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Disclaimer
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Graag stellen we onze kennis en ons materiaal ter beschikking om je te helpen Lean 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 030 227 0000.
Dan maken we afspraken met je over hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Bureau Tromp

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?
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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

4

We bieden een totaaloplossing

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.

Wij organiseren In
Company-trainingen voor
organisaties en ook Open
Inschrijving-trainingen door
het hele land.

Bureau Tromp

Trainingen Praktijkcoaching Consultancy



Over Bureau Tromp
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Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten  

Master Black Belt

Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie  

Champion Belt / Sponsor

Bottom Up

Top Down

Agile ScrumRobotic Process AutomationProcess Mining

Trainingsaanbod voor de hele organisatie:



Doel van de Lean Yellow Belt training

Na deze training ben je in staat om: 

• Verspillingen in processen te herkennen
• De 5 principes van Lean toe te passen
• 5S in je eigen werkomgeving toe te passen
• Te ondersteunen bij Lean projecten
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Praktische zaken 
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Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



Online omgeving: Mijn Bureau Tromp



Introductie Lean
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Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



Wat weet je al van Lean?
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Wat is Lean?

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
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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?
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Processen op verschillende niveaus

Niveau 1: 
Keten

Niveau 2: 
Bedrijfsproces

Niveau 3: 
Werkproces

Niveau 4: 
Processtap / taak

Niveau 5: 
Activiteit / handeling



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 is like looking at a time line from the moment we 
receive an order to the point when we receive cash for 
that order. It is reducing that time line by removing non-

value added wastes."
Taiichi Ohno - The Toyota Production System



Lean huis 
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Toyota Production System (TPS)

5S / Visual Management

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde

Just-In-TimeJidoka

Kwaliteit

• Ingebouwde kwaliteit
• Poka Yoke
• Scheiding mens/machine

Snelheid

• Continue Flow
• Takttijd
• Pull
• Heijunka



Filmpje: Meals per hour
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M

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


De 5 principes
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Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



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



Lean Principe 1: Waarde

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



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
VERBETEREN



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

Reduceren van processtappen 
die geen waarde toevoegen:
Klant bepaalt wat waarde is

Stappen in het proces die geen 
waarde toevoegen zijn 

verspilling
Reduceer verspilling tot een 

minimum



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%

Reduceren van processtappen die geen waarde toevoegen:
1. Klant bepaalt wat waarde is
2. Stappen in het proces die geen waarde toevoegen zijn verspilling
3. Reduceer verspilling tot een minimum



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



Oefening verspillingen

• 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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Lean Principe 2: Waardestroom

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



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



Waardestroomanalyse
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Waarom een waardestroomanalyse?

Gemeenschappelijk begrip Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt



Lean Principe 3: Flow

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



Het bereiken van flow

• Flow = kern van Lean
• Het ontbreken van flow in het proces betekent verspillingen

- (Tussen)voorraad
- Transport
- Wachten
- Etcetera

• Flow in 4 stappen:
1. Definieer productfamilies
2. Focus op de waardestroom
3. Verplaats processtappen in procesvolgorde
4. Bekijk de flow opnieuw
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Lean Principe 4: Pull

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



4e Principe: Pull i.p.v. push

Van push naar pull
• Productie op basis van klantvraag
• Uitstroom is signaal voor nieuwe instroom (kanban)
• Minimale hoeveelheid onderhanden werk

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

Kanban:
• Stelt een plafond aan tussenvoorraad

35

Flow if you can, Pull if you can’t



Lean Principe 5: Perfectie

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean 

• Lean Principes

• Game

• 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
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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 
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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 ► 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

47

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

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



Online: koffiefiltergame || Offline: vergunningengame
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Afsluiting

Agenda

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean

• Lean Principes

• Game

• Afsluiting



52



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?

55

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



