen



Vertaal VOC naar CTQ naar projectdoelstelling Y 
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Wat zegt de klant:

“Als ik een offerte 
aanvraag, moet ik 
veel langer wachten 
dan de beloofde 
termijn”

Wat wil de klant 
volgens de GB:

De klant wil dat de 
offertes binnen de 
beloofde termijn worden 
geleverd 

Wat is dan de CTQ 
volgens de GB: 

Het verbeterproject zal 
zich dus moeten richten 
op ‘doorlooptijd’ en is 
hiermee dus de CTQ

Voice of the Customer CTQ’s

Slechte kwaliteit (Q) Aantal afgekeurde producten per levering

Product is te duur (C) Kosten per eenheid product

Onbetrouwbare leveringen (D) % producten geleverd binnen 2 dagen



Proces X-en

Input X-en

Verbeteren van een proces

104

Waar focus de CTQ zich op

Outputs

Procesrichting

Proces

X6 X7 X8

CTQ’s

Klant

VOC

Richting Lean verbeterproject



Define ► Projectdoelstelling
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Peeling the onion

CTQ (project Y)

Kritieke X-en

Lijst X-en

Verbetering

VOC



Define

– Probleemstelling
– SIPOC 
– Klantwens: VOC
– CTQ
– Projectdoelstelling (Y)
– Stakeholderanalyse
– Project Charter
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Define ► Stakeholderanalyse

• Stakeholders:
• worden geraakt door de verandering;
• zijn betrokken bij het project/proces;
• zijn klanten, leveranciers, aandeelhouders of betrokken partijen  
• kunnen invloed uitoefenen op je project

• Zonder helder beeld van de stakeholders nemen de risico’s op weerstand toe.
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EmotioneelPolitiek

Rationeel

Rationeel
• Verlies van baan
• Verandering van rol 
• Verhuizing door werk
• Toekomst onbekend 

Politiek
• Gebrek aan doorgroei
• Relatie met superieuren onder druk
• Eigen koninkrijk onder druk

Emotioneel:
• Verlies van reputatie en vertrouwen
• Interpersoonlijke afwijzing
• Verlies van zelfvertrouwen
• Angst voor het onbekende
• Demotie
• Bedreiging van bekende contacten



Define ► Stakeholderanalyse

Stap 1: Analyse en mapping
• Identificatie stakeholders en registratie van zorgen en issues
• Samen met projectleden uit te voeren in een werksessie

Stap 2: Communicatieplanning
• Bepaal de manier waarop, hoe frequent en wanneer we communiceren met de stakeholders van het 

project

Voortdurende beoordeling en opvolging
• Stakeholdermanagement is dynamisch!

De stakeholderanalyse is een van de weinige instrumenten die we niet delen buiten de projectgroep, 
omdat we medewerkers classificeren op verwachte weerstand.
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Stappenplan



Define ► Stakeholderanalyse
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Stap 1: Analyse en mapping

In
vl
oe
d

Belang

Tevreden houden

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

Wekelijks of tweewekelijks contact 
onderhouden

Samenwerken

Met deze kritieke groep intensief 
samenwerken.

Vrijwel dagelijks contact 
onderhouden

Informeren

Belangrijke groep dus betrekken 
bij het project.

Tweewekelijks of maandelijks 
updaten.

Monitoren

Minst belangrijke groep. 

Monitoren met minimale 
investeringen.

Hoog

Laag

Laag Hoog



Define ► Stakeholderanalyse
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Stap 2: Communicatieplanning

Afdeling/ stakeholder Contactpersoon Rol Mapping Methode Frequency

Opgave Openbare orde en Veiligheid Ilonka Opgavemanager actief betrekken persoonlijk, mail (twee)wekelijks
Sanne uitvoerder actief betrekken persoonlijk, mail wekelijks

Sudeh uitvoerder informeren mail maandelijks

Anja toetser informeren mail maandelijks

Opgave Openbare Ruimte Aad advies informeren mail maandelijks

Burgemeester Michel beslisser actief betrekken mail, voorstel wanneer nodig

Aanvrager (ondernemer) Exploitant informeren brief, mail, indien nodig
Politie Diederik Openbare orde informeren mail 1-malig voor advies
Brandweer Joost Veiligheid informeren mail 1-malig voor advies
BIBOB Priscilla BIBOB-toets informeren brief 1-malig voor advies

Stakeholder analyse

Extern

Intern



Project charter

• Een project charter zorgt voor duidelijkheid en helderheid over de  voorwaarden en aanpak van een 
verbeterproject 

• De project charter is de stip op de horizon

• Een project charter is opgebouwd uit:
– Achtergrond van het probleem/behoefte
– Meetbare doeltelling van het verbeterproject
– Scope van het project 
– Aanpak en planning op hoofdlijnen
– Wat de business case is (kosten versus wat levert het op)
– Welk projectteam er wordt samengesteld
– Een akkoord van de opdrachtgever!

• De Project Charter dient (na) iedere DMAIC fase bijgewerkt te worden met de resultaten uit het project
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Einddocument van de define fase



Baten
• Kortere afhandeltermijn  (8 weken)
• Onkosten voor inhuur vervallen
• Minder herwerk en daarmee (intertne) capaciteit 

Investering
• Uren projectleiders 
• Externe projectbegeleiding Bureau Tromp

Rol Medewerker
Champion/proceseigenaar Larisa

Vergunningen Sanne & Sudesh
Vergunning (bsm-plan) Sylvia  
REO Frank
Stadsbeheer Aad
Handhaving Anja

Projectleiders Marc 
Erna 
Warsha

Wanneer een ondernemer zich in de gemeente wenst te vestigen voor de verkoop van drank en/of spijzen, heeft hij 
een exploitatievergunning nodig, eveneens bij een wijziging in/binnen deze exploitatie. De afhandeltermijn voor de 
verlening van deze vergunning is momenteel 12 weken, met een mogelijke verlenging van een extra 12 weken. Deze 
termijn wordt (regelmatig) niet gehaald.

Voor de vergunning aanvragers (hoofdzakelijk ondernemers) wordt een termijn van 12 weken (en soms 24 weken) als 
onacceptabel geacht.

We achten het als gemeente noodzakelijk om de totale doorlooptijd voor het aanvragen en verlenen van een 
exploitatievergunning te verkorten. Dit doen we door na te denken over de huidige en toekomstige inrichting van het 
vergunning proces.

Primaire indicator (Ceteris Paribus):
Afhandeltermijn: 
• Verlaging doorlooptijd in weken
• Verlaging bewerkingstijd in weken

Voorwaarde is dat er geen extra capaciteit (FTE) 
vrijgemaakt wordt als mogelijke oplossing

Indicatoren

Achtergrond en/of opportunity statement

Binnen Scope:
Proces: 
• Vanaf ontvangst aanvraag (bij de gemeente) t/m 

eventuele vergunningverlening.
• Dat is inclusief, toets-momenten bij REO, 

Handhaving, Politie & Brandweer en Bibob.

Buiten Scope:
• Samenstelling/inhoud aanvraagformulier. Toets bij 

Landelijk Bureau Bibob.

Scope 

De afhandeling van een aanvraag voor een exploitatievergunning binnen een termijn van 4 weken afhandelen per 
juni 2016
• Verkorten van de doorlooptijd van het exploitatievergunning proces (van ontvangst t/m verlening) naar een 

termijn van maximaal 4 weken.

Datum: .. - .. - ….

Handtekening: Larisa

Doelstelling

Indicatoren Scope

Aanpak & Planning

Team (mensen die je betrekt bij de optimalisatie)

Business case

Sign off

Project Charter
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Voorbeeld



Tenslotte: Let op, valkuilen!

• Gebrek aan betrokkenheid van management of proceseigenaar
• Niet helder wie de echte klant is

• Te grote of onduidelijke scope
• Scope überhaupt niet gedefinieerd (wat is in/out of scope?)
• Focus op symptomen in plaats van oorzaken

• De verbeteringen zijn niet in lijn met de doelstellingen van de organisatie
• Doelen overlappen doelen van andere teams
• Er worden processen verbeterd die binnenkort toch veranderd gaan worden
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Lean Green Belt

Dag 3

Agenda dag 3
• Principe 2: Waardestroom 
• DMAIC | Measure
• DMAIC | Analyse



115



Principe 2: Waardestroom

Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & wat 

wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant behoefte 

heeft

Agenda dag 3
• Principe 2: Waardestroom 
• DMAIC | Measure
• DMAIC | Analyse



Principe 2: Waardestroom

Een waardestroomanalyse (of Value Stream Map) is een procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde 
informatie.
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Voorbeeld: verwerken schademelding

Ontvangst 
schademelding

Controleren 
gegevens

Beoordeling 
melding

Vaststellen 
vergoeding Informeren klant

Bepalen prioriteit 
meldingen in 

inbox

Controleren 
omschrijving

Beoordeling 
oorzaak

Check 
voorwaarden

Versturen email 
aan de klant

Ontbrekende 
gegevens 

navragen bij 
klant

Controleren 
datum/ tijd

Controleren 
betrokkenen

Beoordeling 
omvang schade

Beoordeling 
aansprakelijkheid

Formuleren 
voorstel 

vergoeding

Verwerken 
feedback 2e

beoordelaar

Akkoord van 
leidinggevende

Lezen email in 
inbox

CVA BVA / 
NVA

2

7

Bewerkingstijde
n

4

1

4

25

15

30

10

2

10

3

2

15

Veelvoorkomende 
problemen

Hoofdstappen
(SIPOC) Activiteiten



Gemeenschappelijk begrip Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt

Principe 2: Waardestroom
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Waarom een waardestroomanalyse?
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Be
w
er

ki
ng

st
ijd

en

Hoe het proces echt verloopt!

Informatiestromen

VAVA VA VAVA

Werkelijke doorlooptijd

Verspillingen

Principe 2: Waardestroomanalyse (VSM)
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DMAIC | Measure

Agenda dag 3
• Principe 2: Waardestroom 
• DMAIC | Measure
• DMAIC | Analyse



Measure

– Proces mapping
– Value Stream Map (VSM) - huidige situatie
– Meetplan
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Procesmapping

Een proces kan op verschillende wijzen in kaart gebracht worden, afhankelijk van het beoogde doel 
daarvan:
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Je processen in kaart brengen

Methode Doel
SIPOC Weinig detail, ketenbenadering, scoping

Stroomschema Gericht op activiteiten binnen het proces, meer detail

Swimming lanes Gericht op activiteiten (meer detail), opgedeeld per afdeling of 
functie (swimming lanes)

Spaghetti diagram Gericht op in kaart brengen van beweging en transport

Value Stream Map Gericht op het product, in kaart brengen van vormen van 
verspillingen

Process Mining Proces in kaart brengen op basis van log data uit systemen

Makigami Gericht op processen waar het ‘product’ niet direct zichtbaar, 
fysiek of transparant is (dienstverlening/administratie)

Customer Journey
Mapping

Gericht op ervaring van het proces door de ogen van de 
klant



Proces mapping
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SIPOC

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER



Proces mapping
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Stroomschema / flow chart



Subprocessen

Order ontvangst

Credit check

Bestellen goederen

Productie

Aanvraag

Routing

Product versturen

Versturen factuur

Afdeling

Ve
rk

oo
p 

ka
nt

oo
r

O
rd

er
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ng
st

M
at
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al
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la
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Lo
gi

st
ie

k
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In
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Fa
ct

ur
er

in
g

De
bi

te
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en
/ C

re
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ur

en

A1

A4 A3 A2

A5 A6 A7 A8

A9 D1

D2

A10A11

A12

A13
A14 A15 A16 A17 A18

D3
A19 A20 A21 A22

Proces mapping
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Swimming Lanes



Proces mapping

Doel: onnodige bewegingen van mensen en transport van producten (dossiers, foto’s, afnames) in kaart 
brengen.
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Spaghetti-diagram

Hoe maak je een spaghetti-diagram?
1. Zorg voor een plattegrond van het werkgebied
2. Kies het onderwerp dat je wilt gaan volgen 

(materiaal, mensen, informatie)
3. Leg elke beweging van het doel vast tot dit klaar is



Process mapping

Zie jij de:
• Compliance issues?
• Bottlenecks?
• Herstelwerkzaamheden?
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Process Mining

Wat heb ik nodig om aan de 
slag te gaan?
• Data: casusnummer, activiteit 

en tijdstempel
• Software: gratis en betaalde 

opties
• Training: met onze Foundation-

training in 1 dag aan de slag!

Meer info: 
ProcessMiningTraining.nl

https://www.processminingtraining.nl/trainingen-workshops/process-mining-foundation/


Proces mapping
Customer Journey Mapping



Process mapping
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Makigami



Measure

– Proces mapping
– Value Stream Map (VSM) - huidige situatie
– Meetplan
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Waardestroomanalyse

Kenmerkend aan een waardestroomanalyse:

• Het is een groepsproces:
“De mensen die het werk uitvoeren zijn het beste in staat om aan te geven wat wel en niet goed gaat.”

• Je discussieert met alle deelnemers over het ‘echte’ proces, niet wat op papier staat = Verborgen 
fabriek

• Het gebruik van Post-its, dus dynamisch!
• Verdieping vind je door de werkvloer op te gaan, hou vooraf een Muda/Gemba walk vooraf om een 

beeld te krijgen van het proces
• Het stopwatchen/tellen voor doorlooptijden
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Kenmerken



Waardestroomanalyse

Opbouwen van een Value Stream Map
1. Teken het huidige procesverloop
2. Voeg procesdata toe (aantallen & voorraden)
3. Voeg doorlooptijden toe

De VSM is vaak het centrale instrument in een Lean-project

• Elimineer de verspillingen en de ‘verborgen fabriek’
• Verhoog de kwaliteit: kijk naar de prullenbakken (uitval) en pak de uitval aan met behulp van een 

Pareto-analyse
• Tip: doe altijd een ‘muda-walk’ en maak foto’s!
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Opbouw VSM



Waardestroomanalyse

Stappenplan:
• Stap 1: Bepaal wie de klant is
• Stap 2: Bepaal het begin en het einde van het proces (SIPOC!)
• Stap 3: Bepaal wie de leveranciers zijn van het proces
• Stap 4: Bepaal de stappen in het proces
• Stap 5: Bepaal de informatiestroom
• Stap 6: Bepaal of de informatiestroom elektronisch of per papier is
• Stap 7: Vul procesgegevens toe (aantallen, percentages, etc)
• Stap 8: Bepaal wat toegevoegde waarde en verspilling is
• Stap 9: Benoem belangrijkste knelpunten
• Stap 10: Benoem eerste mogelijke verbeterpunten       
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Hoe stel je een VSM op



Waardestroomanalyse

Kwalificeren en kwantificeren:
• Waar wordt capaciteit gebruikt?
• Hoeveel capaciteit is beschikbaar?
• Waar liggen de (tussen)voorraden?
• Wat is de bewerkingstijd per procestap?
• Wat zijn de wachttijden, transporttijden?
• Hoe staat het met de kwaliteit (fouten tijdens het proces)?
• Welke activiteiten voegen waarde toe?

Tips:
• Gebruik dezelfde tijdseenheid voor alle tijden (procestijden, takt, beschikbaar voor werk etc.)
• Vermijd het gebruik van tienden van minuten
• Vergeet niet om breaks, meetings en clean up tijden af te trekken van de beschikbare werktijd per shift 

in het proces
• Identificeer queues / wachtrijen in termen van hoeveelheden en tijd
• Zorg dat je de verschillen begrijpt tussen verschillende soorten tijden in een proces
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Herhaling: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)

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

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

Geen waarde (Non Value Added)
• NVA
• Verspilling
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3 typen



Herhaling: Waarde

Klantwaarde (Customer Value Added)
• Voegt de activiteit vorm of functionaliteit toe aan het product of dienst die door de klant gewenst is?
• Draagt deze activiteit bij aan een competitief onderscheid: sneller, goedkoper kwalitatiever, etc.?
• Is de klant bereid te wachten of te betalen voor deze activiteit?

Bedrijfswaarde (Business Value Added)
• Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?
• Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?
• Wordt de activiteit verplicht door de wet- regelgeving?
• Zou het leveren van een product of dienst aan de klant verstoord worden als deze activiteit zou 
vervallen?

Geen waarde (Non Value Added)
• Verspilling
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Hulpvragen



Waardestrromanalyse

137

Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie
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Bonnetje met
bestelling

FIFO

Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie

Informatieflow

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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Maken basis 
ingredienten, 
bodem, 
tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza 
volgens 
bestelling

Bak Pizza in oven
Verpakken in 
karton en leveren 
aan klant

FIFO

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Hoofdproces 
uit SIPOC

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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Maken basis 
ingredienten, 
bodem, 
tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza 
volgens 
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min
Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =
- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’
Defect: 5%

Verpakken in 
karton en leveren 
aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 
min

Datacollectie uit proces

FIFO
0-10 bonnetjes met 
pizza bestellingen
0-30 min

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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FIFO

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, 
bodem, 
tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza 
volgens 
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min
Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =
- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’
Defect: 5%

Verpakken in 
karton en leveren 
aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 
min

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met 
pizza bestellingen
0-30 min

Totaaloverzicht

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

0,5-6 
min2 min

6 min
1-15 min0,5 min

1  min 0,5 minProductietijd: 11,5 -31 min
(excl FIFO bonwachtrij) 

FIFO

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, 
bodem, 
tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza 
volgens 
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min
Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =
- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’
Defect: 5%

Verpakken in 
karton en leveren 
aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 
min

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met 
pizza bestellingen
0-30 min

Value added 
+ Non value 
added

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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Leveranciers

vervoer

1x p/d
voorraad info

eigenaar

Bakproces enzVoorraad 
ingredienten: 2 
dgn

Bevoorrading, buiten 
scope: niet in SIPOC!

Bestel
ingrediënten

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd
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FIFO

Leveranciers

vervoer

Bestel
ingrediënten

Bonnetje met
bestelling

1x p/d
voorraad info

NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

0,5-6 
min

2 min
6 min

1-15 min0,5 min
1  min 0,5 minProductietijd: 11,5 -31 min

(excl FIFO bonwachtrij) 

FIFO

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Wachttijd
indicatie Klanten

bestelling
Eigenaar aan Balie

Aannemen bestelling
doorzetten naar

keuken en betalen

Maken basis 
ingredienten, 
bodem, 
tomatensaus, 
strooikaas, enz

Beleg pizza 
volgens 
bestelling

DLT: 1,5 min
NVA: 0,5 min
Defect: 3%

Bak Pizza in oven

Batchsize 5-10
DLT: 8’  =
- Baktijd 6’
- Changeover: 2min’
Defect: 5%

Verpakken in 
karton en leveren 
aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

Wacht op
verpakken

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

1-10 st
0,5-6 
min

Bestelling is
geleverd

Voorraad 
ingredienten: 2 
dgn

0-10 bonnetjes met 
pizza bestellingen
0-30 min

Verbeter 
kans

Verbeter 
kans

Waardestrromanalyse
Voorbeeld: Pizza afhalen, klachten over lange doorlooptijd



Waardestroomanalyse

145

Verschillende situaties

Huidige situatie 
• Current State VSM
• As Is-situatie
• IST-situatie

Instituten

Afhandeling

Servicedesk

Inventarisatie 
technisch

WPB

Uitwerken

Dienst IT

Offerte 
aanvraag

Dienst IT

Of f erte aanv raag 
Strukton, 
Heerkens

aannemers

Dienst H&F

Doorsturen 
ontv. offertes

Dienst H&F

Strukton

MK2

Beoordelen 
ontv. offertes

Dienst IT

Prijs 
berekenen

Bedrijfsbureau

Bespreken 
offerte met 

instituut

Dienst IT

Akkoord 
verkrijgen

Servicedesk

STOP

100-150 / jr
=2-3 / wkMail

Formulier 
Telefoon

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 30 min
DLT: ?

BT: 120 min
DLT:?

BT: 5 min
DLT:?

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 15 min
DLT: 1 dag

BT: 10+50 min
DLT: 1 dag

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 10 min
DLT:?

BT: 1 min
DLT: 1-21 dg

Enkele
dagen

Max 1
week

N=50

3-6 wk-en

Skills: Voegt 
niets toe

72 uur

Zoeken:
Mailbox

Legenda:
BT   = Bewerkingstijd
DLT = Doorlooptijd

= Voorraad

= Wachten

= Defecten / herwerk

Inv entarisatie 
op locatie

= Beweging

Overbew erking
aparte syst. IT/ H&F

= Overbewerking

Volgende 
slide

Current
state

Bestellen bij 
MK2

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Order naar 
H&F

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Verkregen
akkoord

Verzoek tot 
inplannen

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

Doorgev en 
Opl.datum>MK2

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Roosterdata 
opvragen

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Verwerken 
factuur+ B-nr

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 
door MK2

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Restposten 
afhandelen

Dienst 
IT/MK2/Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan klant

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Administratiev e 
af handeling

Meerdere

BT: 
DLT: 

Facturatie

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Bev at:
-Oplev erinf o CMDB
-Werkbonnen+ pakbonnen
-Factuurnummer
-Nacalculatie

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wkMail

Formulier 
Telefoon

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Ideal
state

Bestellen bij 
Strukton+MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Roosterdata 
opvragen

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Future
state

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wkDAF-AV standaard

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Bestellen bij 
MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan WPB,HF

MK2

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

1. DAF-AV maken à
rechtstreeks naar WPB
àwerkorder en interne 
offerte volgend uit DAF

H&F

BB IT

2. Afstemmen 
werkwijze & 
communicatie met 
MK2

3. Afstemmen 
werkwijze H&F

4. Afstemmen 
werkwijze Strukton + 
financiële afwikkeling

5. Afstemmen  met 
MK2: foto van schade 
voor aanvang

6. Standaard prijzen 
MK2

7. Standaard prijzen 
Strukton

Verwijderen 
oude spullen

H&F

BT: 
DLT: 

Orderbevestiging

Bestelling

Verzoek tot verwijderen
Afstemming planning

Rooster data afstemmen

Vullen CMDB

BB

BT: 
DLT: 

Doorbelasten 
klant

BB

BT: 
DLT: 

Toekomstige situatie 
• Future State VSM
• To Be-situatie
• SOLL-situatie

Ideale situatie 
• Ideal State VSM
• Kan ook creatief worden 

ingevuld (hoeft niet perse een 
proces te zijn)

1

2

3



Offline: koffiefiltergame || Online: vergunningengame  - Ronde 3
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Measure

– Proces mapping
– Value Stream Map (VSM) - huidige situatie
– Meetplan
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Measure 

148

Meten is weten toch?



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Meten is weten, toch?



Measure

Het onderbouwen van de VSM met metingen
Welke factoren (X-en) hebben mogelijk invloed op de output van het proces (Y)?
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Wat ga je meten?

CTQ’s

Klant

Project Y3 = f(X1,X2,X3…Xk)

Input
Variabelen

(X’s) 

Output

Y1

Y2

Y3

Project
Y3

Proces Variabelen
(X’s) 

VOC



Measure

Steekproef
• Een subset van je populatie die representatief is voor de hele populatie 

Waarom?
• Praktisch en qua kosten niet mogelijk de hele populatie te bekijken
• Niet nodig!

Steekproefgrootte
• Kijk vaak genoeg om alle variaties in het proces te bekijken
• Kijk lang genoeg om variaties over de tijd te zien (als proces niet stabiel is)

Algemene richtlijn voor steekproefgrootte = 30 of meer
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Hoe ga je meten?



Measure

152

Het meetplan

Wat is het?
•Overzicht van alle uit te voeren metingen
• ‘Actielijst’ van de meetfase

Wat staat erin?
•Te meten Y en X-en
•Definitie
•Meetmethode
•Wie, wat, wanneer, hoeveel?



Measure
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Het meetplan

Waarom meten we?
• Om een beter begrip te krijgen van de bestaande situatie, want:
•Veel relevante procesinformatie wordt niet of nauwelijks bijgehouden
•De kwaliteit van informatie laat vaak te wensen over
•We constateren dat we over onvoldoende informatie beschikken om een juist 
en volledig beeld te vormen van de ‘verborgen fabriek’.
•Om deze ‘blinde vlekken’ te begrijpen zullen we moeten meten en de 
ontbrekende informatie aanvullen

Meetplan vs meetformulier
• Verwar het meetplan niet met een meetformulier
•Meetplan: overzicht van alle uitstaande metingen
•Meetformulier: formulier (evt. fysiek) om meetgegevens vast te leggen

Als we meten ontstaat het risico dat we onjuiste gegevens meten, 
Probeer dus zoveel mogelijk van bestaande, beschikbare informatie uit te gaan!



Measure
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Meetplan voorbeeld

Nr CTQ Meetprocedure Eenheid Steekproef
-grootte

Wie? Wanneer? Hoe wordt de 
data 

geanalyseerd?
1 Bezetting Totaal beschikbaar 

tijd binnen het call-
centre en het 
verloop ervan per 
week.

Beschikbare 
tijd in 
minuten per 
dag

4 weken Teamleider • september
• oktober

• Histogram 

2 Ontvangen 
telefonie

Totaal ontvangen
telefonie op 
nummer 0470 en 
0471.

Aantal
ontvangen 
telefonie per 
dag

4 weken Teamleider • september
• oktober

• Histogram 
• Boxplot

3 Gespreks-
duur

Totale telefonische 
gesprekduur per 
ontvangen melding.

Tijd in 
seconden 
per gesprek

100 
gesprekken 
per medw.

Projectleider • september
• oktober
• november

• Tijdverloop
grafiek



Measure

Meetinstrument
• Stopwatch, vragenlijst, observatie, etc.

Wijze van meting
• Levert het gekozen meetinstrument bruikbare resultaten op (nauwkeurig genoeg voor je analyse?)
• ‘10-bucket rule of thumb’: heeft je schaal minimaal 10 uitkomsten (bij continue data)?
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Meetsysteem



Metingen inzchtelijk maken

Om data inzichtelijk te maken kunnen er verschillende grafieken worden gebruikt. Zo is in een opzicht 
duidelijk wat er bedoeld wordt of hoe een proces presteert. Een aantal visuele weergaves die gebruikt 
worden om prestaties in processen inzichtelijk te maken

1. Controle kaarten
2. Histrogram
3. Lijn diagram
4. Pareto analyse
5. Spreidingsdiagram
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Grafieken



Controle Kaarten

157

Variatie in het proces

Gewone oorzaken van variatie (common cause) Speciale oorzaken van variatie (special cause)

• Zijn altijd aanwezig, inherent aan het proces • Komen af en toe voor en verstoren het proces

• Gezamenlijke invloed van vele kleine oorzaken • Invloed van een bepaalde aanwijsbare oorzaak

• Moeilijk op te sporen en aan te pakken • Direct op te sporen en meestal weg te nemen

Controle kaarten geven inzicht in de variatie 
binnen processen. Ligt er meer dan 1 punt 
buiten de controle limieten (de rode lijnen) 
dan is het proces niet in control en moet de 
oorzaak opgelost worden. 

Een stabiel proces is beter beheersbaar dan 
een proces met veel variatie



Histogram
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Hoe presteert mijn proces en voldoe ik aan de wens?

• Ook wel ene frequentie verdeling genoemd. Geeft wee hoe vaak iets voorkomt
• Data wordt gegroepeerd in klassen (doorgaans van gelijke intervallen)
• De frequentie per interval worden weergegeven als hoogte in een verticale balk
• Hieronder zie je de wachttijd als iemand naar de klantenservice belt. De maximale gewenste wachttijd 

is 25 seconde (zie rode stippellijn) alles wat hier buiten valt is dus niet goed en zorgt voor verspillingen 
en ontevreden klanten. Hiermee kan je dus duidelijk aangeven dat er iets te verbeteren valt in het 
proces.

105907560453015

200

150

100

50

0

25



Lijn diagram

Weergave van trends, verschuivingen of 
patronen in een proces in de tijd. Deze lijkt 
op de control chart alleen worden er geen 
controle limieten weergegeven. Hier kan je 
dus het verloop over tijd zien. 

De variatie in het proces is wel duidelijk. 
Hier kan je ook je doelstelling aangeven 
van je proces. 

Hiernaast zie je de betaalduur van 
facturen. Als de betaalduur langer is dan 
30 dagen ben je niet tevreden. 
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Verloop van prestaties over tijd



Wat is het?
Tijdens het analyseren van processen is de Pareto Chart een nuttige tool om de oorzaak/gevolg relatie 
van problemen in kaart te brengen.

Waarom een Pareto Chart?
Om in kaart te brengen waar het grootste deel van de problemen in het proces vandaan komt.

Hoe meten we?
Sommige analyses kun je eenvoudig maken in Excel. Volgende keer gaan we ook oefenen met het doen 
van analyses in Minitab.

Bijvoorbeeld door grafische analyse.
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80/20
Pareto Chart 



Focus op 20% van de oorzaken om 80% van de problemen aan te pakken.

161

Pareto Chart
Kwantitatieve analyse ► 1st pass analysis



• 80/20 Regel: 20% van de oorzaken is verantwoordelijk voor 80% van de problemen.
• Voorbeeld: klachten vliegmaatschappij
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Pareto Chart 
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Spreidingsdiagram

Spreidingsdiagram geven 
verbanden in processen 
weer.

Hiernaast zie je een aantal 
grafieken met verbanden in 
een callcenter.  Hoe dichter 
de punten bij de rode lijn 
hoe groter de relatie. Hoe 
stijler de rode lijn hoe 
sterker de relatie.

In de grafiek links boven 
zie je bijvoorbeeld dan de 
antwoordtijd afneemt als er 
meer medewerkers de 
telefoon beantwoorden.

163



DMAIC | Analyse

Agenda dag 3
• Principe 2: Waardestroom 
• DMAIC | Measure
• DMAIC | Analyse



Analyse
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Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Analyse fase

Doel van de Analyse fase is om van veel mogelijke oorzaken (trival many) de belangrijkste te 
identificeren (vital few).

Dit doen we door de gegevens uit de Measure-fase te analyseren.

Analysetools
• Brainstormen
• Ishikawa
• 5 x Waarom?
• Pareto-analyse
• FMEA
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Van trivial many naar vital few 

Trivial
Many

Analyse

Vital Few



Brainstormen

• Traditionele Brainstorm
– Snel veel nieuwe ideeën over een onderwerp of vraagstuk genereren. Door voort te bouwen op elkaars inbreng wordt er 

een rijkere opbrengst van ideeën verkregen. 

• Omgekeerde Brainstorm
– Door de vraag om te keren creëer je een ander perspectief op iets wat maar niet lukt. Kan leiden tot nieuwe inzichten 

en is een leuke manier voor het genereren van ideeën.

• “De hete aardappel”
– Het onderwerp/vraagstuk mag maximaal 1 minuut bij een deelnemer liggen. Nadat deze zijn ideeën hierover geuit heeft, 

is de beurt aan een ander. Als het ware een hete aardappel die je niet te lang kan vasthouden en welke doorgegeven 
wordt.
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Verschillende vormen



Brainstormen

Brainstorm techniek Krachtige aspecten Beperkingen Wanneer zou je deze 
gebruiken

Mindmap • Samenhang
• Structuur
• Compact
• Gezamenlijk
• Kennis activeren

• Gedwongen in een structuur te 
denken

• Te compact

• Introductie
• Ergens aan beginnen
• Gedachten ordenen
• Context en krachtenveld

Traditionele brainstorm • Eerst individueel – dus iedereen een 
stem om idee in te brengen. Dan 
clusteren en verbindingen zien. 

• Er ontstaat discussie.
• Veel input

• Mensen moeten zich wel vrij voelen 
om ideeën in te brengen. (Mate 
van veiligheid)

• Je haalt de weerstand er niet echt 
uit (i.v.m. positieve insteek)

• Kan alle kanten op gaan als 
vraag/ doel niet voldoende 
gekaderd is.

• Als er al sprake is van een team. 
(Er is vertrouwen aanwezig)

• Veel input genereren.

Omgekeerde brainstorm • Toegankelijk
• Angel eruit halen
• Humor
• Lastige zaken bespreekbaar maken

• Iets te lollig, niet serieus
• Blijven hangen in het negatieve

• Als een team geen team is
• Bij weerstand. Mogelijkheid om te 

ventileren

“De hete aardappel” • Iedereen komt aan het woord
• Nieuwe ideeën ahv vorige inbrenger
• ‘Gedwongen’ wat opschrijven
• Gemotiveerd om wat anders te 

bedenken 

• Geen overleg
• Niet de diepte in
• Gedwongen’ wat opschrijven

• Eerst 1 minuut p.p., daarna 1 minuut 
de diepte in per onderwerp

• Ca. 8 mensen
• Begin fase (als team nog gevormd 

moet worden)
• Eerste inventarisatie

168

Overzicht



Brainstormen

De kennis en ervaring van een groep personen verzamelen om een bepaalde vraag te kunnen 
beantwoorden (in dit geval: welke oorzaken zijn er?)

• Het resultaat van een brainstorming is maximaal zo goed als de gezamenlijke kennis en ervaring van 
de aanwezigen. Let op dat de juiste personen aanwezig zijn (controleer dat met de groep aanwezigen)

• Vertel de groep het proces dat gevolgd wordt en op de volgende slide is beschreven
• Ontwikkel een positieve, open atmosfeer, waarin iedereen zijn zegje durft te doen
• Zorg dat voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn
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Doel van brainstormen
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Brainstormen

• Viltstiften, minimaal zoveel als deelnemers en in verschillende kleuren

• Brainstormkaartjes: minimaal 8x10 cm van dikker papier of post-its
• Plakband, magneten of pinnen om de kaarten op te hangen (afhankelijk van wand)
• Wellicht extra borden om kaarten op te hangen

• Flip-over + papier
• Schaar
Tip: Om de brainstorming optimaal te laten verlopen is het verstandig de ruimte van te voren te controleren en na te gaan hoe de kaartjes 

of post-its opgehangen moeten worden.
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Benodigde hulpmiddelen
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Brainstormen

1. Omschrijf de vraag
2. Schijf de vraag kort en bondig op
3. Verifieer of iedereen de vraag goed heeft begrepen
4. Per deelnemer: viltstift en minimaal 10 kaartjes.
5. Antwoorden op kaartjes 
6. Direct ingevulde kaartjes verzamelen (geen commentaar)
7. Beëindig als er geen nieuwe kaartjes meer komen
8. Neem alle kaartjes door en zet gelijke kaartjes bij elkaar 
9. Verwijder dubbele kaarten met toestemming van de invuller
10. Breng samen met de groep structuur
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Aanpak
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Brainstormen

In geval van teveel resultaten is prioriteitsstelling nodig

Vat de resultaten uit de brainstorm nogmaals samen en bespreek de volgende stappen:
• Prioriteiten stellen per groep of 
• Prioriteiten stellen binnen de groepen

Geef elke deelnemer 3 of 5 stemmen en vraag elke deelnemer hun stemmen te geven aan de beste antwoorden op de vraag. 
Laat de deelnemers streepjes/stickertjes zetten bij het beste antwoord. Een stem per antwoord, of meerdere stemmen bij een 
antwoord, maar in totaal niet meer dan 3 of 5 stemmen in totaal per persoon

Tel de stemmen per antwoord. 
Hoe meer stemmen, des te meer 
voorkeur heeft het antwoord.

Vat het resultaat samen.

Vertel wat ermee gedaan wordt
en bedank de deelnemers.
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Prioriteiten stellen



Root Caus Analyse (RCA)

• De RCA is een probleemoplossingsmethode gericht op het identificeren van de oorzaken van problemen 
of gebeurtenissen

• In de praktijk wordt vaak niet de oorzaak van een probleem opgelost, maar het gevolg.
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Achterhalen van de grondoorzaak

Symptomen van het probleem 
Boven de oppervlakte

De onderliggende oorzaken
onder de oppervlakte



Root Caus Analyse (RCA)

• Cause & Effect-diagram (Ishikawa/vissegraat)
• 5 x Why
• Pareto-analyse
• FMEA (wordt behandeld in Improve-fase)
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Veel gebruikte methodes



Analyse 

• Een tool om mogelijke grondoorzaken van een specifiek probleem te identificeren, sorteren en 
weergeven

• Grafische weergave van de relatie(s) tussen een gegeven output en alle mogelijke factoren die de 
output beïnvloeden

• Ook bekend als visgraat-diagram of Ishikawa
• Dwingt ons om tunnelvisie te voorkomen
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Visgraatdiagram (Ishikawa)

Output Y

In dienstverlening vaak gebruikt: 

• Medewerker 

• Computer/IT

• Informatie

• Werkmethode

• Klant/leverancier

• Management

Gebruik je processtappen als graat

• Stap 1 

• Stap 2

• Stap 3



Kwalitatieve analyse

• Stap 1: Plaats specifiek probleem in de ‘vissenkop’ geformuleerd als een vraag: waarom….? / hoe komt 
het dat….?

• Stap 2: De uit de vraag voortvloeiende oorzaken worden aan de hoofdgraat gehangen. Dit zijn de 6M 
(Methodes, Mens, Machine, Materiaal, Meting, Moeder Natuur). 
• In dienstverlening vaak gebruikt: Medewerker, Computer/IT, Informatie, Werkmethode, Klant/leverancier en 

Management

• Stap 3: Maak gebruik van brainstorm technieken en focus daarbij op de vraag in de vissenkop.

• Stap 4: Vraag door op genoemde oorzaken middels 5x Why?
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Cause & Effect (Ishikawa)



Niet elke regio heeft 
een buddy-systeem

Geen uniforme 
afspraken door 
regiomanagers

Noodzaak niet 
bekend

Uitvaartverzorger 
deelt agenda niet 

met callcenter

Uitvaartverzorger staat 
negatief tegenover 

controlemiddel

Toename vergrijzing en 
verzorgingstehuizen

Mens Methode

Machine Moeder natuur

Uitvaartverzorger geeft 
beschikbaarheid niet altijd 

in Outlook aan

Callcenter medewerker 
onderzoekt niet alle 

mogelijkheden

Te veel verschillende 
manieren om  door te 

verwijzen als eerste lijn niet 
beschikbaar is

We houden niet bij welke 
overlijdensmeldingen met 
spoed opgepakt moeten 

worden

Callcenter heeft geen Outlook-
rechten om agenda van 

Uitvaartverzorger in te zien

Te veel overlijdensmeldingen 
in een bepaalde periode in 
een bepaalde postcode

Bespreken in follow-up

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

Meting

Uitvaartverzorger is 
bang voor te veel 

sturing op productie

Waarom lukt het ons 
niet overlijdensmeldingen 

te koppelen aan 
uitvaartverzorgers?

Materiaal



Kwalitatieve analyse

• De grondoorzaak is de kern van het probleem. Wanneer deze wordt opgelost wordt het probleem 
voorkomen (voorkomen is beter dan genezen)

• De techniek om tot deze grondoorzaak te komen heet “5xWaarom?”

• In theorie lijkt dit een hele simpele techniek, maar het vergt oefening om het echt goed te beheersen.
• Vraag op de juiste onderwerpen door om tot de grondoorzaak te komen!

5x Waarom

Onwetendheid Belachelijk

WerkbaarWaarom 5

Waarom 4 Waarom 6

Waarom 1

Waarom 2

Waarom 3 Waarom 7

Waarom 8

Waarom 9



Probleem
Onze klant weigert te betalen voor printwerk wat we hebben geleverd

De bezorging was laat, dus de folders kunnen niet worden gebruikt

Het werk duurde langer dan we verwachtten

Why?

De inkt voor de printer was op

De inkt werd allemaal gebruikt op grote, last-minute bestelling

We hadden niet genoeg inkt in voorraad, en kon niet nieuw bestellen
levert op tijd

Zoek een inktleverancier die op korte termijn kan leveren, zodat we met 
een minimale voorraad kunnen reageren op de vraag van klanten.

Kwalitatieve analyse
5x Waarom

Why?

Oplossing?

Why?

Why?

Why?



Pareto analyse

• Speciaal soort staafdiagram waarbij de waarden in aflopende orde zijn gesorteerd
• Italiaanse Econoom Vilfredo Pareto (1848-1923)
• 80-20-regel, nu bekend als Pareto-principe: 

20% van de oorzaken is verantwoordelijk voor 
80% van de resultaten 

Bijvoorbeeld:
– 80% van de klachten van klanten komen voort uit 20% van de producten of diensten
– 20% van de producten of diensten zijn goed voor 80% van de winst
– 20% van de sales verantwoordelijken genereert 80% van de bedrijfsinkomsten
– 20% van de systeemgebreken veroorzaken 80% van de systeemproblemen
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Pareto analyse

• 80/20 Regel: 20% van de oorzaken is verantwoordelijk voor 80% van de problemen.
• Voorbeeld: klachten vliegmaatschappij
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Pareto analyse

Focus op 20% van de oorzaken om 80% van de problemen aan te pakken.
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Grafische analyse

Andere vormen van grafische analyses:
• Histogram
• Boxplot
• Bar Chart
• Pie Chart
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Oorzaken onderbouwen met data



Lean Green Belt

Dag 4

Agenda dag 4
• Principe 3: Flow 
• Principe 4: Pull
• DMAIC | Improve
• Lego Game
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Principe 3: Flow

Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & wat 

wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant behoefte 

heeft

Agenda dag 4
• Principe 3: Flow 
• Principe 4: Pull
• Lego Game
• DMAIC | Improve



Principe 3: Flow

Flow reduceert de doorlooptijd door het proces vloeiend te laten verlopen.

• Flow elimineert verspillingen:
– (Tussen-)voorraad
– Transport
– Wachten 
– Etc.

• Flow verhoogt kwaliteit

• Flow bereiken betekent van hokjes-denken naar keten-denken
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Principe 3: Flow

Takttijd
• Het ritme waarmee de klant bestelt
• Takttijd = effectief beschikbare productietijd / klantvraag

Oefening
• Een dienst duurt 7,5 uur. 
• Pauze en schoonmaken kost 3 kwartier per dienst. 
• De klantvraag is 920 producten per dag.

Wat is de takttijd in seconden? 
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Begrippen



Principe 3: Flow

Oefening
Wat is de takttijd in seconden? 

Uitwerking
Takttijd = effectief beschikbare productietijd / klantvraag

Stap 1: Wat is de effectief beschikbare productietijd?
7,5 uur x 60 minuten = 450 minuten
min 45 minuten = 405 minuten
omgerekend naar seconden = 24.300 seconden

Stap 2: Wat is de klantvraag? = 920

Stap 3: Takttijd = 
!".$%%
&!%

= 26,41 seconden
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Begrippen



• Bewerkingstijd (Process Time, PT)
- Tijd dat er aan het product gewerkt wordt
- Bestaat uit CVA, BVA en NVA
- 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑝 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + …

• Doorlooptijd (Process Lead Time, PLT)
- Daadwerkelijke doorlooptijd voor het produceren van één product
- Houdt rekening met de tussenvoorraden: die moeten eerst worden weggewerkt. Is dus een 

momentopname
- 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 + ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 + 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑

• Procesefficiëntie (Process Cycle Efficiency, PCE)
- De verhouding tussen de tijd waarin aan het product wordt gewerkt en de totale doorlooptijd

- 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 = !"!#$% &%'%()*+,-!*./
/""($""0!*./

∗ 100%
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• Uitstroomsnelheid (Exit Rate, ER)
- De snelheid waarmee producten het proces verlaten
- Wordt bepaald door de takttijd of de bottleneck
- Uitgedrukt in eenheden, bijv. 20 filters per uur

- 𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 1 !*./-%%+2%*/
!#)!!*./ òf 𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 1 !*./-%%+2%*/

&"!!$%+%3)

Voorbeeld uitstroomsnelheid
- De bottleneck bij de AH To Go is de pinautomaat, die 

15 seconden over een betaling doet. De uitstroomsnelheid is:

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 14*+55!
16 -%3"+/%+

= 4 klanten per minuut

- Stel dat er slechts iedere 30 seconden een klant is die wil pinnen 
(takttijd), dan is de uitstroomsnelheid:

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 14*+55!
78 -%3"+/%+ = 2 klanten per minuut 195
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• Wet van Little 
- Alternatieve manier om de doorlooptijd te berekenen (bij benadering) 

- 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = !5--%+9""((##/
5*!-!(""4-+%$2%*/

Voorbeeld Wet van Little
- Bij de AH To Go staan 10 klanten in de rij. De uitstroomsnelheid is 4 klanten per minuut. De 

doorlooptijd volgens de Wet van Little is:

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 18 )$#+!%+
: 0%( 4*+55! = 2,5 minuut

- Alternatieve manier van de Wet van Little berekenen is de tussenvoorraad te vermenigvuldigen met 
de bottleneck (of de takttijd als deze hoger ligt). Je krijgt dan: 

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 = 10 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 ∗ 15 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 = = 2,5 minuut
196
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Klant

Processtap 1 Processtap 2 Processtap 3 Processtap 4

Klant

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• …

I I I
10 5 30

00

Uitvoerder
• Aantal uitvoerenden
• Dl-tijd processtap

Uitvoerder
• Aantal uitvoerenden
• Dl-tijd processtap

• … • …

• …

Bewerkingstijd

I
2

I

24

30 s

20 s

650 s

35 s

250 s

25 s

400 s

35 s

Takttijd = 36 s

Wachttijd

Principe 3: Flow
Oefening



1. Wat is de bewerkingstijd (in seconden)?

2. Wat is de doorlooptijd die je afleidt uit de procesmetingen (in seconden)?

3. Wat is de procesefficiëntie? 

4. Wat is de doorlooptijd volgens de Wet van Little?
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Klant

Processtap 1 Processtap 2 Processtap 3 Processtap 4

Klant

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• Deelactiviteit
• Deelactiviteit

• Deelactiviteit
• …

I I I
10 5 30

00

Uitvoerder
• Aantal uitvoerenden
• Dl-tijd processtap

Uitvoerder
• Aantal uitvoerenden
• Dl-tijd processtap

• … • …

• …

Bewerkingstijd

I
2

I

24

30 s

20 s

650 s

35 s

250 s

25 s

400 s

35 s

Takttijd = 36 s

Wachttijd

Vragen

1. Bewerkingstijd

2. Doorlooptijd (o.b.v. procesmetingen)

3. Procesefficiëntie

4. Doorlooptijd Wet van Little

Principe 3: Flow
Oefening



1. Wat is de bewerkingstijd (in seconden)?

Totale bewerkingstijd = bewerkingstijd stap A + B + C + …

20 + 35 + 25 + 35 = 115 seconden

2. Wat is de doorlooptijd die je afleidt uit de procesmetingen (in seconden)?

Doorlooptijd = bewerkingstijd + hersteltijd + wachttijd

30 + 20 + 650 + 35 + 250 + 25 + 400 + 35 = 1445 seconden
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* De 24 stuks gereed product tellen we niet mee, die 
‘belemmeren’ ons productieproces immers niet meer

Principe 3: Flow
Oefening - uitwerking

3. Wat is de procesefficiëntie?

Procesefficiëntie = (totale bewerkingstijd / doorlooptijd) x 100%

(115 / 1445) x 100% = 8,0%

4. Wat is de doorlooptijd volgens de Wet van Little?

Doorlooptijd = tussenvoorraad / uitstroomsnelheid

Tussenvoorraad = 2 + 10 + 5 + 30 = 47 stuks*

Uitstroomsnelheid = 14*+55!
7; -%3"+/%+

= 1,67 producten per min.

Doorlooptijd = :< -!5)-
1,;<

= 28,2 minuten (1692 seconden)

(Alternatieve manier: 47 stuks * 36 seconden = 1692 seconden)



Stappenplan:
• Stap 1: Bepaal de maximaal beschikbare tijd per 

processtap (takttijd)
• Stap 2: Elimineer verspillingen
• Stap 3: Zet de mensen zo in dat de bewerkingstijd < 90% takttijd
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1 2 3 4a 4b

beschikbare tijd 

doorlooptijd

Hoe hebben jullie Flow 
toegepast in de filterfabriek?

Line balancing: 
bottleneck bepaalt 
het tempo

Verspillingen 
elimineren (waaronder 
tussenvoorraden)

Activiteit opknippen of 
twee mensen voor 
dezelfde taak

Principe 3: Flow
Flow creëren



Principe 3: Flow

Kenmerken van een proces dat niet gebalanceerd is:  
• Er is sprake van bottlenecks: de meest tijdsintensieve 

processtap kan de klantvraag niet aan
• Het werk hoopt zich daardoor op bij een processtap
• De verwachte doorlooptijd neemt steeds verder toe 

Hoe herken je het? 
• Tellen van voorraad: hoge (en oplopende) tussenvoorraad
• Tijdsmetingen: bewerkingstijd > takttijd
• Onevenredige werkdruk: veel werkdruk bij de bottleneck, weinig werkdruk na de bottleneck

Doelstelling: bewerkingstijd = 90% takttijd (veilige marge van 10%)
• Als bewerkingstijd < 90% takttijd: teveel verspilling (bijv. wachttijd)
• Als bewerkingstijd > 90% takttijd: te hoge werkdruk, bottlenecks
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Flow herkennen



Principe 3: Flow

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

In de praktijk is een mengvorm vaak beter
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One-piece-flow



Principe 4: Pull

Lean Waardestroom
Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde
Wie is de klant & 
wat wil de klant?

Perfectie
Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow
Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
Produceer 

wanneer de 
klant 

behoefte 
heeft

Agenda dag 4
• Principe 3: Flow 
• Principe 4: Pull
• Lego Game
• DMAIC | Improve



Principe 4: Pull

Van push naar pull
1. Bepaal een maximale hoeveelheid onderhanden werk (tussenvoorraad)
2. Produceer op basis van klantvraag: uitstroom is signaal voor nieuwe instroom

Voordelen pull-productie
• Minder ongevraagde of teveel gemaakte producten
• Bescherming tegen voorraadvorming
• Eerder signaal dat er een fout in het product zit
• Problemen op de werkvloer worden zichtbaar
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vs.

Flow if you can, Pull if you can’t



1. Stel een plafond aan de hoeveelheid tussenvoorraad
• Nuttige tool hiervoor is Kanban
• Kan = visueel, Ban = bord

2. Uitstroom is het signaal voor nieuwe instroom
• Geen producten maken waar geen klantvraag 

naar is (verspilling)
• Zorgt voor een afname van de tussen- en 

eindvoorraad en daarmee de doorlooptijd

Voorbeelden
• Two-bin-kanban
• Productie-kanban
• Signaal-kanban
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Kanban-varianten
Principe 4: Pull

Two bin-kanban

Productie-kanban

Signaal-kanban



Principe 4: Pull

• Stap 1: Stel de huidige prestaties vast
– Bereken de doorlooptijd 
– Bereken de procesefficiëntie

• Stap 2: Bepaal de gewenste prestaties
– Stel de gewenste procesefficiëntie vast (bedrijfsdoelstelling)
– Bereken de bijbehorende doorlooptijd (de bewerkingstijd blijft hetzelfde)
– Bereken de maximale tussenvoorraad om de doorlooptijd te kunnen halen. Dit noemen we ook wel 

de WIP-cap (maximale Work In Progress).
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Het ontwerpen van een Pull-systeem



Principe 4: Pull

Informatie huidige situatie
• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur
• Tussenvoorraad = 20 aanvragen
• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag
• Beschikbare tijd = 100 uur

Vraag 1
a) Wat is de huidige doorlooptijd?
b) Wat is de procesefficiëntie?

Vraag 2
Stel: In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%.
a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?
b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden om dit te halen?
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Oefening



Principe 4: Pull

Informatie huidige situatie
• Uitstroomsnelheid = 10 aanvragen per uur
• Tussenvoorraad = 20 aanvragen
• Bewerkingstijd = 6 minuten per aanvraag
• Beschikbare tijd = 100 uur

Uitwerking vraag 1: 
a) Wat is de doorlooptijd?

Doorlooptijd = !5--%+9""((##/
5*!-!(""4-+%$2%*/ =

>8 ##+9(#,%+
18 ##+9(#,%+ 0%( 55( = 2 uur (120 minuten)

b) Wat is de procesefficiëntie?

Procesefficiëntie = !"!#$% &%'%()*+,-!*.//""($""0!*./ ∗ 100% = ;4*+5!%+
1>84*+5!%+ ∗ 100% = 5%
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Principe 4: Pull

Uitwerking vraag 2:
In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%. 

a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?

Procesefficiëntie = !"!#$% &%'%()*+,-!*.//""($""0!*./ ∗ 100% = ;4*+5!%+
/""($""0!*./ ∗ 100% = 10%

;4*+5!%+
/""($""0!*./ = 0,1 à doorlooptijd = ;4*+5!%+8,1 =60 minuten (1 uur)

b) Wat moet de WIP-cap (maximale tussenvoorraad) worden?

Doorlooptijd = !5--%+9""((##/
5*!-!(""4-+%$2%*/

1 uur = !5--%+9""((##/
18 ##+9(#,%+ 0%( 55(

Tussenvoorraad = 1 uur * 10 aanvragen per uur = 10 aanvragen
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Principe 4: Pull

Veel processen worden in gang gezet door een klant:
• Vergunningaanvraag komt via een systeem binnen; 
• Klant geeft telefonisch een bestelling door;
• Klant loopt een vestiging binnen;
• Patiënt arriveert bij de SEH.

Maar dit betekent niet dat de waardestroom volgens het pull-principe is ingericht:
• Afdelingen (interne klanten) bepalen zelf waar de prioriteiten liggen;
• Bloedafname bij patiënten (”rainbow draw”): teveel tubes met bloed afnemen dan noodzakelijk.
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Pull in de dienstverlening



Principe 4: Pull

In de dienstensector richt Pull zich vaak op informatie en mensen (klanten en medewerkers)

Pull neemt vaak de vorm aan van een Sequentieel Pull Systeem:
• Maximale hoeveelheid onderhanden werk (WIP-cap)
• Aanvragen verwerken volgens FIFO-principe of andere afspraken
• Bij fluctuerende klantvraag capaciteit bijschakelen
• Service-level afspraken tussen afdelingen (VOC)

Voordelen pull in de dienstensector:
• Hogere betrouwbaarheid dienstverlening
• Proces eenvoudiger te beheersen
• Verbeterde bezetting medewerkers (flexibel)
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Kenmerken van een Pull-systeem in de dienstensector



Simulatiegame
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Aan de slag met Flow en Pull



Simulatiegame
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Aan de slag met Flow en Pull

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

• Geen voorwerk: begin pas als je een halfproduct hebt ontvangen
• Geen herstelwerkzaamheden: als een fout eenmaal gemaakt is, gewoon 

doorgeven
• Werk op een normaal tempo (niet snel, niet langzaam)
• Geen collega’s helpen: maximaal 1 persoon per station



DMAIC | Improve

Agenda dag 4
• Principe 3: Flow 
• Principe 4: Pull
• Lego Game
• DMAIC | Improve



Resultaat:
• Ontwerp verbetering

Analyse

218

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Divergeren

Richtlijnen:

1. Heldere formulering van het doel
2. Geef iedereen de tijd (enkele minuten) om zijn of haar gedachten te laten gaan
3. Verzamel ideeën

• Alles is goed, geen discussie of kritiek op een idee
• Bouw verder op ideeën van anderen
• Verzamelen kan op verschillende manieren (bv. post-it)

4. Gebruik technieken om brainstorm te laten opleven (energizers)
5. Sluit af met

• Opsomming van alle ideeën
• Samenvoegen gelijkende ideeën
• Verhelder vervolgstappen
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Brainstormen

Bijvoorbeeld: Analogieën, willekeurige woorden, 
omgekeerde brainstorm



Improve ► Divergeren
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Brainstormen

Do's Don’t's

Hou het kort Uit kritiek op ideeën

Geef deelnemers de tijd hun gedachten te 
laten gaan

Beoordeel de ideeën direct als ze                          
geopperd worden

Bouw voort op bestaande ideeën Nomineer in de sessie al de 
projectleider

Organiseer, categoriseer en evalueer 
alleen aan het eind van de sessie

Schrijf ingebrachte ideeën slechts 
fragmentarisch op

Streef naar kwaliteit
Zorg voor een open sfeer waarin mensen 
aangemoedigd worden bijdragen te 
leveren



Divergeren

‘6 thinking hats’

• Vanuit verschillende perspectieven naar een probleem of 
vraagstelling kijken. 

• Door de verschillende denkhoeden ‘op te zetten’ kun je problemen 
ook eens van een andere, en misschien wel betere, kant bekijken!

• De zes verschillende hoeden staan voor een bepaalde visie die je 
op het probleem kunt innemen.
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De 6 denkhoeden van Bono



Divergeren
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De 6 denkhoeden van Bono



Improve 

• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren. 
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te 

vinden.

223

Ontwerp de verbetering

Grondoorzaak BeslissingDivergent 
denken

Convergent
denken

Risico-
analyse

Pilot en 
implementatieAanscherping

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection
Matrix
Paarswijze 
vergelijking

First Time Right:
FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan

Incubatie
Verduidelijk 
meningen en 
ontdubbel
Convergeer     
naar 7 
oplossingen



Convergeren

Methode om alternatieven te vergelijken op basis van criteria en de belangrijkheid van die criteria

• Stap 1: Maak een lijst met ‘wens’ criteria
• Stap 2: Ken gewicht toe (1-100) aan de lijst met ‘wens’ criteria
• Stap 3: Vergelijk de mogelijke oplossingen op basis van de opgestelde criteria (score 1-10)
• Stap 4: Bereken de totaal score (gewicht x score)
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Solution Selection Matrix

Kritieke factoren Weging Blijven Huis A Huis B
Achtertuin 30 3 6 9

Eigen parkeerplaats 5 8 8 8

Vrijstaand huis 20 1 9 9

Afstand tot centrum 15 9 3 6

Prijs 30 7 5 1

Totaal score 100 495 595 610



Improve 

• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren. 
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te 

vinden.
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Ontwerp de verbetering

Grondoorzaak BeslissingDivergent 
denken

Convergent
denken

Risico-
analyse

Pilot en 
implementatieAanscherping

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection
Matrix
Paarswijze 
vergelijking

First Time Right:
FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan

Incubatie
Verduidelijk 
meningen en 
ontdubbel
Convergeer     
naar 7 
oplossingen



Improve ► Risicoanalyse

Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces. Zodoende kunnen 
we op voorhand constructieve (proces-)maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans 
verlagen of de impact verminderen.

Doel 
• Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken in een proces. 
• Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse
• Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt
• Definiëren van maatregelen om het risico te beperken

FMEA kan je op 2 momenten inzetten in je DMAIC, namelijk:
1. Analyse-fase – vinden van de RCA à kwalitatieve analyse
2. Improve-fase – mitigeren van risico’s van nieuwe situatie
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)



Risk Priority Number (RPN)
RPN = Severity x Frequency of occurrence x Likelihood of detection

Op basis van de RPN prioriteer je de risico’s die je wilt mitigeren.

Het onderzoeken van de gevolgen van mogelijk falen analyseren we langs 3 assen. 

Failure modes:
1. Severity: hoe ernstig het mogelijk falen is (1-10)
2.Frequency of occurrance: hoe vaak ze voorkomen (1-10)
3.Likelihood of detection: kans dat je falen niet tijdig detecteert (1-10)
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Improve ► Risicoanalyse
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)



Improve ► Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie



Improve ► Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie
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Temperatuur Smaak Sterkte Proces output
8 10 6 Score

Processtap Totaal
Reinig de pot 0 3 1 36
Vul de pot met water 0 9 9 144
Giet water in het apparaat 0 1 1 16
Plaats filter in het apparaat 0 3 1 36
Doe koffie in de filter 0 9 9 144
Schakel apparaat in 3 1 0 34
Selecteer instelling 9 3 3 120
Ontvang koffiebestelling 0 0 1 6
Giet koffie in de beker 3 1 3 52
Aanbieden melk & suiker 3 9 3 132
Transactie voltooien 1 1 1 24
Zeg bedankt 0 0 0 0

Verband input en output

Focus op de 1 of 2 punten met de hoogste 
score om als eerste uit te werken

Improve ► Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie



Process tap Potentiele 
fout 

mogelijkheid

Potentiele 
effecten 

van de fout

Severity/
Erns t
 (1 -1 0)

Potentiele 
oorzaken / 

mechanismen 
van de fouten

Occurrence
/Frequentie 

(1 -1 0)

Huidige 
controle 

/ 
regulerin

gen

Detection/
Detectie
 (1 -1 0)

Aanbevolen 
Actie

Herziene 
Severity/
Erns t 
(1 -1 0)

Herziene 
Occurre
nce/Freq
uentie 
(1 -1 0)

Herziene
Detection
/Detectie 
(1 -1 0)

Herziene 
R isk 

Priority 
Number 
(RPN)

Wat is de 
s tap?

Op welke 
manier kan 

de 
process tap 
fout gaan

Wat is de 
impact op 
de klant 

als de fout 
mogelijkhei

d niet 
wordt 

voorkomen 
of wordt 

gecorrigee
rd?

Hoe 
erns tig is  

het 
effect op 
de klant?

Wat is de 
oorzaak van de 

fout in het 
proces (hoe 
kan de fout 
onts taan? )

Hoe vaak 
verwacht 

men dat de 
klacht 

voorkomt?

Wat zijn 
de 

huidige 
controle
s die de 

fout 
voorkom
en  of de 

fout 
detecter

en?

Hoe 
waarschij
nlijk is  het 
dat men 
de fout of 
oorzaak 
ontdekt?

Wat zijn de 
acties om 

de 
frequentie 
van de 

oorzaak te 
reduceren 
of om de 
detectie 

mogelijkhei
d te 

verbeteren

Hoe 
erns tig is  

het 
effect op 
de klant?

Hoe 
vaak 

verwacht 
men dat 
de klacht 
voorkom

t?

Hoe 
waarschij
nlijk is  het 
dat men 
de fout of 
oorzaak 
ontdekt?

R isk 
Priority 
Number 
SEV x 
OCC x 
DET

Vul kan met 
water

Verkeerde 
hoeveelheid 
water

Koffie te 
s terk of te 
s lap

8
Vervaagde 
inhoud markering 
op de pot

4 Visueel 4 Vervang pot 8 1 3 24

Koffie te 
s terk of te 
s lap

8
E r wordt water 
gemors t na het 
vullen

5 Geen 9
Train 
medewerkers 8 2 7 1 1 2

Water te 
warm

Koffie te 
s terk 8

Nog warm water 
uit de kraan 8 Vinger 8

Train 
medewerkers 8 2 6 96

Koffie te 
s terk

8
Medewerker weet 
niet dat water 
koud moet zijn

7 Geen 1 0 Train 
medewerkers

8 1 8 64

Pot niet 
schoon

Viezigheid 
in de pot

1 0 Pot niet 
gewassen

4 Visueel 4

Wijs  een 
controleur 
aan voor het 
ops laan

1 0 1 4 40

S lechte 
smaak 1 0

Pot verkeerd 
opgeborgen 7 Training 5

Creeer 
makkelijke 
opberg 
ruimte en 
train 
medewerkers

1 0 2 3 60350 Marie

Nieuwe opberg 
ruimte en 
medewerkers 
getraind

560 P iet
Medewerkers 
trainen

1 60 P iet
Vera is  de 
nieuwe 
inspecteur

360 Jan Medewerkers 
trainen

51 2 Jan Medewerkers 
trainen

R isk Priority 
Number SEV x 
OCC x DET

Wie is 
verantwoordelijk 

voor de te 
ondernemen 

actie en wanneer 
is de deadline?

Actie die is 
uitgevoerd 
om RPN te 
verlagen

1 28 Jan Pot vervangen

Process Actions Results
R isk Priority 

Number (RPN)
Verantwoordelijke 

en deadline
Ondernomen 

actie

Improve ► Risicoanalyse
FMEA: doorlooptijd bestellen koffie



Improve 

• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren. 
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te 

vinden.

232

Ontwerp de verbetering

Grondoorzaak BeslissingDivergent 
denken

Convergent
denken

Risico-
analyse

Pilot en 
implementatieAanscherping

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection
Matrix
Paarswijze 
vergelijking

First Time Right:
FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan

Incubatie
Verduidelijk 
meningen en 
ontdubbel
Convergeer     
naar 7 
oplossingen



Improve ► Risicoanalyse

• Slim procesontwerp: zorgen dat fouten niet meer gemaakt kunnen worden 
• Letterlijke betekenis (uit het Japans)
• Poka: "onbedoelde fout"
• Yoke: "voorkomen”
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Poka Yoke



Improve ► Risicoanalyse

Methode om een proces of product zo te vormen dat bijna onmogelijk wordt fouten te maken. 

Streven naar ‘het kan niet fout gaan’ (failsafe)
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Poka Yoke

Visuele hulpmiddelen

Visuele 
stuurmiddelen

Failsafe
Dwingen:
Kan niet fout

Waarschuwen:
Waarschuwen voor afwijkingen

Kunnen zien:
Visueel informatie



Improve 

• In de Analyse-fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld van een aantal invloedfactoren. 
• Deze invloedfactoren vormen het uitgangspunt voor de Improve-fase om een passende verbetering te 

vinden.
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Ontwerp de verbetering

Grondoorzaak BeslissingDivergent 
denken

Convergent
denken

Risico-
analyse

Pilot en 
implementatieAanscherping

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Rationeel denken:
Visgraatdiagram
Multi-voting
Solution Selection
Matrix
Paarswijze 
vergelijking

First Time Right:
FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan

Incubatie
Verduidelijk 
meningen en 
ontdubbel
Convergeer     
naar 7 
oplossingen



Improve ► Pilot en implementatie

• De pilot is een (geheel of gedeeltelijke) test van een voorgestelde oplossing die we op kleine schaal 
uitvoeren om zo de effecten van die oplossing beter te begrijpen

• Door te leren van de pilot kunnen we de oplossing op grote schaal effectiever implementeren. 

Stap 1: Maak een plan om de pilot uit te voeren 
Stap 2: Maak een datacollectieplan (DCP)
Stap 3: Communiceer de aanpak en strategie
Stap 4: Train het personeel
Stap 5: Voer de pilot en data collectie uit volgens plan
Stap 6: Evalueer de effectiviteit van de oplossing
Stap 7: Stel vast of er mogelijk nog meer (resterende) oorzaak/gevolg relaties bestaan die kunnen helpen het 
verbeterdoel te bereiken
Stap 8: Evalueer de uitvoering van de gehele pilot
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Pilot



Improve ► Pilot en implementatie

Bepalen en inzichtelijk maken van alle activiteiten, verantwoordelijkheden en data die relevant zijn voor 
een succesvolle implementatie

• Vaak op 1 A4-tje (heeft veel weg van een Project Charter)
• Eenvoudig opgeschreven
• Duidelijke TVB’s (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
• Planning
• Belangrijkste risico’s
• Plan t.b.v. mitigeren risico’s
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Implementatieplan



Improve ► Risicoanalyse
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Implementatieplan

Het SC kan op veel verschillende manieren worden benaderd via telefonie, maar 
88% van het totale aanbod is afkomstig van de 342/ 350 en 470 lijn. 

In de huidige situatie wordt er een onderscheid gemaakt in de prioriteitstelling van 
het beantwoorden van het aanbod op deze lijnen. Klanten die contact opnemen 
met het SC via de 470 lijn (ABN AMRO) worden vooraan in de wachtrij geplaatst en 
zijn de eerstvolgende die te woord worden gestaan door de SC medewerkers. Deze 
voorkeursbehandeling heeft echter een aantal belangrijke consequenties, te weten:

• De huidige wachttijd op de 470 lijn (11 sec) is hierdoor een stuk korter dan de 
wachttijd op de 350 lijn (51 sec)

• Een stijging van de wachttijd op de 470 lijn is van zeer grote invloed op de 
wachttijd van de 350 lijn

• De wachttijd en volgorde waarin klanten bij het SC worden geholpen is 
onvoorspelbaar, omdat de 470 lijn bovenaan in de wachtrij instroomt. (Het KKV 
verplicht verzekeraars om informatie te bieden aan bellende klanten over de totale 
wachttijd tot het moment dat ze in contact komen met een medewerker).

Achtergrond & Doelstelling 

Gegeven de invloed van de voorrangsregeling van de 470 lijn op de wachttijd van 
het overige aanbod telefonie in combinatie met het niet kunnen voorspellen van de 
wachttijd is het verbetervoorstel om de huidige voorrangsregeling voor de 470 lijn te 
laten vervallen. Hierbij zal het aanbod op de 470 lijn dezelfde rechten krijgen die 
andere SC klanten hebben. –”All calls are equal”-

De huidige wachttijd op de 470 lijn zal naar verwachting van 11 sec naar 38 sec 
(ceteris paribus). Daarnaast wordt door het wegvallen van de voorrangsregeling de 
wachttijd op de 350 lijn minder afhankelijk van het aanbod op de 470 lijn. De 
huidige wachttijd op de 350 lijn van 51 sec (excl. bandje) zal daarom naar 
verwachting dalen met iets meer dan 12 sec tot 38 sec. (ceteris paribus). De 
wachttijden voor alle lijnen worden uitgesmeerd en de kans op excessen (door 
voordringen van de 470 lijn) wordt aanzienlijk kleiner dan dit in de huidige situatie 
het geval is.

Het omzetten van de voorrangsregeling kan technisch eenvoudig worden ingeregeld. 
Om te toetsen of het laten vallen van de voorrangsregeling ook de gewenste 
resultaten oplevert zal er op 2 februari een pilot worden gehouden. Hiervoor is een 
apart plan van aanpak opgesteld.

Verbetervoorstel & Aanpak 

1. Opstellen concept plan van aanpak pilot  470-lijn wk 4
• Datum/ duur
• Stakeholders (aanhaken IT)
• Mogelijke gevolgen
• Extra capaciteit
• In kaart brengen noodplan

2. Goedkeuring Pilot wk 4
3. Uitvoeren Pilot wk 5
4. Analyse resultaten pilot wk 5
5. Afstemming analyse met teamleiders wk 5
6. Inrichten besturing en controls wk 6
7. Doorvoeren verbetervoorstel wk 6

Aanpak & Planning

<Naam> Trekker verbetervoorstel 
<Naam> Teamlid
<Naam> Teamleider
<Naam> Teamleider
<Naam> Teamleider
<Naam> Teamleider
<Naam> Technische ondersteuning
<Naam> Manager SC

Teamsamenstelling 

Baten
Huidige situatie

• Wachttijd 350 lijn (aanbod 342/350) 51 sec*
• Wachttijd 470 lijn 11 sec
• Excessen (+240 sec) 3% van totaal aanbod

Nieuwe situatie

• Wachttijd 350 lijn (aanbod 342/350) 38 sec*
• Wachttijd 470 lijn 38 sec*
• Excessen (+240 sec) … 

(Uitkomst pilot)

Kosten
• Geen kosten (betreft technische omschakeling)

* Wachttijden gebaseerd op mediaan

Business Case 



Lean Green Belt
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DMAIC | Control
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• DMAIC | Control
• Principe 5: Perfectie
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• Afsluiting



Control

241

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

• Procesbeheersing

• Afronding project



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

244

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

245

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

• Onderdeel van Control Plan 
• Noodplan bij een ‘out of control situatie’
• Stroomdiagram met beslissingen en acties om de X weer onder controle te krijgen

Doel: 
• In een ‘out of control situatie’ de X weer onder controle te krijgen
• Direct overgaan op actie m.b.v. werkinstructies en procedures

Voorbeeld:
• Terugroepacties producten
• Andon: productielijn stilleggen

248

Out of Control Action Plan (OCAP)



Control ► Procesbeheersing

Stroomschema
• 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
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Out of Control Action Plan (OCAP)



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)



Control

251

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
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monitoren en 
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Define Measure Analyse Improve Control

• Procesbeheersing

• Afronding project



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

253

Financiële resultaten
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€70.000 besparing

Control ► Afronden project
Financiële resultaten
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Control ► Afronden project
Vier het succes!



Lean Principe 5: Perfectie
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Agenda dag 5
• DMAIC | Control
• Principe 5: Perfectie
• Verandermanagement
• Examen
• Afsluiting



Principe 5: Perfectie

• Continu verbeteren
• 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
• Dag- en weekstarts
• Kaizen-events
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Wat is het?



Principe 5: Perfectie ► 5s

258



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Seiri

Seiso

Seiton

Seiketsu

Shitsuke

Scheiden

Schikken

Schoonmaken

Standaardiseren

Standhouden

Maximale bijdrage

↑ Stabiliteit
↑ Efficiëntie
↑ Moraal

Onderhouden & 
continu 

verbeteren

Vaststellen en 
elimineren van 
verspillingen
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Scheiden
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Schikken



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

262

Principe 5: Perfectie ► 5s
Schoonmaken



Principe 5: Perfectie ► 5s

• Communiceren over afspraken. Iedereen weet het, dus iedereen doet het
• Visuele hulpmiddelen om afwijkingen te zien
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Standaardiseren
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Stimuleren en in stand houden



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Voorbeeld Royal Air Force

Na toepassen 5S

Voor toepassen 5S



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Vaak vergeten: 6e S (Safety)

Harold Lloyd's "Safety Last"- 1923



Principe 5: Perfectie ► 5s

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 worden neergezet
(de ‘Dropzone’) en plak een rode sticker op iets dat niet nodig is maar niet even verplaatst
kan worden

Stap 3: Sorteer - maak 2 categorieen: In en Out
• Heb ik dit 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 267

5S | Just do it! (aanpak eerste 3 S’en)



Principe 5: Perfectie ► 5s

• 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 dagstarts, weekstarts e.d. met vaste onderwerpen).

• Discipline blijven bewaken
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5S | de 4e en 5e S

Link

https://www.youtube.com/watch?v=RzToNo7A-94&t=122s


Principe 5: Perfectie ► 5s

• 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 basis voor KAIZEN verbeteren
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Het belang is groot!



Principe 5: Perfectie ► 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
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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. 



Principe 5: Perfectie ► 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
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Weekstart



Principe 5: Perfectie ► Overlegstructuur
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Dagstart vs weekstart

Dagstart
• Duur: 5 - max 15 min
• Frequentie: meestal dagelijks of meerdere 

keren per week
• Staande bijeenkomst bij het dagstartbord
• Dagstart richt zich op snel en direct sturen 

op signalen en KPI’s
• Analyse van huidige werkvoorraad en 

knelpunten daarbinnen
• Verbeteren met ‘gezond verstand’ en 

weinige financiële middelen

Weekstart
• Duur: 30 - 60 min
• Frequentie: meestal wekelijks 
• Zittende bijeenkomst in aparte ruimte ondersteund 

door slideset of ander materiaal
• De weekstart richt zich op sturen op 

korte/middellange termijn op basis van 
ontwikkelingen en trends (in KPI’s)

• Benoemen verbeterpotentieel en bespreken 
voortgang van lopende verbeter initiatieven

• Analyse en conclusies over de resultaten van de 
afgelopen periode 

• Afspraken en acties



Principe 5: Perfectie ► 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
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Tips voor dag- en weekstart



Principe 5: Perfectie

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!
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Verbeterideeën



Principe 5: Perfectie 

Er zijn twee typen Kaizen: 
• Gemba Kaizen: ‘Verander naar beter op de werkvloer’
• Kaikaku Kaizen: ‘Radicale verandering naar beter’ (4 weken)

Let op, Kaiaku = 
‘verander naar slechter’
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Kaizen-events



Principe 5: Perfectie

Kaizen = Cultuur van continu verbeteren, stapsgewijs incrementeel (Gemba Kaizen):

Verbeteren met gezond verstand en weinig financiële middelen

Richt zich op: Invullen door:
Huishouding (5S) Overlegstructuur (‘keek op de week’)
Verspillingen Visueel management 
Standaardisatie Verbeterborden

Procesprestaties 

Voorbeelden Gemba Kaizen
• Toyota: Andon (‘lamp’) voor 

status proces 
• Ziekenhuis: verbeterbord
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Gemba Kaizen



Principe 5: Perfectie

Soms is snelle, drastische verandering noodzakelijk!
à Kaizen event (Kaikaku Kaizen):

• Project van 4 weken
• Focusgroep volledig beschikbaar
• Van probleem tot implementatie van oplossingen
• Probleem is urgent
• Scope is helder
• Oplossing is vaak nog niet bekend

Veel raakvlakken met DMAIC:
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Kaizen Event Cycle (Kaikaku Kaizen)



Kleine Kaizen
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Verbeteren in een ochtend



Kleine Kaizen
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Snel een kleine verbetering op de werkvloer

Afwijking

GrondoorzakenOplossingen

Acties



Verandermanagement

Agenda dag 5
• DMAIC | Control
• Principe 5: Perfectie
• Verandermanagement
• Examen
• Afsluiting



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
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€70.000 besparing

Control ► Afronden project
Financiële resultaten



Veranderen door onze zintuigen te gebruiken
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Daarom de Gemba walk



20% - 70% - 10%



Feedbackculturen
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If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together

- African Proverb
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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!



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
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Weerstandstrategiemodel Ezermann
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Resultaatgericht werken met oog voor de mens
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Lencioni



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.



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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Verandermanagement
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Tuckman’s model voor teamontwikkeling

Te
am

pr
es
ta
tie

Tijd

Forming

Storming

Norming

Performing



Verandermanagement

• Teamlid wil geaccepteerd worden door anderen
• Hij/zij vermijdt controverse en conflict
• Iedereen bezig met teamorganisatie: wie doet wat, wanneer zijn de teammeetings?
• Belangrijke issues (en meningen en meningsverschillen) worden gemeden, het blijft comfortabel.
• Verzamelen van informatie en opdoen van indrukken over:

– de opdracht
– hoe gaan we te werk
– elkaar

• Iedereen doet zijn best maar is veelal met zichzelf (eigen positie) bezig
• Deze fase duurt meestal niet langer dan de eerste meeting

Belangrijke fase: het team leert elkaar kennen

Voor de Green Belt:
• Let op hoe teamleden reageren onder druk (als zich dit voordoet). 
• Mogelijke directieve leiding nodig met duidelijk doel.
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Teamontwikkeling | Forming



Verandermanagement

• Verschillende ideeën komen op tafel
• Waar gaat het nu echt om?
• Soms onplezierig
• ‘Debat’ sfeer
• Haantjes gedrag: vervelende vragen stellen
• Mogelijk kritiek op de leider van het team

Dit gaat over een team dat echt gaat functioneren. 
Deze fase is nodig voor de ontwikkeling van het team.

Van de Green Belt wordt verwacht:

• Professioneel gedrag

• Maak verschillen zichtbaar

• Zorg voor tolerantie naar elkaar

• Geef richting aan besluitvorming
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Teamontwikkeling | Storming



Verandermanagement

• Volgt meteen op storming
• Aanpassen eigen gedrag aan anderen zodat er flow komt in teamwork
• Afspreken van regels, gedeelde waarden, methodes, tools
• Begin van vertrouwen
• Toenemende motivatie terwijl team meer betrokkenheid krijgt bij het proces
• Teamleden kennen elkaar beter, meningen over elkaar veranderen
• Goed gevoel over dat het team ergens gekomen is

Voor de Green Belt:

• Zorg dat je betrokken bent (niet buiten de groep)
• Meer professionaliteit en verantwoordelijkheidsgeval van de teamleden waarneembaar
• Hanteer duidelijke feedbackregels
• Richt de groep naar buiten i.p.v. intern
• Let op dat iedereen de gekregen verantwoordelijkheden aan kan, anders zak je later terug in storming.
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Teamontwikkeling | Norming



• Team werkt samen en haalt soepel resultaten zonder ongepast conflict of externe supervisie.
• Leden zijn onderling van elkaar afhankelijk.
• Teamleden zijn gemotiveerd, en kunnen beslissingen nemen.
• Onenigheid is mogelijk en wordt gehandeld volgens geaccepteerde team werkwijze.
• Teamleider participeert volledig in groep.

Voor de Green Belt:

• Wees voorbereid op nieuwe mensen in het team later in het traject. De storming fase kan weer de kop opsteken als nieuwe 
teamleden de ingeslepen teamregels/werkwijze ter discussie stellen.

• Dit is NORMAAL
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Teamontwikkeling | Performing
Verandermanagement



Examen

Agenda dag 5
• DMAIC | Control
• Principe 5: Perfectie
• Verandermanagement
• Examen
• Afsluiting



Afsluiting

Agenda dag 5
• DMAIC | Control
• Principe 5: Perfectie
• Verandermanagement
• Examen
• Afsluiting
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Afsluiting

Evaluatie

• Wat zijn je tips en tops 

• Wil je die ook op Springest delen?

Hoe verder?

• Waar ga je als eerst mee aan de slag?

• Over 2 maanden ervaringen delen via online meeting!
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Hoe verder?



Vul je gereedschapskist verder!
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✓ Green 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



Certificaat op zak … en nu?
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Theorie:

Praktijk:



Volg ons op LinkedIn

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



