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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 (familie, hobbies)?

• 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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In tweetallen aan elkaar voorstellen, en daarna aan de groep



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 AutomationProcess 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 Black Belt training

Na deze training ben je in staat om: 

• Proactief het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een lean roadmap op basis van het

strategisch plan, en dit plan ook binnen het MT ‘verkopen’.

• Monitoren van de voortgang van de roadmap mede aan de hand van KPI’s.

• Op alle lagen van de organisatie te kunnen acteren.

• Lean verbeterprojecten uit te voeren volgens de kaizen en de DMAIC aanpak;

• Processen te verbeteren met behulp van verschillende verbeter methodologieën en bijbehorende

Lean-tools;

• Uitgangspunten van de methode over te brengen aan anderen; trainen van YB en OB

• Zelf mogelijkheden voor procesverbetering te signaleren en op te volgen;
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Opbouw training
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Dag 1 t/m 4

Dag Onderwerp Inhoud

1
2 d

Inleiding, visie, lean accounting Achtergrond Lean
De principes van 5 Lean
Principe 1: Waarde
Six Sigma
Lean & Six Sigma
Filter Game
Visie, missie, strategie
Lean accounting
Kosten, EVA

2
2 d

Verbeteren, hoe begin je: Define, Measure, 
Analyse (deel); proces in kaart, meten, 
analyse

Succesfactoren verbetertraject
Verbeterstructuur (DMAIC & A3)
DMAIC | Define fase/measure/Analyse
VSM, ,meetplan, analyse

3
2 d

Hoe breng je flow en pul; Stappen om tot 
verbetering te komen en te borgen

Flow,
Pull, 
Improve: brainstormen, FMEA,
Control

4
2 d

Perfectie: uitgangspunten en technieken;
Hoe krijg ik de mensen mee

14 principes, 5S, dagstart, SMED, OEE, TPM 
etc
Change: de kar, Kotter, 

Afronding

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


Voorwaarden voor certificering

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

✓ 80% aanwezigheid trainingsuren

✓ Slagen voor het theorie-examen (50 MC-vragen, minimaal 70% goed)

Praktijkcertificering Lean Black Belt:

✓Uitvoering van bij voorkeur 2 praktijkopdrachten

✓Aantoonbare besparing van in totaal €50.000,-

✓Gebruik van geleerde methodes/tools voor ongeveer 75%

✓Presenteren en ‘verdedigen’ resultaten 
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Wat is er nodig?



Voorwaarden voor certificering

Theoriecertificering

✓ Voorbereiding op examen tijdens de cursus

✓ Telefonische / schriftelijke coaching van docent

✓ Indien nodig: mogelijkheid tot herexamen

Praktijkcertificering

✓ Optie 1: zelfstandig project uitvoeren, prestentatie eindresultaat aan Master BB

✓ Optie 2: 12 uur coaching door Master Black Belt, presentatie eindresultaat aan Master BB

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



Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean en Six Sigma

• Lean Principes

• Lean Principe 1: Waarde

• Game

Introductie Lean en Six Sigma 



Wat weet je al van Lean en 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
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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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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De geschiedenis



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

“Just in time”

- Takt tijd
- 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

https://bureautromp.nl/het-lean-huis/


Wat is Lean?
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De juiste dingen juist doen

Lean is het doen van:

• de juiste dingen(de dingen juist) doen

• 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 vaccins verlopen als je terugkijkt? Volg de leidraad van de vorige slide.
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(1. Reflecteer en Klassikaal; 2. met buurman/vrouw,  5 min, 5 min nabespreken)



De 5 principes van Lean

Agenda dag 1

• Kennismaken

• Praktische zaken

• Introductie Lean en Six Sigma

• Lean Principes

• Lean Principe 1: Waarde

• 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

https://bureautromp.nl/5-principes-lean/


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



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 (als het een van deze vormen betreft is het sowieso een 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

28

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

https://bureautromp.nl/8-verspillingen/


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



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



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

90%

90%

90%

90%

90%

Six Sigma
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Rolled Throughput Yield



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.
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Six Sigma als maatstaf voor procesprestatie



Lean & Six Sigma



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



Lean & Six Sigma

• De klant staat centraal

• Het verhogen van kwaliteit

• Gemeenschappelijk doel: continu verbeteren

• Gestructureerde aanpak om de grondoorzaak te achterhalen

• Effectief

– De juiste dingen doen

– Doen we de dingen die de klant wil?

• Efficiënt

– De juiste dingen goed doen

– Met zo min mogelijk inspanning 
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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

⚫ Transport

⚫ Voorraad

⚫ Beweging

⚫ Wachten

⚫ Overbewerking

⚫ Overproductie

⚫ Fouten

⚫ Vaardigheden

Elimineer verspilling en 
verhoog klantwaardeMensen en cultuur

⚫ Gedrag
⚫ Leiderschap
⚫ Continu verbeteren
⚫ Ontwikkelen van 

vaardigheden

Veranker gedrag

MENSEN

Overbelasting

VerspillingVariatie

Overbelasting

⚫ Bottlenecks
⚫ Constraints

Identificeer en verwijder 
bottlenecks

Mura Muda

Muri

Lean & Six Sigma

https://bureautromp.nl/muda-muri-mura/


Online: koffiefiltergame || Offline: vergunningengame
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Filtergame

Bedenk drie verbeteringen die je door wilt voeren voor de tweede ronde

– Discussieer met de groep over wat goed en fout ging

– Noteer verbeteringen op een flap en kies de drie beste

– Presenteer aan de directie. De directie besluit. 

– 30 á 45 minuten
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Opdracht



Lean Green Belt

Dag 2



Wat weten we nog van gisteren?

48

Teach back



Agenda dag 2

• Visie, missie, stratetegie, kernwaarden

• Lean accounting

• Succesfactoren verbetertraject

• Verbeterstructuur

– DMAIC

– A3

• DMAIC | Define
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Vanuit Visie & strategie naar verbeteractiviteiten
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Oefening

• Wat betekenen missie, visie, kernwaarden, strategie?

• In hoeverre zijn de visie/missie/strategie/kernwaarden van jouw organisatie duidelijk, hoe goed kun je 

deze verwoorden en wat zijn de focuspunten?
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(2/3 groepen, visie wel/niet duidelijk 2 min, toelichten en nabspreking 10 min)



Purpose, process, people
Uitgangspunten



Missie

De missie van een organisatie is een relatief statische en bondige omschrijving van de 

primaire functie(s), de opdracht of de bestaansreden van de organisatie, die weinig of 

niet evolueert in de loop der jaren. 

➢Wat de organisatie naar buiten wil uitdragen

➢De bestemming of de opdracht 

➢Eventueel uitsluitende keuzen: wat wel en wat niet

➢Waartoe en waarom bestaan wij?

Wie ben je en wat wil je?



Visie

• Inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. 

• Ambitieus en collectief gedeeld beeld 

• Periode van ten minste drie tot vijf jaar. 

• Wie willen we zijn en wat willen we bereiken voor onze belanghebbenden

Waarheen, toekomstbeeld?



Kernwaarden

• Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar 

het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer 

duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Wij zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.

• Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je bedrijf dingen doet. 

• Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een bedrijf, het geeft aan wat het bedrijf ten diepste nastreeft.
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Ondersteunende waarden



Strategie

De meerjarenaanpak door management/lager kader uitgewerkt om visie en missie te 

kunnen realiseren. (3 tot 5 jaar). 

Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen om de visie en missie van 

de organisatie en de daaruit afgeleide doelen te realiseren. Het vormt de krijtlijnen 

waarop het management van medewerkers, middelen en processen afgestemd wordt. 

Hoe gaan we het doen?



Visie & Strategie
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Model Treacy & Wiersema: waardestrategieen



Treacy & Wiersema

Operational Excellence: klanten voorzien van betrouwbare producten 
of diensten tegen concurrerende prijzen, geleverd met minimale 
moeite of ongemak. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. De kernprocessen zijn gericht op end-to-end productlevering en 
basisservice die zijn geoptimaliseerd en gestroomlijnd om kosten en 
gedoe te minimaliseren. Met kosten wordt in dit verband niet alleen 
bedoeld de prijs die voor een product wordt betaald. Het omvat ook 
de kosten in termen van tijd die is besteed aan de aankoop van het 
product, productonderhoud dat in de toekomst nodig is en het gemak 
van snelle en betrouwbare service. 

2. De operaties zijn gestandaardiseerd, vereenvoudigd, strak 
gecontroleerd en centraal gepland, waardoor weinig beslissingen aan 
het oordeel van gewone medewerkers worden overgelaten. 

3. Managementsystemen zijn gericht op geïntegreerde, betrouwbare, 
snelle transacties en naleving van normen. 

4. Een cultuur die verspilling verafschuwt en efficiëntie beloont. Vooral 
efficiëntie is een sleutelwoord in operationeel excellente bedrijven. 
Afwisseling is schadelijk voor de efficiëntie omdat het het bedrijf met 
kosten belast. Een smalle productlijn en gestandaardiseerde 
producten staan daarom centraal in het bedrijfsmodel. Enkele 
geweldige voorbeelden van uitstekende operationele bedrijven zijn 
McDonald's, Southwest Airlines, Wal-Mart en IKEA.
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Operational Excellence



Treacy & Wiersema

Productleiderschap: het consequent streven om klanten 

geavanceerde producten of nuttige nieuwe toepassingen van 

bestaande producten of diensten te bieden. Om dit te kunnen doen, 

moeten ze creatief, behendig en snel zijn. Hun kracht ligt in het 

reageren op situaties die zich voordoen. Productleiders vermijden 

koste wat het kost bureaucratie omdat het de commercialisering van 

hun ideeën vertraagt. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. Een focus op de kernprocessen van uitvinden, productontwikkeling en 

marktexploitatie. 

2. Een organisatiestructuur die losjes verweven is, ad hoc en steeds 

verandert om zich aan te passen aan de ondernemersinitiatieven en 

omleidingen die kenmerkend zijn voor het werken op onontgonnen 

terrein. 

3. Een managementsysteem dat resultaatgericht is, het succes van 

nieuwe producten meet en beloont en dat de experimenten die nodig 

zijn om daar te komen, niet straft. 

4. Een cultuur die individuele verbeeldingskracht, prestatie, out-of-the-

box denken en een mindset stimuleert die wordt aangedreven door 

het verlangen om de toekomst te creëren. Voorbeelden van 

productleiders zijn Apple, Nike, Rolex, Microsoft en Harley-Davidson
59

Operational Excellence



Treacy & Wiersema

Customer Initmacy: een bedrijf bouwt een band op met klanten, net als 
die tussen goede buren. Klantintieme bedrijven leveren niet wat de 
markt wil, maar wat een specifieke klant wil. Het stemt zijn producten 
en diensten voortdurend af op de klant, zodat het de ‘beste 
totaaloplossing’ kan bieden. Vanwege deze aanpak is de grootste troef 
van klantgerichte bedrijven hun klantloyaliteit. 

Vier verschillende kenmerken: 

1. Een obsessie met de kernprocessen van oplossingsontwikkeling, 
resultaatbeheer en relatiebeheer. 

2. Een bedrijfsstructuur die besluitvorming delegeert aan medewerkers 
die dicht bij de klant staan. 

3. Managementsystemen die zijn gericht op het creëren van resultaten 
voor zorgvuldig geselecteerde en gekoesterde klanten. 

4. Een cultuur die specifieke in plaats van algemene oplossingen omarmt 
en gedijt op diepe en duurzame klantrelaties. Bedrijven die vertrouwd 
zijn met de klant weten dat hun klanten een hiërarchie van behoeften 
hebben die verder gaan dan hun behoefte aan een product, en in 
plaats daarvan een breder, onderliggend probleem hebben dat ze 
proberen op te lossen. Voorbeelden van bedrijven die dit niveau van 
begrip tonen, zijn Home Depot, Salesforce, Amazon
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Operational Excellence



Product/service life cycle



Visie & Strategie
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CIMM-model Lean



Lange termijn denken - filosofie

63

Filosofie



1. Formuleer een lange termijn filosofie die leidt tot waarde voor de cliënt. Baseer daar 
je beslissingen op. Ook al gaat dit ten koste van het voordeel op korte termijn of van de 
winst. 

Stelling 1:

Beslissingen moeten gemaakt worden voor korte tijd rendement en niet de lange termijn toegevoegde waarde voor de klant

Het eerste principe stelt dat er een lange termijn doelstelling moet zijn voor de organisatie, vertaald tot op afdelingsniveau en zelfs tot 

op proces niveau. Deze lange termijn doelstellingen zijn leidend voor alle

management beslissingen, zelfs als het ten koste gaat van korte termijn financiële opofferingen.

Stelling 2:

Hoe zou het verschil zijn in het maken van keuzes voor projecten bij een visie die zich focust op rendement en een visie die zich focust 

op de lange termijn?

Een visie wordt als onmogelijk beschouwd omdat we de manier als onmogelijk wordt beschouwd. Een negatieve business case is geen 

stopbord, het is een teken om onze visie op een andere manier vorm te geven.

Het 1e principe raakt de kernwaarde ‘Challenge’. Mensen hebben een uitdaging nodig om te leren, om het maximale uit zichzelf en uit 

het team te halen.
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1. Formuleer een lange termijn filosofie die leidt tot waarde voor de cliënt. Baseer daar 
je beslissingen op. Ook al gaat dit ten koste van het voordeel op korte termijn of van de 
winst. 

Welke verspillingen pak je het eerst aan? Waar ga je tijd aan besteden? Principe 1 vertelt ons dat we beter 

(1) eerst de lange termijn doelstellingen voor de afdeling moeten bepalen

(2) die vertalen naar meetbare KPI’s

(3) vervolgens de verspillingen definiëren die tussen nu en de lange termijn doelstelling staan en 

(4) de beschikbare, tijd, resources en budget inzetten om deze verspillingen te elimineren.

Bedrijven die dit principe goed onder de knie hebben stellen zich niet de vraag: “welke verbeteringen KUNNEN we doen?”, 

maar wel: “welke verbeteringen MOETEN we doen?”.
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Oefening

1. Bedenk samen een lean visie die aansluit bij de algemene visie van je organisatie. 

2. Bedenk ook de huidige kernwaarden van je organisatie bijdragen aan de lean visie.
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2-tallen, 10 min, 5 min nabespreken



Hoe vertaal je doelstellingen naar (lean) acties

LINKS

1. 3-5 jaar visie

2. Management besluiten

3. Verantwoordelijken

4. Resultaten vaststellen

RECHTS

1. Jaardoelen

2. Activiteiten 

3. KPI’s

4. Wie pakt wat op
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Oefening: welke kant is effectiever voor jou en waarom



Visie & Strategie
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Hoshin Kanri (policy deployment), voorbeeld 1



Visie & Strategie
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Hoshin Kanri (policy deployment) voorbeeld 2



Oefening , huiswerk

• Probeer missie, visie, kernwaarden en strategie van je organisatie nog eens intern te toetsen en hoe 

komt lean hierin terug? 

• Doe een voorstel voor een (betere) afgeleide lean visie.

• Dit is huiswerk
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Hoe is het bij jullie?



Lean accounting
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Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Zijn er ook verborgen kosten?

• In hoeverre zijn er kosten die niet zichtbaar zijn, of is daar geen sprake van?

• Zo ja, geef een aantal voorbeelden
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Oefening: 2-tallen, 5 min, 5 min nabespreken



Herken je deze kosten?

73

COPQ

Verborgen kosten (hidden factory) worden vaak vergeten…
➢Overmatig overwerk
➢Overmatig communicatie door service
➢Kosten van fouten in facturatie
➢Extra vrachtkosten
➢Overmatig verloop
➢Onnodige groupage via tussenkantoren
➢Expeditiekosten
➢Onderhandelingen met klanten
➢Vertraagde betalingen
➢Teveel voorraad
➢Fouten in salescontracten
➢Geen tijdige feedbackverwerking
…maar kunnen oplopen tot 15 tot 25% van omzet.

COPQ 
(cost of poor quality)



COPQ gekwantificeerd
Opdracht

• Een bedrijf verkoopt product X voor € 1000,-/unit
• 1000 stuks worden ieder kwartaal verkocht
• Variabele kosten zijn € 600,-/unit
• Vaste kosten zijn € 350.000,-
• Afkeurpercentage: 10% die niet terug te vinden zijn in de financiële

rapportage

Omzet € 1.000.000,-
Variabele €    600.000,-
Contributiemarge €    400.000,-

Vaste kosten €    350.000,-

Winst €      50.000,-

Opdracht: Kwantificeer de hidden factory? (10min)
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COPQ
Antwoord

• Echte kosten # geprod prod is 1000/(1-10%) = 1111

• Echte variabele kosten zijn € 600.000/1111 = € 540,-/unit

• COPQ: 111 x € 540,- = € 59.940,-

Voor verborgen fabriek Na elimineren verborgen fabriek

Omzet € 1.000.000,- € 1.000.000,-

Variabele kosten €    540.060,- €    540.060,-

Contributiemarge €    459.940,- €    459.940,-

Vaste kosten €    350.000,- €    365.000,-*

COPQ €      59.940,- €               0,-

Profit €      50.000,- €      94.946,-
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De ‘Hidden Factory’

• Gepland verlies De producten/diensten zouden geproduceerd/geleverd kunnen worden maar 

planning is niet optimaal.

• Beschikbaarheidsverlies De tijd waarin de productie/dienstverlening zou moeten draaien maar doet het niet.

• Prestatieverlies De tijd waarin de productie draait maar niet op het verwachte/geplande tempo.

• Kwaliteitsverlies Productie/dienstverlening draait maar er fouten afgeleverd (fouten in 

producten/diensten)

Ga van deze uitgangspunten uit en geef voorbeelden van jouw ‘Hidden Factory’ (tweetallen, 10 min, 10 min)

Verborgen fabriek



Lean accounting
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Denken in de waardestroom

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Doelen en lean prestatiemetingen

Lean kostenbeheersing

Strategische doelen Strategische metingen Waardestroom metingen Cell/process metingen

Vergroten cash flow Groei verkoop Omzet per medewerker Uurproductie (takttijd)

Vergroten omzet en marktaandeel EBITDA Leverbetrouwbaarheid WIP t.o.v. Standaard WIP

Continue verbetercultuur Dagen voorraad Doorlooptijd v.a. grondstof tot eindproduct Eerste keer goed

Leverbetrouwbaarheid Eerste keer goed (uitval, afval, herstel) OEE

Klanttevredenheid Gemiddelde kosten per unit

Omzet per medewerker Dagen uistaande debiteuren



De ‘oude’ en de Lean focus op kosten: 
Waardestroom benadering

Waardestroom

Arbeidsuren materialen
Productie

ondersteuning Machinekosten

Ondersteunende 

afdelingen

Onderhoud en 

facilities

Overige  kosten

waardestroom

Traditionele focus Lean focus

Efficientie Takt tijd

Capaciteitsbenutting Kosten in de productstroom

Overhead dekking Effectiviteit van standaard werk

Stabiliteit pull systeem

Een stuks productie
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Traditionele rapportage vs. Lean rapportage
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Lean prestatie metingen

• Oorzaken begrijpen

• Kijken naar de toekomst

Traditionele financiële rapportage:

• Resultaten vastleggen

• Kijken naar het verleden

1. Overheadkosten zijn (zoveel mogelijk) gerelateerd aan de waardestroom als geheel en niet aan arbeidsuren.

2. De kosten van een dienst/product zijn primair afhankelijk van de snelheid waarmee het product door de 
waardeketen gaat, met name de bottleneck.



Lean accounting
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Financiële beheersing

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Kostensoorten

Directe kosten: zijn gekoppeld aan een bepaald product

- De machine uren voor product

- Materiaal kosten product

- Manuren per product

Indirecte kosten: kunnen niet gekoppeld worden aan een bepaald

product

- Personeelskosten

- Afschrijving gebouwen

- Kosten kantine

Directe en indirecte kosten



Kostensoorten

Variabele kosten: stijgen als de afzet toeneemt

- Energiekosten totaal

- Materiaalkosten totaal

- Voorraadkosten

Vast kosten: blijven gelijk als de afzet toeneemt

- Afschrijving gebouwen

- Personeelskosten management

Variabele en vaste kosten



Kostensoorten

Statistische kosten: soms ook ‘toeval’ kosten genoemd.

Deze zijn niet voorspelbaar, maar we weten dat ze voorkomen. We houden er dus wel rekening mee.

- Ziekteverzuim

- Uitval van een machine

- Materiaal dat kwijtraakt

- Een heftruck die tegen de muur rijdt

- Een fout in de tekening

Statische kosten



Kostensoorten

Verborgen kosten: worden niet of niet goed gesignaleerd

Lijken soms op statistische kosten, maar komen over het algemeen niet boven water.

- Zoeken naar onderdelen

- Graven in een niet FIFO voorraad

- Werk onderbreken voor een spoedklus (extra opstartkosten, kans op fout neemt toe etc.)

- Het ‘ochtend bakkie’

- Mensen die niet goed zijn opgeleid

- Defect gereedschap weer terugleggen

Verborgen kosten

Oefening kostensoorten restaurant: 2 groepen (15 min, 10 min)



Kostenbeheersing

Vaste kosten: Zo laag mogelijk; niet variabel laten worden

Variabele kosten: Niet laten stijgen bij toename afzet

Indirecte kosten: In verhouding met de directe kosten en zo laag mogelijk

Directe kosten: Inzichtelijk maken en beheersen

Statistische kosten: Meten en elimineren

Verborgen kosten: Zichtbaar maken en aanpakken

Hamvraag: 

Welke invloed hebben wij vanuit LSS op deze kosten en wat kunnen wij doen aan beheersing?

Wat wil je met de verschillende kosten?



Kostenbeheersing

• Visueel management

• Visuele fabriek

• 5S

• Verhogen doorstroming

• Modderjacht

• Fleximatrix

• Standaardwerkinstructies

• etc

Beïnvloeden allen de variabele, statistische, directe en verborgen kosten.

Borgen van de kosten



Oefening kostensoorten
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Oefening kostensoorten restaurant



Lean accounting
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Financiële beoordeling business case

Agenda dag 1

• Visie en Strategie

• Lean Accounting

• Recap Lean Six Sigma

• Define



Cost

Working
capital

Fixed asset

Revenue

Cost of 
capital

Capital
employed

Economic
taxes

NEBIT

Capital
charge

NOPAT

EVA Value creation

Drivers EVA en VC
Waardecreatie

EVA = Economic value Added
VC      = Value creation (discounted EVA streams of the life of project impact)
NPV    = Net Present Value
NEBIT = Net Earnings before Interest & Taks
NOPAT = Net Operatiting Profit After Taks
WACC = Weighted Average Cost of Capital (%)



Economic Value Added

Voorbeeld business case: verlagen van doorlooptijden verhoogt de verkoop

- Gemiddelde levertijd is 9 werkdagen

- Vertegenwoordigers zeggen dat er 4-6 orders worden verloren iedere maand omdat de gevraagde levertijden van 

3 werkdagen niet worden gehaald.

- Orderomvang per order is gemiddeld € 10k (YTD)

- Gemiddelde marge op producten is 18% (YTD)

- Reduceren van doorlooptijden naar minder dan 3 werkdagen levert 5 extra orders per maand op. 

- Belastingtarief is 25%

Wat is de EVA voor het eerste jaar?

Business case: Grotere opbrengsten



EVA

• 5 extra orders x 12 = 60 per jaar

• Extra omzet: 60 x 10 = 600K

• Minus kosten: 600K – (0,82 * 600K) = 108K

• Minus belasting: 108K – (0,75 * 108K) = 81K
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Uitwerking



Economic Value Added

Voorbeeld business case: Verbeteren beschikbaarheid van kopieermachine reduceert werkkapitaal.

- Machine XYZ heeft 63% uptime (beschikbaarheid) historie (YTD).

- Vergelijkbare machines hebben een gemiddelde beschikbaarheid van > 75% in andere plants.

- De gemiddelde voorraad in XYZ cell is € 540k (YTD) waarvan 80% voor machine ligt.

- Verbeteren van de uptime van machine XYZ naar het gemiddelde niveau reduceert de batch grootte  en daarmee 

voorraad voor de cell XYZ met 50%.

- WACC (weighted average cost of capital) is 10%

Wat is de waarde van de gereduceerde voorraad?

Wat is de EVA voor het eerste jaar?

Business case: Reductie van werkkapitaal



EVA

Waarde gereduceerde voorraad:

• 0,8 * 540K =432K

• Reductie met 50% : 0,5 * 432K = 216K

Wat is de EVA voor het eerste jaar:

• 216K * 0,1 (WACC) = 21,6K (rentekosten die worden voorkomen)
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Uitwerking



Verbeterstructuur



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 vanL

– Het type probleem/project

– De insteek

– De doorlooptijd
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Verbeterstructuren
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Verbetermethodieken

Plan Do Check Act

Measure Analyse Improve ControlDefine

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer 
tegenmaat-

regel in

Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes

Stel team samen
Beschrijf 
probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel
Borg oplossing Vier resultaatV

er
b

et
er

m
et

h
o

d
ie

k PDCA

DMAIC

A3

8D



Verbeterstructuren
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Doel en periode per techniek

V
er

b
et

er
m

et
h

o
d

ie
k

PDCA

DMAIC

A3

8D

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

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

7 of 8 stappen om te verbeteren. Eventueel ook voor status van een verbetertraject visueel te communiceren. Kort 
verbeter traject. (1-8 weken)

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

Kaizen
event

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



Verbeterstructuren ► PDCA
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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
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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

• 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



Verbeterstructuren 
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A3

6. Plan

7. Follow up

Evalueren en vervolgacties bepalen

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Ontwerp de oplossingen

Omschrijf de maatregelen

Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

Analyseer de kernoorzaken

1. Achtergrond

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

3. Gewenste situatie

Bepaal de doelsituatie



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
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A3



Verbeterstructuren
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A3

6. Plan

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

7. Follow up

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

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

Plan
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2. Huidige situatie

4. Analyse

1. Achtergrond

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

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

3. Gewenste situatie

0

100

200

Aantal meldingen maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
Actie Deadline Verantwoordelijk

Wachtwoordreset-functie 
verbeteren in scrum team

Sprint 20
(2 – 15 dec)

Johan

Afspraak plannen met 
leverancier

2 december Anneke

Tekst activatiemail 
aanpassen

8 december Gijs

45%

28%

22%

5%
Logging

wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig



DMAIC | Define

Dag 3



Define

– Selectie van project

– Probleemstelling

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Projectteam

– Projectcharter

– Stakeholderanalyse & communicatieplan
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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



Selectie van verbeterproject



Define

Projectselectie: keuzestress?

door Operationeel
Management
+ Lean expert

Verbeterpunten vanuit

STRATEGIE

Projectselectie

Opstellen Ambitie documenten

Lean Projecten en kaizen events

Projectselectie-criteria

Verbeterpunten vanuit

OPERATIE

door Business
Management
+ Lean expert

Gap Analyse en Breakdown

door Lean 

Projectselectie-board
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Hoe komen we tot een project?

Huidige waardestroom Toekomstige waardestroom



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



Define

• Ondersteunt bedrijfsdoelstellingen

• Voldoende besparing

• Klantgericht 

• Oplossing op voorhand onbekend

• Randvoorwaarden gedefinieerd voor medewerkers en gemeenschap

• Oplosbaar binnen afzienbare tijd

• Ondersteuning door proceseigenaar en Champion

• Specifieke omschrijving (SMART) van:

– Bereik (scope)

– Doelen en resultaten

– Teamleden en hun bijdrage

– Tijdsplanning
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Voorwaarden goed project



Define

Een Pugh-matrix is een tabel waarmee je makkelijk verschillende opties tegen elkaar kunt afwegen.

Hoe maak je een Pugh—matrix?

• Bepaal de criteria waarop je de verschillende opties tegen elkaar wilt afwegen

• Bepaal de wegingsfactor per criterium

• Kies één van de opties of de bestaande situatie als referentie

• Bepaal de score van elk idee ten opzichte van de referentie voor elk van de genoemde criteria. Bepaal of iets beter (+), 

slechter (-) of gelijk (=).

• Bepaal voor elke kolom het totaal aantal (+), (-) en (=)

• Combineer de goede elementen van elk idee tot het eindvoorstel.
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Projectselectie: de Pugh-matrix



Define
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Pugh Matrix: voorbeeld

Relatie met strategische doelen
projecten (scores: 1,3,9)

Criteria
gewich
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(1,3,5)
Relatie met strategische
doelen 1 3 3 1 3
Impact op 
klanttevredenheid 3 3 9 3 9
Koppeling met 
bedrijfs/proces
doelstelllingen 5 9 9 3 9
Medewerkerstevredenheid 1 9 3 3 9
Specifieke noodzaak 3 1 9 9 3
Benodigde tijd (schatting) 1 3 9 9 9
Middelen beschikbaarheid
(tijd, geld) 3 9 1 1 1
Commitment champion en 
proces eigenaar 5 3 3 1 3
Score 114 132 72 120 0 0 0 0 0
Rank 3 1 4 2



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



Uitwerking Define fase verbeterproject



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

Vaststellen 
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
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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)

7. Valideer de procesbeschrijving (is het een beschrijving zoals het nu werkelijk loopt?
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Stappenplan



Define

– Probleemstelling

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Stakeholderanalyse & communicatieplan

– 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



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)
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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)

https://bureautromp.nl/voice-of-the-customer/


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

https://bureautromp.nl/kano-model-is-en-kun-er-mee/


Klantwens
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Kano-tabel

In te vullen voor klantperspectief t.a.v. de 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
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Het Kano-model

Basisfunctie (B)

• De basisvereisten van gebruikers voor het product

• verbetering van de functionaliteit van functies heeft nauwelijks invloed op de tevredenheid van gebruikers

• Ontbrekende must-be-kenmerken leiden tot ontevredenheid

• Op de vraag wat ze nodig hebben, noemen gebruikers niet expliciet must-be-functies omdat ze deze als een voor de hand liggende voorwaarde beschouwen

• beslissende concurrentiefactor: als must-be features ontbreken, verliezen gebruikers direct hun interesse in het product

Prestatiefunctie (P)

• De tevredenheid van klanten neemt evenredig toe met verbeterde functionaliteit van functies

• prestatiefuncties zijn meestal degene die gebruikers expliciet vermelden wanneer hen wordt gevraagd welke functies ze willen / nodig hebben

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



Klantwens
Voice of the customer (VOC)

138

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQStap 4. Prioriteer

Stap 2. Segmenteer



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 aspecten van de levering van het product of dienst bijdragen aan het vervullen van die behoefte;

5. Bepaal door steeds de vraag te stellen 'wat bedoel je precies met ...' wat uiteindelijk de meetbare eigenschappen zijn 

die van belang zijn voor het goed vervullen van de behoefte van de klant;

6. Zet de drie niveaus behoefte, aspecten en meetbare eigenschappen in een boomstructuur door verbindingen te leggen 

via lijnen.

7. Bepaal prioriteiten van de CTQ’s en kies er 1 of 2 om te verbeteren
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CTQ-flowdown

https://bureautromp.nl/ctq-boom/


CTQ

• CTx

– CTD – Critical to Delivery

– CTC – Critical to Cost

– CTP – Critical to Process

– CTS – Critical to Safety

– CT.. - …

• x is afhankelijk van bedrijf en situatie

• Zorg voor alignment van projecten en CTx’s
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CTx vanuit verschillende oogpunten



Goede 
klantenservice

Meetbare indicator (Y’s)Aspect/CTQ (input 

KANO)

Behoefte

Wachttijd

Vriendelijke 
medewerkers

Terugbetaal-
beleid

90% van alle klanten tevreden over 
wachttijd (> 8)

Alle telefoongesprekken opgenomen 
binnen 20 seconden

90% van alle aankopen en 
terugbetalingen verwerkt binnen 2 

minuten

Alle klanten begroet binnen 30 
seconden na binnenkomst

Alle medewerkers lachen bij 
klantcontact

80% van alle klanten tevreden met 
terugbetaalbeleid (> 8)

CTQ
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Voorbeeld CTQ-flowdown



CTQ
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Van VOC naar projectdoel

VOC

Projectdoel Y

Klant/Ext. CTQ’s

Int. CTQ’s

Wat Voorbeelden

Wat zegt de klant

Zoals de klant het ziet
Zoals de klant het meet

Zoals de klant het ervaart

Zoals wij het intern ervaren
Zoals wij het intern meten

Zoals wij het intern beïnvloeden

Eén interne CTQ:
- Significante impact op de VOC

- Meetbare doelen met
klant-specificaties

Ik ben ontevreden over het restaurant

Gerecht smaakt flauw
Het is te warm in het restaurant

De soep is koud

Zout en kruiden in het gerecht
Grootte van de porties

Temperatuur van de soep

Temperatuur van de soep 70-75 gr. C



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 aspecten van de levering van het product of dienst bijdragen aan het vervullen van die behoefte;

5. Bepaal door steeds de vraag te stellen 'wat bedoel je precies met ...' wat uiteindelijk de meetbare eigenschappen zijn 

die van belang zijn voor het goed vervullen van de behoefte van de klant;

6. Zet de drie niveaus behoefte, aspecten en meetbare eigenschappen in een boomstructuur door verbindingen te leggen 

via lijnen.
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CTQ Flowdown opstellen

https://bureautromp.nl/ctq-boom/


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
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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
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Waar focus de CTQ zich op

Outputs

Procesrichting

Proces

X6 X7 X8

CTQ’s

Klant

VOC

Richting Lean verbeterproject



Projectteam samenstellen



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



Define ► Projectteam

151

Hoe boek je samen resultaat?

Goals

Rollen &
verantwoordelijkheden

Processen & procedures

Intermenselijke relaties

G

R

P

I

Team Development Tuckman

Belbin teamrollen

Menstype

GRPI model



Georganiseerd rond 

het proces

Zelf coördinatie 

over het werk

Verantwoordelijk 

voor het proces

Verbetering van het 

proces

DE VIER BOUWSTENEN

Project/kaizen team

Empowered team



1

Werknemers zijn georganiseerd rond het proces

• Definiëer het te verbeteren business proces

• Organiseer werknemers rond dat proces

• Integreer ondersteunende functies en de (interne) 

klant indien mogelijk 

• Definieer ieders verantwoordelijkheid

Creëer een wezenlijke en tastbare taak

voor het Team

Project/kaizen team

Bouwsteen voor het empowered team



2

Maak het Team verantwoordelijk voor het proces

• Geen traditionele taakverdeling

• Persoonlijke verantwoordelijkheid

voor eindresultaat

• Creëer onderlinge afhankelijkheid

Gezamenlijke doelen ‘maakt’ een team

Project/kaizen team
Bouwstenen voor een Empowered Team



3

Alle medewerkers zijn betrokken bij het managen van hun 

verbeterproces

• Verzamelen, rapporteren en opvolging van 

dagelijkse resultaten

• Empowered….grote verantwoordelijkheid voor 

planning, coördinatie en administratie van de 

resultaten

• Focus op klanttevredenheid

Een eenduidige benadering voor Empowerment

Project/kaizen team
Bouwstenen voor een Empowered Team



• Meten

• Doelen

• Grenzen

• Taken

• Training

• Veranderingsplan

Productie

Training

Communicatie
Kosten

VeiligheidKwaliteit

Project/kaizen team
STAR System voor Empowerment



4

Medewerkers zijn betrokken bij het continu verbeteren van 

hun processen

 Medewerkers zijn getraind in probleemoplossingen en

continue procesverbetering

 Tijd wordt vrijgemaakt voor continue verbeteringen

 Toegang tot alle benodigde bronnen om ideeën uit te kunnen 

werken

Doel: baanbrekende verbeteringen

Project/kaizen team
Bouwstenen voor een Empowered Team



Project/kaizen team

Het team groeit in fasen.

Fase 1: Vorming

• Enthousiasme

• Afkeer van nieuwe benadering

• Scepsis over de hele actie

Fase 2: Storming

• Alles is discutabel

• Iedereen bereidt eigen stokpaardje

• Spanningen tussen werkgroepleden

• Niet realistische doelen worden gesteld

De basis van Teamwork



Project/kaizen team

Fase 3: Norming

• Acceptatie door andere team leden

• Kritische maar constructieve bijdrage groeit

• Groep wordt minder gespannen

• Harmonie volgt

Fase 4: Performing

• Onderlinge steun en aanvulling op elkanders zwakke plekken

• Oog voor de sterkten en zwakten van een team

• Tevredenheid over voortgang team

De basis van Teamwork (vervolg)



Forming

Storming Norming

Performing
Performance

Time

Project/ Kaizen team
Team work



Inhoud

Bespreking van het onderwerp zelf

Procedure

Hoe gaan we met het onderwerp om

Proces

Hoe beleven we het

Project/kaizen team
Communicatieniveau



Beeldvorming

Invalshoeken

Aspecten

Argumenten

Oordeelsvorming

Afweging

Besluitvorming

Communiceren gebruikers

Keuzes maken

Controleren

Project/kaizen team
BOB, communicatieopbouw



Project/kaizen team

• Als iedereen in je team hetzelfde nastreeft, krijg je meer gerichte verbeterinitiatieven en daarmee ga je 

beter, sneller richting je doel.

• Door de betere gerichtheid krijg je betere samenwerking, de neuzen in dezelfde richting.

• Alle energie, creativiteit, enz. in jouw team staat in dienst van hetzelfde doel i.p.v. dat ieder iets roept 

wat hem goed lijkt.

• Mensen houden wel van een uitdaging, maar het moet haalbaar blijven. Niet te moeilijk of te ver weg 

anders gaat het niet werken. Liever meerdere kleine stapjes, dan één grote.

• Te makkelijk is niet uitdagend. Te moeilijk gaat ook niet werken.

• Het is normaal om een doel vast te leggen en nog niet te weten hoe je dit bereikt.

Focus en uitdaging



Project/kaizen team

• Wanneer wil je met jouw team de doeltoestand bereikt hebben?

– Eén jaar: dit voor de meesten te lang, te ver weg. Ze verliezen interesse enthousiasme, e.d. Ga in dat 

geval met tussendoelen werken.

– Drie maanden: zie dit als een maximum. Als het langer gaat duren kan je beter tussendoelen stellen.

– Eén tot vier weken: dit lijkt goed te werken.

– Paar dagen: werkt soms heel goed als je kort na elkaar in kleine stapjes wilt verbeteren

• Algemeen: hoe verder weg de horizon hoe groter het belang van een goed plan. Bij een duur van een 

paar dagen tot een week kan je zonder uitgewerkt plan. Richtlijn: > 6 weken= goed doordacht plan. (Als 

een plan schrijven een week kost is dat weer niet zo zinvol.)

• Dit geldt algemeen in verbeterprojecten! ( verbeteren volgens DMAIC: 1 week Define, 3 weken M, 3 

weken A, 3 weken I, 1 week C = samen 12 weken)

Tijdhorizon



Projectcharter opstellen 



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

https://bureautromp.nl/project-charter/


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



Verbeterstructuren 

168

A3

• Bij een A3 staat de probleemstelling bij de eerste 

stappen centraal.

• De doelstelling bij een A3 komt pas op het moment 

dat je de huidige situatie kent, zoals bijvoorbeeld 

procesprestaties of defecten



Diverse modellen voor verbeterplannen in definitie fase

169

A3, 8D, verspillingformulier
 
 

 
 

1. Onderwerp 
Opdrachtomschrijving: 

 
Probleembeschrijving (huidige situatie): 

 
Gewenste situatie (droom): 

 
Randvoorwaarden: 

 

2. Doel Vaststellen 
 
Doelstelling? 

Wat willen we realiseren binnen welk tijdsbestek 
 

3. Probleem Onderzoeken 
 
Kraan dicht actie (korte termijn interim oplossing) 

 
Wat is het probleem? 

 
Waar hebben we het probleem? 

 
Wanneer hebben we het probleem? 

 
Hoe ontwikkelt zich het probleem? 

 
Oorzaken bepalen (5x waarom) 

 

 

 

4. Oplossingen 

 
 

5. Invoeringsplan 

 

Actielijst 

 

 

VIT Naam VIT team 

  

Startdatum Geplande realisatiedatum  

     

Naam:

Team:

Datum: Nr:

Defecten

Wat levert het op voor:

Wachten

in 

Controle

Herbewerken

Voorraad

Overprocessing

Beweging

Oude situatie - tekening / beschrijving Nieuwe situatie - tekening / beschrijving

Akkoord manager:

Geplande realisatiedatum:

Akkoord Teamleider:

Veiligheid :

Ik heb last van Verspilling

Tijd :

Leverbetrouwbaarheid :

Productkwaliteit :

Geld :

Korte beschrijving van het probleem en doelstelling

Kosten om de oplossing in te voeren

verspillingen

Mijn Klant

Mijn Leverancier

Mijn Team

Mijzelf

Tijd:

Geld:



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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Stakeholder analyse

Dag 4



Define

– Probleemstelling

– SIPOC 

– Klantwens: VOC

– CTQ

– Projectdoelstelling (Y)

– Projectteam

– Projectcharter

– Stakeholderanalyse & stakeholdermanagement

172

Stakeholder analyse en stakeholder management

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Define ► Stakeholderanalyse en -management

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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Wie zijn je stakeholders?

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 en -management
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Stappenplan

6. Review en 
herhaal

1. Wie zijn de 
stakeholders

2. Wat willen ze, 
documenteren.

3. Analyseer 
stakeholders, 

invloed en belang

4. Management 
verwachtingen 
stakeholders

5. Neem actie
om te beïnvloeden



Define ► Stakeholderanalyse en -management
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Wie zijn de stakeholders en wat willen ze?

In
vl

o
ed

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 en -management
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Analyseer en onderneem actie!



Open discussie

• Wanneer gebruik je de stakeholders analyse?

• Hoe beïnvloed je:

– Management

– Medewerkers die betrokken worden

– Hoger management (directie)

– …

(Maak dit zo concreet mogelijk)



Stakeholder analyse

• Wie zijn de belanghebbenden van dit project

• Hun relatie met het project dmv gezichtjes

• De relatieve afstand tot het project

Waardenetwerk



Define ► Stakeholderanalyse en -management

sterk

tegen tegen neutraal voor

sterk

voor

Jan Boersen afdelingschef P - nog nooit betrokken geweest … … 

Anna van Zomeren T - weet niet wat het oplevert … …

C - 

Reden:

P - politieke reden

T - technische reden

Waar ze heen moeten C - komt voort uit cultuur

Wie

Waar je DENKT dat ze zitten

Waar je WEET (geverifieerd) dat 

ze zitten

huidige support / gewenste support

Key stakeholder Rol reden voor support of weerstand Actie

179

Analyseer en onderneem actie!



Define ► Stakeholderanalyse en -management
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Analyseer en onderneem actie!

1 2 3 4 5 6 7

1 Jan Boersen X

2 Kees de Leeuw X

3 Arie de Bolster X

4 Peter van Anseren X

5 George Halsteren X

6 Annete Kettet X

7 Joyce van Sprong X

 Veel invloed

Wat invloed

Geen invloed

Heeft inlvoed op

Stakeholder

 

B

C



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.

Define ► Stakeholderanalyse en -management
Analyseer en onderneem actie!



Define ► Stakeholderanalyse en -management
Checklist

• Begin bij de problemen die stakeholders ervaren

• Vertaal deze naar hun drijfveren

• Luister goed en vraag door (LSD)

• Wees duidelijk en manage verwachtingen

• Laat zien dat je expertise hebt

• Neem ze mee in je doelstelling, aanpak en keuze van de oplossingen

• Beoordeel hoe je de stakeholders kan beïnvloeden om ze mee te krijgen
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Oefening 2 Stakeholders(2 groepjes)

• Vul het stakeholders diagram in voor de coronavaccinatie.

• Maak een inschatting van de invloed van iedere stakeholder

• Vul het actieplan om de stakeholders te gaan managen

• Presenteer het resultaat

• Tijd: 25’ 1 2 3 4 5 6 7

1 Jan Boersen X

2 Kees de Leeuw X

3 Arie de Bolster X

4 Peter van Anseren X

5 George Halsteren X

6 Annete Kettet X

7 Joyce van Sprong X

 Veel invloed

Wat invloed

Geen invloed

Heeft inlvoed op

Stakeholder

1 2 3 4 5 6 7

1 Jan Boersen X

2 Kees de Leeuw X

3 Arie de Bolster X

4 Peter van Anseren X

5 George Halsteren X

6 Annete Kettet X

7 Joyce van Sprong X

 Veel invloed

Wat invloed

Geen invloed

Heeft inlvoed op

Stakeholder

 

B

C



Lean Black Belt

Dag 4

Agenda:

Procesbeschrijvingen
Waardestroom
Meten
Analyse
Grondoorzaken

Measure
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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



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



Principe 2: Waardestroom

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

188



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?



T
I

M

W

D

O
O

S

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

B
ew

er
ki

n
gs

ti
jd

en

Hoe het proces echt verloopt!

Informatiestromen

VAVA VA VAVA

Werkelijke doorlooptijd

Verspillingen

Principe 2: Waardestroomanalyse (VSM)
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DMAIC | Measure



Measure

– Proces mapping

– Value Stream Map (VSM) – huidige en gewenste situatie

– Meetplan

192

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

V
er

ko
o

p
 k

an
to

o
r

O
rd

er
 o

n
tv

an
gs

t

M
at

er
ia

al
 p

la
n

n
in

g

M
ag

az
ijn

Lo
gi

st
ie

k

Sh
ip

p
in

g

K
w

al
it

ei
ts

d
ie

n
st

In
ko

o
p

Fa
ct

u
re

ri
n

g

D
eb

it
eu

re
n

/ 
C

re
d

it
eu

re
n

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



Zijn er (onnodig) veel communicatielijnen nodig om het gewenste eindresultaat te bereiken
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Measure ► Beschrijf het proces
Spaghetti-diagram in dienstverlening



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



Functionaliteit

Kosten

Kwaliteit

Levertijd (doorlooptijd)

Naam/Imago

Service

Stap 1

In de ogen van onze klanten

heeft ons product slechts de 

volgende kenmerken:

Het begint bij de klant



VSM waar in de processen?

Value Stream 
Mapping

Bedrijfsscan

Set-up

Defect/
Variation

5S Flow

TPM

Kaizen Focus

Vision/Strategie

Communicatie Lean Training

Bus. Objectives

Business
Process



Define

Projectselectie: keuzestress?

door Operationeel
Management
+ LSS expert

Verbeterpunten vanuit

STRATEGIE

Projectselectie

Opstellen Project Charters

Lean Six Sigma Project

Projectselectie-criteria

Verbeterpunten vanuit

OPERATIE

door Business
Management
+ LSS expert

Performance Analyse en Breakdown

door Lean Six Sigma

Projectselectie-board
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Hoe komen we tot een project?



Hoe komen we van de huidige

naar de toekomstige/gewenste situatie 

Huidig 
fysiek

Huidig 
logisch

Nieuw
fysiek

Nieuw
logisch

Nieuw fysiek

Nieuw fysiek

‘ontpunthoofden’

Toepassing 
analysetechnieken

Toekomstige situatie op basis van 
resultaten analyses ‘de droom’

Kortere termijn verbeterplan 
met gebruik van verbeter-

technieken



Uitvoering Waardestroom

Begin aan deze kant 
met de eerste 

stappen
Teken dus van links 

naar rechts

Geef hier de 
informatiestroom 

weer

In het midden van de 
tekening wordt de stroom 

van het product 
weergegeven

In dit deel worden de 
hulpstoffen, gereedschappen 
en aangeleverde onderdelen

weergegeven
In dit deel geven we de tijd 

aan startend met t = 0

Afspraak over de indeling van de tekening



Waardestroom: wat is een stap?

Onder een stap verstaan we elke afzonderlijke activiteit of 

handeling om de order of het deelproces uit te kunnen 

voeren. 

Voorbeelden:

• Onderdelen halen in het magazijn

• Een schroef vastdraaien

• Controle op juiste meetwaarde

• Tussenproduct opslaan 

• Eindproduct testen

• Factuur binnenboeken

• Tekening vrijgeven

• ………..

• …………



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?



Waardestroomdiagram Organisatie



Waardestroomdiagram voorbeeld



Waardestroomdiagram Organisatie

Met dank aan Stork PMT



Waardestroomteam



Waardestroom huidige situatie



Waardestroomanalyse nieuwe situatie



Waardestroomanalyse
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Verscchillende 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 / wk

Mail

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 / wk

Mail

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 / wk

DAF-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 →

rechtstreeks naar WPB
→werkorder 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



1. Bepaal de productstroom en/of het proces(sen) dat in kaart worden gebracht.
2. Breng eerst de hoofdstappen van het proces voor één product/dienst in kaart en 

daarna per stap verticaal naar beneden  de activiteiten
3. Voeg wachttijden, voorraden en transport toe tussen de processtappen  en 

gemiddeld aantal dagen voorraad etc aangeven
4. Op het bovenste deel van de brown paper de informatiestromen aangeven 
5. Voeg onder iedere hoofdprocesstap een databox met bijv. procestijden, omsteltijd, 

uitval, uptime, etc., en zet bij iedere activiteit de procestijd
6. Voeg onderaan de brown paper per stap (ook voor transport/voorraden) de 

doorlooptijd toe
7. Markeren van de waardetoevoegende en geen waardetoevoegende stappen
8. Verifieer de waardestroom aan de hand van Gemba walks

Gaandeweg het maken van de waardestroom de knelpunten/kansgebieden op roze 
postit briefjes zetten.

Lean Principe 2: Waardestroom
VSM Checklist



• Probeer niet om meteen alle details op papier te krijgen: eerst 
processtappen en daarna de activiteiten onder iedere stap 

• Het gaat eerst om de inhoud daarna de vorm.

• Vraag naar de doorlooptijd en procestijd van iedere stap; zoveel mogelijk 
onderbouwing met feiten/metingen

• Na afloop afvragen of iedere stap:
- waarde toevoegt in de ogen van de klant
- business waarde toevoegt en (nog) noodzakelijk is
- geen waarde toevoegt, niet noodzakelijk is en moet 

worden weggenomen

Waardestroom: nuttige tips



VSM – Tips voor Value Stream Mapping

Tips: voorbeelden van Proces Data die verkregen kan worden:

– Processing Time (P/T) of Procestijd

• Customer Value-Add time voor de proces stap*

– Queue Time (Q/T) of Wachttijd

• Tijd die “dingen” bezig zijn met wachten voordat ze geprocessed worden

– Changeover Time (C/T) of Omschakeltijd

• Tijd nodig om over te schakelen tussen verschillende taken

– Variabiliteit

• Afwijken van het gemiddelde (standaard deviaties)

– Uptime (of downtime)

• B.v. van computers of apparatuur

– Inputs en Outputs (Xs en Ys)

– Operating Time of Totale werktijd

• Werk uren minus breaks en lunches

– Error Rate (Defects) of foutpercentage

• Uitgedrukt als percentage van de totale output of DPMO (defects per million opportunities)

• Gebruik de definities voor Customer Value-Add, Business Value-Add, en Non-Value Add

Proces tijd = 6 Min

Std Dev P/T = 1 min

Omschakeltijd = 2 min

Error Rate = 1.1%

Data Box



VSM – Tips: Welke Data verzamel je bijvoorbeeld?

Procestijd
Variabiliteit

Omschakeltijd

Error Rate
Wachttijd

Kosten Per Transactie

Frequentie
Tijd

Afstand
Kosten

TAAK

Volume
Frequentie

Variatie

Klant

Klantvraag

Produkt Flow
In/Uit het Proces

Proces Data

Aantal van Product
of procestijd

Q

# mdws



Boren

Tekenen van de huidige status
Value-Stream Map

Proces & Materiaal symbolen:

Extern 
bedrijf

Fte = 3

C/T = 18s

C/O = 6hr

Scrap = 15%

Uptime 90%
Proces

Box Extern 
bedrijf Data Box

Voorraad
punt

3,000 kg
2.2 days



Tekenen van de huidige status 
Value-Stream Map

Proces & Materiaal symbolen:

Verschillende 
transport 
middelen

Vorkhef
truck

Truck

PUSH 
Production

SHIPMENT
PULL 

Consumption



Tekenen van de huidige status 
Value-Stream Map

Algemene symbolen:

Buffer / 
Safety 
Stock

Kanban Supermarket

Kaizen Doel

Persoon



Tekenen van de huidige status 
Value-Stream Map

Informatie Symbolen:

Handmatige
informatie Flow

Schedule 

(weekly, daily)

Electronische
Informatie Flow Kanban Flow

Schedule

Kanban
Post

Go 
See!



VSM Informatiestroom: Makigami, voorbeeld 1



Makigami: voorbeeld 2
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Value Stream Mapping

• Grafische voorstelling van een bedrijfsproces

– Dienst: meestal van klantvraag tot klantantwoord, uitvoering of levering

– Productie: meestal vanaf de inkoop van materiaal tot levering van het gemaakte 

product aan de klant

– Begint bij het in kaart brengen van huidige situatie

– Worden vaak met de hand getekend op de werkvloer met de medewerkers

• Handig omdat:

– Werkt vanuit klantverwachting, -behoeften, -wensen

– Tekenen vindt plaats op basis van feiten

– Laat de waardestroom voor de klant zien en analyseren

– Laat zien hoe de besturing gaat



Belangrijke vragen bij het maken van een VSM

• Welk proces gaan we ‘mappen’, wat is begin en eind

• Hoe verloopt de waardestroom (= proces), wat zijn de activiteiten

• Kwalificeren en kwantificeren:

– Waar wordt capaciteit gebruikt

– Hoeveel capaciteit is beschikbaar

– Waar liggen de (tussen)voorraden

– Hoeveel bedraagt de ‘touchtime’ per Procestap

– Wat zijn de wachttijden, transporttijden

– Hoe staat het met de kwaliteit (fouten tijdens het proces)

– Welke activiteiten voegen waarde toe

• Hoe lopen de informatiestromen die het proces besturen

• Waar liggen kansen voor verbeteren



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
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Stap 2 – 4. In kaart brengen huidige proces



Waardestroomanalyse
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Stap 5 – 7. Data toevoegen



Waardestroomanalyse

113

Stap 8-10. Het identificeren van waarde, verspillingen en verbeteringen

Breng de waarde van de 
activiteiten in kaart

= Toegevoegde waarde

= Business waarde of twijfelpunt

= Verspilling



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

235

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 min
2 min

6 min

1-15 min0,5 min

1  min 0,5 min
Productietijd: 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 min2 min

6 min

1-15 min0,5 min

1  min 0,5 min
Productietijd: 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



➢ Geef per verbeterpunt aan wat het verwachte effect is 
als deze wordt uitgevoerd (kwalitatitieve inschatting).

➢ Geef per verbeterpunt aan wat de verwachte Inspanning 
is om de verbeterstap te realiseren (kwalitatieve 
inschatting).

➢ Zet de postits met verbeterpunten in het juiste kwadrant 
in de I-E matrix.

➢ Prioriteer de verbeterpunten, en plaats ze in de 
verbeteractiematrix.

➢ Maak een keuze voor een van de drie verbeteracties:
➢ Todo

➢ Kaizen

➢ Ambitieproject

Verbeterstappen definiëren en selecteren
(checklist)



Projecten selecteren
(welke inspanning en effect brengt het oplossen van de knelpunten met zich mee)

E
ff
e
c
t

Inspanning

HoogLaag

H
o
o
g

L
a
a
g



Soorten verbeteracties

1. Just do it: dit is zg. ‘nobrainer’, kan snel door iemand (evt. 
met enige hulp) worden opgepakt, kost enkele uren.

2. Kaizen: een gerichte actie met een multidisciplinair team 
waarbij met een goede voorbereiding binnen een 1 tot 3 
dagen een substantiële verbetering wordt neergezet die 
daarna slechts geborgd dient te worden.

3. Ambitieproject: complexiteit wat groter, doorlooptijd 
maximaal 8 tot 12 weken; met een team en duidelijke 
betrokkenheid van de sponsor en waar nodig de 
stuurgroep



De toekomstige situatie

➢Dit is een creatief proces!

➢Zodra de huidige situatie in kaart is gebracht wordt de gewenste 
situatie of de droom (future state) in kaart gebracht.

➢Hierbij is het zaak de huidige situatie los te laten, een 
tijdshorizon te kiezen en ‘out of the box’ te denken. Het is aan 
te bevelen om gebruik te maken van de benoemde niet/weinig 
waarde toevoegende stappen en er kan eventueel gebruik 
worden gemaakt van de (al dan niet gecategoriseerde) 
knelpunten (die kunnen echter ook beperkend werken)



Lean Principe 2: Waardestroom

• Wat is de visie op de Future State?

– Wat is het strategisch doel voor deze waardestroom?
Bijvoorbeeld: meer snelheid, minder kosten, hogere klanttevredenheid, andere doelen?

• Kwalificeer en kwantificeer de visie:

– Reduceer Lead Time tot 10 Dagen

– Verhoog productiviteit met 30%

– Reduceer papier gebruikt tot 0% (paperless environment)

– Reduceer Defects/Fouten tot 0

– Verbeter telefoon aanname binnen 20s naar to 95% 

• Etc. 

• Dit is een creatief proces!

• Hierbij is het zaak de huidige situatie los te laten, een tijdshorizon te kiezen en ‘out of the box’ te denken. 
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Stap 4: Visualiseer de toekomstige situatie (Future State)



Lean Principe 2: Waardestroom

1. Neem de visie en doelstellingen (3 jaar) als uitgangspunt. 

2. Bepaal de ideale situatie van achter (aflevering klant) terug naar voren en benoem de processtappen, 
activiteiten, informatiestroom, relevante data en benoem de waarde- en geen waarde-toevoegende 
stappen.

3. Maak een vertaalslag van de ideale situatie naar de toekomstige situatie (6 maanden tot 1 jaar). 

4. Toets in hoeverre de knelpunten uit de huidige situatie worden opgelost.

5. Bepaal de verbeterstappen als je de huidige en toekomstige situatie naast elkaar legt

6. Zet ieder verbeterpunt op een postit, nummer de knelpunten, en zet hetzelfde nummer bij het 
bijbehorende verbeterpunt(en).

7. Zet de postits in een I/E matrix (inspanning/effect) en prioriteert.

8. Vul de verbeterstappen in in de verbeteractiematrix.
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De toekomstige situatie, (checklist)



Matrix verbeteracties (voorbeeld)



Meetplan

Measure



Measure

– Proces mapping

– Value Stream Map (VSM) - huidige situatie

– Meetplan

251

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Measure

• De meetfase heeft als doel vast te leggen hoe het huidige proces presteert (baseline) door het ontwikkelen en gebruiken 

van duidelijke en nuttige meetsystemen

252

Welke stappen neem je?

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal nulmeting 
en -potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Measure
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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



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, daarom gaan we gestructureerd te werk om de data 

te begrijpen.

1. Bepaal het type data

2. Maak een grafische weergave

3. Bepaal de karakteristieken
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Stappenplan



Karakteristieken van de dataset

Type data

Kwalitatief / Categorisch / AttributiefKwantitatief / Numeriek

Continu Discreet OrdinaalNominaal

Oneindig deelbaar
Metingen

• temperatuur
• afstand
• lengte

• gewicht

Hele eenheden (≥1)
Tellingen

• aantal defecten

Twee categorieën

• ja / nee
• goed / fout

• man / vrouw
• aanwezig / afwezig

Willekeurige categorieën

• noord / zuid / oost
• rood / geel / roze

Binair

Categorieën met volgorde

• nooit / soms / vaak
• YB / OB / GB / BB

Bijna continu: ordinaal met tenminste 7 
categorieën

Type data
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Karakteristieken van de dataset

Waar moet je op letten:

- Of je gemiddelde en variatie kan berekenen

- Of de nauwkeurigheid van je data wordt bepaald door hoe goed je meetsysteem is

Deze data kan het volgende weergeven:

• Tijd die het duurt om een vacature op te vullen (dagen)

• Diameter van een metalen buis (millimeters)

• Oven temperatuur (graden)

• Gewicht van brieven (gram)

• Druk (kg/cm2)

• Verwerken van factuur (dagen)
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Type data | Continu

Data

55,8

56,4

36,2

59,7

54,8

54,0

43,3

42,9

53,7

31,2

63,8

45,3



Karakteristieken van de dataset

Wanneer te gebruiken

- Tellingen van ‘hele’ aantallen

Deze data kan het volgende weergeven:

• Fouten op een factuur

• Sollicitanten voor een vacature

• Aantal telefoontjes naar een callcenter per uur

• Fouten producten in een productie batch

• Krassen op een geproduceerd stuk glas

• Aantal pakketten geleverd op een dag

Hoe weet je of het discrete of “tel” data is:

• Halve aantallen zijn niet mogelijk

• Geen bovengrens aanwezig

• Specifiek voor een mogelijkheid
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Type data | Discreet

Data 

1

2

3

4

2

1

0

1

Data   

45

37

39

21

36

29

31

35



Karakteristieken van de dataset

Deze data kan het volgende weergeven:

• Computer inspectie resultaten

• Netwerk beschikbaarheid

• Beschikbaarheid van onderdelen

• Tijdige leveringen

• Oplossingen geboden door helpdesk

• Klanttevredenheid
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Type data | Kwalitatief/Categorisch/Attributief

Data

Good

Bad

Good

Good

Bad

Good

Good

Good

Data

Pass

Fail

Pass

Pass

Pass

Pass

Fail

Pass

Data

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd



Karakteristieken van de dataset
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Van attributieve (kwalitatieve data) naar continue of discrete data

Voorkeur: continue data aangezien hier meer analyse 
mogelijkheden mee zijn

Attributief Discreet of Continu

Een klant vragen of deze wel of niet 
tevreden is 

Vraag om een score te geven tussen 1 en 10

Te meten of een levering wel of niet op tijd 
is 

Meet precies hoeveel een levering te vroeg 
of te laat is 

Vragen of een auto wel of niet schoon is Meet het aantal plakken wat niet schoon is 

Of de maat van een voetbal wel of niet 
binnen de eisen valt 

Meet precies hoe groot de voetbal is 



Karakteristieken van de dataset

• Meest gebruikte manier om de frequentieverdeling en spreiding van continue data grafisch weer te geven

• Data wordt gegroepeerd in klassen (doorgaans van gelijke intervallen)

• De frequentie per interval worden weergegeven als hoogte in een verticale balk
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Histogram

105907560453015

200

150

100

50

0

Outliers: waarden die 
opvallen in de grafiek, lijken 
er niet bij te horen



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, daarom gaan we gestructureerd te werk om de data 

te begrijpen.

1. Bepaal het type data

2. Maak een grafische weergave

3. Bepaal de karakteristieken
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Stappenplan

Componenten die het karakter van de dataset kenmerken:

1. Gemiddelde    Centrale tendens
2. Spreiding Variatie



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?



Karakteristieken van de dataset
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Gecentreerd 
rond doel

Niet gecentreerd, 
constant

Veel spreiding, 
niet constant

stabiliteit

kwaliteit



Karakteristieken van de dataset

1. Centrale tendens

• Het midden van het proces: waar verwachten we de meeste meetpunten?

2. Variatie

• De spreiding van het proces: hoe minder spreiding, hoe consistenter, en dus voorspelbaarder het proces

265

Centrale tendens & variantie

1. Mean (gemiddelde)
2. Median (mediaan)
3. Mode (modus)

4. Range (spreiding)
5. Variance (variantie)
6. Standard deviation

(standaard afwijking)

Centrale tendens

metingen voor de locatie

Variatie

metingen voor 

de veranderlijkheid



Karakteristieken van de dataset

De opdracht

1. Plak twee stukken tape op de grond die een meter uit 

elkaar liggen (zie plaatje)

2. Gooi vanaf de ene lijn 20x een knikker zo dicht mogelijk 

naar de andere lijn

3. Meet per keer de afstand van de lijn tot aan het midden van 

de knikker (hier komen dan zowel negatieve als positieve 

getallen uit). Let op dat je telkens op dezelfde manier meet
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Zelf aan de slag: Knikkeren

1 meter

Achter dit stuk 
tape sta je

Je gooit vervolgens zo dicht 
mogelijk in de buurt van dit stuk 

tape

4. Bereken over deze dataset (20 meetpunten): 

• Gemiddelde

• Mediaan

• Modus

• Spreiding

• Variantie

• Standaarddeviatie

En maak tot slot een histogram van deze meetpunten.
N.B. Volg je de training digitaal, gebruik dan dataset ‘1. Knikkeren om de 

berekeningen uit te voeren.



Data verzameling, data kwaliteit en meetplan

Dag 5: Measure vervolg



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Meten is weten, toch?



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

1. Bepaal welke informatie je nodig hebt

– Welke conclusies zou je willen kunnen trekken?

– Welke inzichten wil je op doen?

– Welke informatie heb je daarvoor nodig?

2. Bepaal hoe je data gaat verkrijgen →meetplan

1. Is de data er al, is deze voldoende betrouwbaar en kan ik daarbij? 

2. Moet ik wellicht opnieuw data verzamelen?
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Hoe gaan we onze data verzamelen?



Proces X-en

Input X-en

Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Wat ga je meten?

Outputs

Procesrichting

Proces

X6 X7 X8

CTQ’s

Klant

VOC

Richting Six Sigma project



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Stratificeren is het verdelen van data in categorieën. Deze categorieën noemt men stratificatiefactoren*.

Doel

De gemeten gegevens indelen in stratificatiefactoren (X1, X2, …,  Xn) die mogelijke invloed hebben op Y.

Zorg ervoor dat:

• De verschillen tussen groepen zo groot mogelijk zijn

• De verschillen binnen groepen zo klein mogelijk zijn
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Wat ga je meten?

X2 Y

X1

Xn

Kenmerk Voorbeeld stratificatiefactoren

Wat? Klachten, defecten, problemen

Wanneer? Jaar, maand, dag, uur, seizoen

Waar? Land, provincie, regio, stad, filiaal

Wie? Afdeling, groep, Individueel (verkoper, telefonist)



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Hoe groot moet mijn steekproef zijn?

• Meet vaak genoeg om alle variaties in het proces te bekijken;

• Meet lang genoeg om variaties over de tijd te zien (als proces niet stabiel is);

• Vuistregel: n30

Hoe voer je een steekproef uit?

• Uit systemen te halen (datawarehouse, procesflow, Excel etc).

• Middels een meetformulier welke je uitzet onder respondenten.

• Probeer bij je steekproef al na te denken wat mogelijke invloedsfactoren zouden kunnen zijn, zodat je je groep 
respondenten zorgvuldig kiest. En je dus zoveel mogelijk data verzameld om te kunnen analyseren.
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Het meetplan: de steekproef



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Bij het meten is het van belang stil te staan bij mogelijke vóórinstellingen (bias). Denk hierbij terug aan het voorbeeld met

de vliegtuigen.

Bias kan ontstaan door:

– Non response op een enquête

– Vooronderstellingen van de onderzoeker bij 

het samplen

– Fouten in de datacollectie en analyse

– Afrondingsmethoden op de data

– Non-random selectie
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Het meetplan: de steekproef



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Het meetplan: de steekproef

Cluster Sampling

Random Sampling

Systematic Sampling

Stratified Sampling
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Symboolgebruik

• We gebruiken andere symbolen voor een populatie en een steekproef om het onderscheid goed te kunnen laten zien. 
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Het meetplan: de steekproef

Onderwerp Populatie-symbool Steekproef-symbool

Aantal N n

Gemiddelde µ ҧ𝑥

Kans P p

Standaarddeviatie σ s



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Meten we elke keer wat anders?
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Validatie van het meetsysteem: bronnen van variatie

Binnen de groepen

Korte termijn

procesvariatie

Tussen de groepen

Lange termijn

procesvariatie

Geobserveerde procesvariatie

Echte ProcesvariatieMeetvariatie

Veroorzaakt door

meetapparatuur

“Repeatability”

Veroorzaakt door

mensen

“Reproducibility”

Resolutie

Nauwkeurigheid

Lineariteit

Stabiliteit



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Wie is de klant?

Een inwoner van Amsterdam die een parkeervergunning aanvraagt bij de Gemeente Amsterdam.

Wat is de VOC?

‘Het aanvragen van mijn parkeervergunning duurt te lang!’

Wat is CTQ?

‘De doorlooptijd voor de afhandeling van de aanvraag van de parkeervergunning mag maximaal 4 weken zijn.’

Project Y’s (kwantitatief)

Project Y: Doorlooptijd van de vergunningsaanvraag

Do-not-harm Y: De volledigheid van de afhandeling van de parkeervergunning in percentages
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Voorbeeld 1: Parkeervergunning aanvragen (1/2)

Klant

VOC

CTQ

Y’s



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Het stadsdeel waar de parkeervergunning voor wordt aangevraagd

• Het aantal jaren ervaring van de behandelend ambtenaar

• Het aantal parkeervergunningen dat in de wijk verleend is

• Het aantal formulieren dat dient te worden ingevuld door de ambtenaar om de parkeervergunningsaanvraag af te 

handelen

• Het seizoen waarin de parkeervergunning wordt aangevraagd
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Voorbeeld 1: Parkeervergunning aanvragen (1/2)

Trivial Many

Analyse

Vital Few

X2

X1

X4

X3

X5

Mogelijke X-en (trivial many)



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Wie is de klant?

Lease-autorijders die via de leasemaatschappij recht op pechhulpverlening bij ANWB hebben

Wat is de VOC?

Sneller geholpen worden op het moment dat er onderweg problemen zijn met de auto

Wat is CTQ?

Doorlooptijd hulpaanvraag tot het kunnen vervolgen van de autorit

Project Y’s (kwantitatief)

Project Y: Doorlooptijd pechhulp (aanvraag – vervolg autorit)

Do-not-harm Y: Kwaliteit van de service
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Voorbeeld 2: Pechhulp ANWB (1/2)

Klant

VOC

CTQ

Y’s



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Mogelijke X-en (trivial many)

Land waar de klant zich bevindt

De maatschappij bij wie de berijder verzekerd is

De periode (hoog- en laagseizoen)

De dienstverlener die wordt ingeschakeld

De hulpverlener die het incident behandelt

…….
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Voorbeeld 2: Pechhulp ANWB (2/2)

X2

X1

X4

X3

X..

X5



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Onderscheidend vermogen van de meting

• Doorlooptijd bestelling in dagen  → Minimaal in uren meten (anders discrete gegevens

• Businessmeting calls/medewerker → Meten in calls per medewerker per uur

• Afval per maand → Meten afval per dag per grote bron

• Verkoop per maand → Meten verkoop per dag 

• Gemiddelde winst → Marge per product

Nauwkeurigheid van de meting

• Hoe nauwkeurig is de meetapparatuur?

• Meet jij hetzelfde als ik? wordt behandeld: GR&R en Kappa test

• Meet ik zelf altijd hetzelfde?

• Het verzamelen van gegevens is tijdrovend en duur

• Het verzamelen van gegevens moet nauwkeurig gebeuren

• Gegevens zijn essentieel voor procesverbetering en procescontrole
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Beschikbaarheid & kwaliteit van de data

}

} Eerst denken,
dan meten



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Data is wat we denken dat het is

• Wordt consequent gemeten

• Wordt nauwkeurig gemeten

• Wordt goed geregistreerd

• Heeft voldoende volume om te kunnen 

analyseren
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Datakwaliteit: Betrouwbare en representief

• Gegevens zijn representatief voor het te verbeteren proces

• Gegevens zijn actueel

• Minimaal 6 representatieve datapunten voor een schatting van het 

gemiddelde 

• Minimaal 30 representatieve datapunten voor een betrouwbare 

schatting van de variatie of standaarddeviatie.

• Hoe meer representatieve gegevens, hoe beter

Valkuilen:

• De gegevens zijn niet willekeurig of random gekozen.

– In dat geval is een statistische analyse zonder waarde

• De gegevens zijn niet in de juiste tijdvolgorde. 

– Zet ze dan in de juiste volgorde

Betrouwbaar Representatief



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Binnen mijn bedrijf kun je nooit zeker zijn van de data in de systemen

• Binnen mijn bedrijf wordt alles strak gemeten en de data in de systemen klopt

• De systemen waar ik meestal mee werk zijn goed, andere vertrouw ik niet.

• De data in de systemen is bruikbaar voor (betrouwbare) management rapportages

• De data in de systemen is bruikbaar voor analyse door LSS Black en Green Belts
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Stellingen over dataverzameling



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

• Verwar het meetplan niet met een meetformulier
• Meetplan: Overzicht van alle uitstaande metingen. Wat gaan we doen?

• Meetformulier: Formulier (evt. fysiek) om meetgegevens vast te leggen. Hoe leggen we het vast.

Als we meten ontstaat het risico dat we onjuiste gegevens meten, probeer dus zoveel mogelijk van bestaande, beschikbare 

informatie uit te gaan!
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Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
Het meetplan



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Voorbeelden

• Het telefoongesprek, wanneer er opgehangen wordt

• De uitnodiging, als deze verstuurd wordt

• De klacht, als hij in de computer wordt ingevoerd

• De rekening, als hij de envelop in gaat

• De medewerker, die op de loonlijst staat

• De TV die geleverd wordt aan de klant
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Het meetplan: eenheid

• Dagen doorlooptijd/order

• Aantal foute velden per rekening

• Rekeningen schrijven in nota’s/uur

• Klachten/1000 orders

• Etc.

Valt je op:
…  per …



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

Fouten (Defects)

• Alles, wat leidt tot een ontevreden klant

• Alles, wat leidt tot het niet voldoen aan de normen (wet, vergunning)

• Iedere variatie van een eigenschap van een product/ dienst of een deel ervan, dat leidt tot een ontevreden klant

• Alles, wat er toe leidt dat een persoon of product het normale proces niet volgt

Mogelijke fouten (Opportunities)

• Mogelijke fouten is het aantal manieren waarop fouten in een eenheid kunnen optreden. Dus het aantal mogelijke 

afwijkingen van de standaard of de specificaties

• Mogelijkheden zijn meervoudig, als ze:

• onafhankelijk zijn

• meetbaar zijn
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Het meetplan: eenheid



Measure

287

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

288

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



DMAIC | Analyse

Dag 5



Analyse

292

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
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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

296



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

297



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

298



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



Hoe kom je tot goede vraagstelling om de behoefte van de klant, een 

probleem of (mogelijke) oplossing beter te begrijpen
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Vraagtechnieken



Verduidelijkende vragen
(bedoel je…)

Inschalen
(Als je een score zou geven tussen 1 en 10….)

Hypothetisch vragen
(Stel dat)

Suggestieve vragen

Open vragen
(w-vragen)

Gesloten vragen
(ja/nee, alternatieven)

Algemene technieken Speciale technieken

Vraagtechnieken
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Wat wil je te weten komen?



Elementen
• W-vragen (Wat? Waarom? Wie? Waar? en: Hoe?)

• Kunnen niet worden beantwoord met ja/nee, maar vragen toelichting

Doel
• Gesprekspartner aanmoedigen om te praten

• Versterkt het moeten nadenken bij de ander

Voorbeelden

• Wat kun je doen om …?

• Wat is de reden om … te doen?

• Met wie zou je dit willen delen?

• Hoe kijk je tegen dit voorstel aan?

• Wat houdt je tegen?

• Waarom zou je dit willen veranderen?

Wanneer te 

gebruiken
• Wanneer je het frame of reference van een ander wilt verkennen

Opmerking

• Meestal gebruiken we te weinig open vragen

• Waarom wordt vaak beschouwd als indringen

• Reageer, onderzoek wat je nodig hebt

Vraagtechnieken
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Open vragen



Elementen

• Begint bijna altijd met een werkwoord

• Kan worden beantwoord met ja of nee

• Een-woord antwoord

Doel • Specifieke informatie / antwoorden krijgen

Voorbeelden

• Als ik het juist begrijp, is het voor jou belangrijk om …?

• Ben je je ervan bewust dat je de mogelijkheden hebt om …?

• Heb je al besloten …?

• Wil je A of B?

• Kunnen we het er over eens zijn dat …?

Wanneer te gebruiken
• Om resultaten of besluiten te bevestigen

• Aan het eind van een gesprek

Opmerking • Intensief gebruik geeft gevoel van ondervraging

Vraagtechnieken
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Gesloten vragen



Verduidelijkende 

vragen

Zijn geen conclusie,

evaluatie of verzoek

• Wat bedoel je precies?

• Welk effect heb je gezien?

• Wanneer treedt het probleem op?

• Heb je enig idee waarom dit zo is?

• Wat zou jou aandeel hierin kunnen zijn?

Inschalen
Check op relatieve 

verschillen

• Als je hiervoor een cijfer moest geven …

• Op een schaal van 1 tot 100 …

• Wat is belangrijker, A of B?

Hypothetisch 

vragen

Focust op oplossingen 

verschillen in voor en 

na

• Wat zou er moeten gebeuren om …

• Stel, je hebt … wat zou er dan gebeuren?

• Wat is nodig om de situatie nog erger te 

maken?

Suggestieve vragen
Leidt tot negatieve 

emotie en irritatie

• Vind je ook niet dat …

• Ben je er mee eens dat …

• Wil jij ook niet …

Vraagtechnieken
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Speciale technieken



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



Kwalitatieve analyse

• Een tool om mogelijke oorzaken 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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Cause & Effect (Ishikawa)

Output Y

In dienstverlening vaak gebruikt: 

• Medewerker 

• Computer/IT

• Informatie

• Werkmethode

• Klant/leverancier

• Management

https://bureautromp.nl/ishikawa/


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

https://bureautromp.nl/5x-waarom-ook-wel-5x-why/


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 Black Belt

Dag 5

Agenda:

• Principe 3: Flow 

• Principe 4: Pull

• Lego Game

• DMAIC | Improve + Control
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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



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

https://bureautromp.nl/takttijd/


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 = 
24.300

920
= 26,41 seconden
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• 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 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 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 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑
òf 𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

1 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑

𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑐𝑘

Voorbeeld uitstroomsnelheid

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

15 seconden over een betaling doet. De uitstroomsnelheid is:

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡

15 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
= 4 klanten per minuut

- Stel dat er slechts iedere 30 seconden een klant is die wil pinnen 

(takttijd), dan is de uitstroomsnelheid:

𝐸𝑥𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡

30 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
= 2 klanten per minuut
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• Wet van Little 

- Alternatieve manier om de doorlooptijd te berekenen (bij benadering) 

- 𝐷𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 =
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

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 =
10 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛

4 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡
= 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
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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 = 
1𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡

36 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
= 1,67 producten per min.

Doorlooptijd = 
47 𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠

1,67
= 28,2 minuten (1692 seconden)

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



Line Balancing
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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



Proces balanceren
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Yamazumi Work Balance Chart

Value Added

Non Value Added

• Het proces is niet gebalanceerd; 
• Dit zal tot voorraden leiden tussen de processtappen;
• Er is geen sprake van continue stroom (Flow).
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beschikbaar is, gedeeld door de  
productie aantallen gevraagd 

door de klant.



Proces balanceren

• Het proces is verbeterd - De hoeveelheid Non Value Added tijd is gereduceerd 

• Het werk is nu beter verdeeld (gebalanceerd);

• Producten zullen continu stromen van stap naar stap;

• We hebben een Lean proces.
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Yamazumi Work Balance Chart

0

50

100

150

200

250

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
Processtappen

Tijd

Takt Tijd

Zorg voor 
een veilige 

10% marge!

Value Added

Non Value Added



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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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

Dag 6



‘Flow if you can, Pull if you can’t’.

1. In Lean wordt eerst gestreefd naar ‘Flow’. In een aantal gevallen is flow niet mogelijk. Bijvoorbeeld in een supermarkt -

de gewenste levertijd van de klant is korter dan de (op dit moment best mogelijke) ‘productietijd’.

2. Als gezegd; ‘Flow’ is niet altijd mogelijk, soms zijn voorraden in de keten nodig om oneffenheden in het systeem op te 

lossen. Hier worden minimale voorraden aangehouden, zogenaamde ‘supermarkets’.

3. We produceren niet op verwachte klantvraag maar op werkelijke afname
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Pull

1.Substantiële verlaging van de voorraden (zowel gereed product als onderhanden werk, 

WIP):

i. Geen voorraad produceren die wellicht nooit verkocht gaat worden

ii. Voorkomen van “fire-sale’ acties met grote kortingen die de marge sterk verkleinen en de markt verzieken

iii. Verkleinen van benodigde magazijnoppervlakte

iv. Minder handelingen om de voorraad te managen (tellen, verplaatsen etc.)

v. Minder kapitaalbeslag

2.Vermijden van acties om achterstallige opdrachten te verwerken

3.Vermijden van onoverzichtelijke vervuilde systemen, en transacties die “on hold” staan
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De voordelen



Voorraad verbergt verspillingen
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Wat gebeurt er als de voorraad zakt



Push versus pull

Push

Producten worden wanneer ze klaar zijn naar de volgende bewerking “geduwd”

Pull

Producten worden slechts gemaakt als er bij de volgende bewerking                                                            

behoefte aan is
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Pull is een belangrijk 
principe om lean te 

worden



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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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



Kanban in verschillende vormen

• Het signaal geeft de voorafgaande processtappen informatie over:

– wat gemaakt moet worden;

– wanneer het gemaakt moet worden;

– hoeveel er gemaakt moet worden;

– en eventueel waar het gebracht moet worden.

• Kanban kan de verschillende vormen hebben:

– Lege container / doos

– Kaart

– Gemarkeerde vloer of magazijnstelling

– Lampen

– Elektronisch signaal/bericht (computer)

344



Kanban spelregels

• Downstream processen “onttrekken” onderdelen/producten uit upstream processen

• Upstream processen produceren enkel en alleen wat is onttrokken

• Processen sturen enkel en alleen 100% foutvrije producten downstream

• Probeer altijd variatie in de stroom te elimineren bij elk(e) proces(stap)

• Valkuil: Kanban vereist veel discipline !!                                                                        

• Zorg voor goede training en verwacht pas resultaat na hard werken.
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Pacemaker in een proces

• Pacemaker = Dat wat het tempo bepaalt van het proces.

– Kan opgelegd zijn vanuit klant / management / centraal systeem / …

– Kan gebeuren d.m.v. een bottleneck in het proces (meestal een beperking)

• Bottlenecks moeten altijd worden aangevallen met Lean Six Sigma technieken. Een bottleneck mag nooit de 

gehele waardestroom beïnvloeden.

• Indien de bottleneck niet verder kan worden verruimd, dan TOC (Theory Of Constraints = Beperkingentheorie) 

toepassen (Eliyahu Glodratt).

Belangrijk in de TOC-aanpak is dat de bottleneck zoveel mogelijk verruimd moet worden en ook dat deze geen activiteiten uitvoert die er in het 

proces niet toe doen (dus moet 100% van de tijd waarde toevoegen). Processen voor de bottleneck kunnen hierop worden afgestemd.
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TOC

LSS
Werk één bottleneck weg en er is weer een nieuwe.



Supermarket

“Supermarket” is een voorraad van waaruit de producten worden onttrokken voor het proces en die middels Kanban tot het 

gewenste niveau wordt aangevuld.
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Voordelen:

• Geen overproductie

• Een beheerste voorraad

• Nooit misgrijpen



Supermarket: Regels

• Gebruik supermarkten waar upstream continue stroom niet verder mogelijk is 

• Supermarkten helpen bij het besturen van de processen upstream vanaf de pacemaker

• Supermarkten gebruiken Kanban signalen, welke productie koppelen aan de downstream vraag van de klant. Dit 

voorkomt dat ieder proces apart gepland moet worden

• Supermarkten zijn een compromis t.o.v. de ideale situatie, maar de supermarkt is de beste oplossing voor het 

sturen van upstream processen die niet continu kunnen stromen

• Naarmate de stroom verbetert, neemt de behoefte aan supermarkten af

• Overwegingen voor kanbans:

– Cyclustijd van downstream processen (tempo van uitstroom)

– Levertijd van de grondstoffen komende van  upstream (hoe snel zijn grondstoffen weer op peil)
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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



PULL en KANBAN

350

In een PULL productieproces, in de afbeelding het plaatsen van de blauwe 
cirkel op de gele romp, is het signaal om te beginnen aan de volgende 

bewerking de Kanban.
Dit signaal kan vele vormen hebben. Van een lege bak (die weer moet 
worden gevuld) of een kaartje tot aan een elektronische opdracht toe.



Kanban in verschillende vormen

• Het signaal geeft de voorafgaande processtappen informatie over:

– wat gemaakt moet worden;

– wanneer het gemaakt moet worden;

– hoeveel er gemaakt moet worden;

– en eventueel waar het gebracht moet worden.

• Kanban kan de verschillende vormen hebben:

– Lege container / doos

– Kaart

– Gemarkeerde vloer of magazijnstelling

– Lampen

– Elektronisch signaal/bericht (computer)
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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 = 
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑
=

20 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛

10 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟
= 2 uur (120 minuten)

b) Wat is de procesefficiëntie?

Procesefficiëntie = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100% =

6𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

120𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
∗ 100% = 5%
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Oefening - uitwerking



Principe 4: Pull

Uitwerking vraag 2:

In de nieuwe situatie wil het management een procesefficiëntie van 10%. 

a) Wat is de bijbehorende doorlooptijd?

Procesefficiëntie = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100% =

6𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
∗ 100% = 10%

6𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑
= 0,1 → doorlooptijd = 

6𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

0,1
=60 minuten (1 uur)

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

Doorlooptijd = 
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑

1 uur = 
𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑

10 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟

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

357

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

Dag 6



Resultaat:
• Ontwerp verbetering

Analyse

360

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control



Ontwerp verbetering

Bepaal juiste invloedfactoren

• 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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Define Measure Analyse Improve Control

Grondoorzaak Beslissing
Divergent 

denken
Convergent

denken

Risico-
analyse

Pilot en 
implementatie

Aanscherping
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Brainstormen
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6 thinking hats

Rationeel denken:

Visgraatdiagram

Multi-voting

Solution Selection Matrix

Paarswijze vergelijking

First Time Right:

FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:

Pilot onderzoek

Implementatieplan

en evaluatie

Controleplan

Incubatie

Verduidelijk 
meningen en 
ontdubbel

Convergeer     
naar 7 
oplossingen



Inleiding

• Tot en met de Analyse werd gezocht naar kernoorzaken.

• Nu is het tijd om naar oplossingen te zoeken die deze kernoorzaken voorgoed elimineren.

• Er zijn 3 facetten voor het vinden van de juiste oplossingen:

1. Het maximaal benutten van de creativiteit van de betrokkenen om oplossingen te vinden;

2. Het gebruik van lean tools;

3. Het verantwoord selecteren van de oplossingen.



Improve gaat over

• Vinden van oplossingen voor het probleem

• Het daadwerkelijk wegnemen van ‘waste’ in het proces

• Oplossen van de belangrijkste X-en zodanig dat de Y naar wens van de klant presteert

• Implementeren van oplossingen en bedenken hoe dit vast te houden

• Het ‘nieuwe’ proces bedenken

EN

• Meekrijgen van de Stakeholders en de werkvloer



Stappen voor procesvernieuwing

Stappen om te komen tot een nieuw, beter en lean(er) proces:

1. Bedenk oplossingen o.b.v. bewezen oorzaken:

Maak hierbij gebruik van tools om tot nieuwe oplossingen te komen;

2. Maak een keuze welke oplossing de beste is;

Maak hierbij gebruik van tools  om de “juiste” prioriteiten te bepalen;

3. Onderzoek hoe verspilling in het nieuwe proces kan worden voorkomen. Maak hierbij gebruik van tools om deze 

verspilling te identificeren en te reduceren (lean tools);

4. Maak een keuze welke van deze lean tools/concepten daadwerkelijk in het nieuwe proces worden toegepast. 

Maak hier opnieuw gebruik van tools om de prioriteit te bepalen.



Ideeën verzamelen algemeen
Van divergent naar convergent

Er zijn verschillende manieren, maar 
altijd 3 stappen:

1. Mogelijke oplossingen bedenken

2. Verhelderen en combineren

3. Oplossing kiezen

Divergent denken:
Bedenk mogelijke 

oplossingen

Convergent denken:
Oplossing kiezen

Verhelderen en 
Combineren

Open

Beperken

Sluiten



Brainstormen

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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Richtlijnen

Bijvoorbeeld: Analogieën, willekeurige woorden, omgekeerde 
brainstorm



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



Mogelijke oplossingen bedenken

• Er zijn verschillende manieren om mogelijke oplossingen te bedenken:

• Ballooning

• Brainstormen

• Negatieve brainstorm 

• Multi-stormen

• Brainwriting

• Assumption busting

• De Bono Denkhoeden

Brainstormen



Ballooning (een leuke en krachtige manier van visievormen)



Ballooning (kost 30’) 

• Visie vorming op speelse manier

• Van erover praten naar vormgeven en voelen

• Geen tekst maar beelden

• Stimuleert creativiteit

• Nodig:

• Een gewenst toekomst beeld moet worden gevormd (je doet dit met een reden)

• Papier (maatje Flipover of brown paper)

• Stiften in allerlei kleuren en/of ander eenvoudig materiaal (verf met kwasten)

• Vertrouwen en durf om te fantaseren

• Opdracht:

• De tijd is inmiddels een aantal jaren/maanden verder dan het heden. 

Je stijgt op in een hetelucht ballon, het is mooi weer en het waait bijna niet. 

Je komt wel tot een kilometer hoog.

Je kijkt over de rand van je mand naar beneden. Het zicht is geweldig goed. Wat zie je daar gebeuren? Hoe ziet alles eruit? Je ziet alles 

fysiek en niet fysiek.  Je ruikt de geuren, hoort de geluiden van beneden…

Maak een tekenplaat.



Brainstormen (zie ook module 3)

Wat is brainstormen ?
Brainstormen is de meest bekende creatieve 
methode. Het is erg eenvoudig en kan gebruikt 
worden voor allerlei soorten problemen. 
Hoewel de methode eenvoudig is, blijven 
resultaten soms uit door het  niet juist 
Toepassen van de regels.

Hoe uitvoeren:
1. Stel de groep samen, gebruik personen uit verschillende disciplines om diversiteit 

aan kennis en ervaring te benutten
2. Leg het doel van een brainstormsessie uit, namelijk het genereren van mogelijke

oplossingen
3. Leg het onderwerp uit en schrijf dit op een flipchart
4. Iedere deelnemer schrijft om de beurt een idee op een post-it of ‘past’
5. Slechte ideeën bestaan niet, alles mag
6. Een persoon verzamelt alle post-its en plakt deze op de filpchart
7. Ga door tot er geen ideeën meer komen



Negatieve Brainstorm

• De negatieve brainstorm of ‘reversal’ techniek is een idee-evaluatietechniek die toelaat ideeën te evalueren en 

te verbeteren.

• In tegenstelling tot het brainstormen, waarbij steeds wordt uitgegaan van het goede van een idee, worden bij 

deze techniek de mogelijk slechte punten van elk idee opgesomd. De zwakke punten worden duidelijk en 

kunnen dus ook verbeterd worden. Door deze techniek wordt een goed inzicht verkregen in de sterktes en 

zwaktes van de verschillende ideeën die voorliggen.

• Hoe uitvoeren:

– Leg het probleem uit waar je een oplossing voor zoekt en genereer een negatieve stelling, bijvoorbeeld: 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze meetings in het honderd lopen ?

• Hoe kan ik een design maken dat onbruikbaar is voor de consument ?

• Hoe kan ik het slechtst mogelijke verslag schrijven ?

– Volg verder de spelregels van de normale brainstorm

– Bespreek de ideeën en draai de potentieel goede ideeën om



Multi-Stormen

Multi-Stormen = Meerdere vraagstukken tegelijk

Aanpak:
• Stel je bent met een team van 5 mensen. Je kan dan maximaal 

5 vraagstukken tegelijk doen.

• Er staan 5 flipcharts opgesteld in een kring en ieder teamlid 
gaat voor een flipchart staan en schrijft zijn/haar idee op.

• Als zijn rechter buurman / buurvrouw klaar is, schuift hij 1 
plaats naar rechts en leest wat er op de flipchart staat. Door te 
associëren schrijft hij er een nieuwe ideeën onder. 

• Vervolgens schuift hij weer door etc, etc.

• Het proces eindigt als niemand meer schrijft.



Brainwriting

Brainwriting is een creatieve methode om ideeën te genereren door deze op te schrijven. Deze creatieve methode 

kent veel overeenkomsten met brainstorming. Ideeën worden echter niet uitgesproken maar opgeschreven.  Dit is 

met name handig voor remote sessies via email. 

Probleemomschrijving:
Hoe kunnen we …….

1 2 3

1a 2a 3a

1b 2b 3b

1c 2c 3b

1d 2d 3c

Hoe uitvoeren:
1. Alle deelnemers krijgen een formulier
2. Schrijf de probleemstelling boven het formulier. 
3. De eerste persoon schrijft in elk van de bovenste vakken een 

idee (vak 1-2-3). 
4. Schuif allemaal en tegelijkertijd het formulier naar de rechter 

deelnemer. 
5. Schrijf nu op de tweede regel weer drie ideeën. Laat je 

inspireren door het bovenstaande idee (idee 1a door idee 1, 
idee 2a door idee 2, etc.). 

6. Herhaal stap 4 en 5 totdat het formulier vol is.



Assumption busting

Vaak worden we bij het oplossen van problemen onbewust gehinderd door onze vooronderstellingen en 
vooroordelen. Hierdoor kunnen we niet onbevangen naar het probleem kijken. Door het bewust 
opsporen en uitschakelen van de vooronderstellingen komen geheel nieuwe ideeën in beeld.

Hoe uitvoeren:
• Ga op zoek naar overeenkomsten in de ideeën die je tot nu toe hebt gehad, deze 

duiden vaak op het bestaan van vooronderstellingen
• Stel kritische vragen bij je probleemstelling en de ideeën die je tot dusverre hebt 

bedacht (wie, wat, waar waarom en hoe). 
• Maak een lijst van al de vooronderstellingen die je gevonden hebt.
• Vraag 5x waarom bij elke vooronderstelling, bv: “We gebruiken altijd een spec

• Waarom? omdat we dat altijd zo doen
• Waarom? omdat een klant ooit geklaagd heeft
• Waarom? etc

• Vraag je bij elke vooronderstelling af welke mogelijkheden er zouden zijn als deze 
vooronderstelling niet waar zou zijn.



De Bono denkhoeden

• Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen Ontwikkeld door Edward de Bono. 

Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen.  

Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant en 

perspectief te bekijken.

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

• Helpt bij:

– Team loopt vast in steeds zelfde argumenten → zet als team één kleur hoed op en verander daarna in één andere kleur om 

verschillende denkbeelden te formuleren

– Niet te vermurwen ingegraven weerstand bij een teamlid: zet de ‘zwarte lastpost’ eens bewust een groene hoed op 

– Haalt soms de negatieve lading van kritiek af: “Als ik mijn zwarte hoed opzet dan…”

– Etc.

Brainstormen



De Bono denkhoeden

• Maagdelijk wit denken in de vorm van feiten, cijfers en 
informatie. Met de witte hoed streven de denkers naar een zo 
groot mogelijke objectiviteit.

• De kille cijfers

• Emoties, een denker kan de rode hoed opzetten om zijn gevoel 
te uiten.

• Gevoel en Intuïtie

• De zwartkijker, de denker met de zwarte hoed vestigt de 
aandacht op alles wat verkeerd kan gaan, onjuist is of risico's 
inhoudt.

• Negatief, pessimistisch, advocaat van de duivel

• De kleur van de zon verbeeldt het positief en constructief 
denken. De gele denker is steeds op zoek naar kansen.

• Positief, optimistisch

• Deze hoed staat voor creativiteit en nieuwe ideeën.
• Creatief en freewheelend

• Overspanning van het denkproces, de meta hoed. De blauwe 
denker definieert de problemen en regelt de opeenvolging van 
de verschillende denktaken.

• Beschouwend, controlerend



Improve ► Divergeren
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Mindmappen



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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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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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
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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 → kwalitatieve analyse

2. Improve-fase – mitigeren van risico’s van nieuwe situatie

383

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

https://bureautromp.nl/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



Processtap Potentiele 

fout 

mogelijkheid

Potentiele 

effecten 

van de fout

Severity/

Ernst

 (1-10)

Potentiele 

oorzaken / 

mechanismen 

van de fouten

Occurrence

/Frequentie 

(1-10)

Huidige 

controle 

/ 

regulerin

gen

Detection/

Detectie

 (1-10)

Aanbevolen 

Actie

Herziene 

Severity/

Ernst 

(1-10)

Herziene 

Occurre

nce/Freq

uentie 

(1-10)

Herziene

Detection

/Detectie 

(1-10)

Herziene 

Risk 

Priority 

Number 

(RPN)

Wat is de 

stap?

Op welke 

manier kan 

de 

processtap 

fout gaan

Wat is de 

impact op 

de klant 

als de fout 

mogelijkhei

d niet 

wordt 

voorkomen 

of wordt 

gecorrigee

rd?

Hoe 

ernstig is 

het 

effect op 

de klant?

Wat is de 

oorzaak van de 

fout in het 

proces (hoe 

kan de fout 

ontstaan?)

Hoe vaak 

verwacht 

men dat de 

klacht 

voorkomt?

Wat zijn 

de 

huidige 

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 

ernstig 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?

Risk 

Priority 

Number 

SEV x 

OCC x 

DET

Vul kan met 

water

Verkeerde 

hoeveelheid 

water

Koffie te 

sterk of te 

slap

8

Vervaagde 

inhoud markering 

op de pot

4 Visueel 4 Vervang pot 8 1 3 24

Koffie te 

sterk of te 

slap

8

Er wordt water 

gemorst na het 

vullen

5 Geen 9
Train 

medewerkers
8 2 7 112

Water te 

warm

Koffie te 

sterk
8

Nog warm water 

uit de kraan
8 Vinger 8

Train 

medewerkers
8 2 6 96

Koffie te 

sterk
8

Medewerker weet 

niet dat water 

koud moet zijn

7 Geen 10
Train 

medewerkers
8 1 8 64

Pot niet 

schoon

Viezigheid 

in de pot
10

Pot niet 

gewassen
4 Visueel 4

Wijs een 

controleur 

aan voor het 

opslaan

10 1 4 40

Slechte 

smaak
10

Pot verkeerd 

opgeborgen
7 Training 5

Creeer 

makkelijke 

opberg 

ruimte en 

train 

medewerkers

10 2 3 60350 Marie

Nieuwe opberg 

ruimte en 

medewerkers 

getraind

560 Piet
Medewerkers 

trainen

160 Piet

Vera is de 

nieuwe 

inspecteur

360 Jan
Medewerkers 

trainen

512 Jan
Medewerkers 

trainen

Risk 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

128 Jan Pot vervangen

Process Actions Results

Risk 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.
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Ontwerp de verbetering

Grondoorzaak Beslissing
Divergent 

denken
Convergent

denken
Risico-
analyse

Pilot en 
implementatie

Aanscherping

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



Poka Yoke

390



Poka Yoka:  kan niet fout – Mistake Proofing

• Poka-Yoke is het proces zodanig

aanpassen dat een fout  wordt uitgesloten 

• Het proces aanpassen zodat geen verkeerde onderdelen of handelingen meer mogelijke zijn:
– Juiste aantallen, geen onderdelen vergeten, de mens niet laten tellen of kiezen;

– De mens zo min mogelijk laten in- of afstellen.

• Poka Yoke regels:
– Mag in principe niks kosten

– Hoe simpeler hoe beter

– Is niet optioneel, er is geen andere manier om een handeling te doen

– Meten is geen Poka Yoke oplossing

– Geen beslissingen nodig bij de handeling

391

Risico reductie



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)

392

Poka Yoke

Visuele hulpmiddelen

Visuele stuurmiddelen

Failsafe
Dwingen:
Kan niet fout

Waarschuwen:
Waarschuwen voor afwijkingen

Kunnen zien:
Visueel informatie



Poka Yoke (failsafe oplossingen)

• Slim procesontwerp: zorgen dat fouten niet meer gemaakt kunnen worden 

• Letterlijke betekenis (uit het Japans)

• Poka: "onbedoelde fout"

• Yoke: "voorkomen”

393

Risico reductie



Poka-Yoke:  voorbeeld: proces aanpassen

394

10 strippen 10 strippen

Na verbetering
TapeOp de tape 

worden de 
strippen per 10 

stuks 
gegroepeerd

Voor verbetering
Tape

Telkens zijn  10 
strippen nodig



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
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Risico-
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Pilot en 
implementatie

Aanscherping

Creatief

Brainstormen

- Mindmap
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Rationeel denken:

Visgraatdiagram

Multi-voting

Solution Selection Matrix

Paarswijze vergelijking

First Time Right:

FMEA 
Poka Yoke

Do, Check, Act:

Pilot
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en evaluatie
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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

396

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

397

Implementatieplan



Improve ► Risicoanalyse

398

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 
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Control

400

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

• Procesbeheersing

• Afronding project



DMAIC
De 12 stappen van de DMAIC-projectstructuur

DMAIC-fase Stappen

Define
1. Projectselectie en scope

2. Definitie van het probleem

Measure

3. Bepalen en analyseren meetsysteem

4. Baseline performance

5. Doelstelling op basis van baseline performance

Analyze
6. Mogelijke oorzaken van de variatie

7. Bepalen van de hoofdoorzaken

Improve
8. Bepalen optimale oplossing

9. Toetsen optimale oplossing en implementeren

Control

10. Borging en analyseren meetsysteem

11. Aantonen van de verbetering

12. Projectdocumentatie, overdracht, lessons learned, vieren



Control-fase

402

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



Doel Control-fase

403

Oplossingen blijvend 
geïmplementeerd 

inclusief verbeter-lus



Technieken in Control fase

• Juiste instellingen van de X-en (is ook deel van Improve fase)

– Kan numeriek zijn, maar ook attributief

– Zijn opgesteld in Improve Fase, borging van de metingen in Control Fase

• Control plan

• Control charts

• Financiële resultaten

• Project documentatie

• Afsluiten en evaluatie
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Control-fase

Optuigen meetsysteem voor Y en X-en

405



Control ► Procesbeheersing

406

Waarom procesbeheersing?
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Control ► Procesbeheersing

407

Waarom procesbeheersing?

Waarde

Verbetering

Tijd

Control

Define Analyse

Measure

Improve

Voorkom terugval



Control ► Procesbeheersing

• Procesdocumentatie

• Rollen en verantwoordelijkheden

• Control Plan

• Statistical Process Control

• Coaching

408

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

409

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.

410

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?

411

Control Plan



Control ► Procesbeheersing

SPC is het op statistische wijze onder controle houden van het proces. Nadat de proces limieten zijn vastgesteld kan door 

middel van SPC worden beoordeeld of een proces onder controle is. 

Doel van SPC:

• Proces monitoring: herkennen en nastreven van processpreiding

• Ontdekken of het proces stabiel en onder control is

• Identificeren van gebruikelijke en speciale oorzaken

• Bepalen van hulpmiddelen om het proces te sturen

412

Statistical Process Control (SPC)



Doel van Monitoren

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

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

• Sorteren
– Re-actief uitsorteren van producten welke niet voldoen aan de specificatie

413

Meten is een middel, 
geen doel!



Wijze van monitoren

• Het doel is om zo effectief (geen vals alarm!) 

en efficiënt (met minimale moeite/kosten) mogelijk

signalering te verkrijgen 

(zie Doel van Monitoren).

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

415

Statistical Process Control (SPC)

Proces

Wegnemen 
oorzaak !

Alarm ?Out of Control 
Action Plan

Regelkaarten

Steekproeven

Verstoringen



Let op:

Hierin kunnen ook staan :

Periodieke checks door onderhoud, ICT en andere 

ondersteunende afdelingen.

Proces-
stap

Eigen-
schap

Specificatie Meet 
Frequentie

Sample
s/keer

Wie Meet-
methodiek

Meet-
middelen

Resultaat 
opgeslagen

Afspraken 
indien 

afwijking

Control Plan voor metingen

416



Control-fase

417

Aantonen van de verbetering



Oefening: Aantonen verbetering van performance

• Indien de project Y is uitgedrukt in een getal:

– Gebruik de gemeten data van voor het project van voor de implementatie en recent gemeten data van na de implementatie 

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

– Check op normality

– Maak een passende control chart waarbij ‘voor’ en ‘na’ duidelijk tot uiting komt

– Voer de toepasselijke hypothese testen uit op gemiddelde en/of variatie van de Y

418

Gebruik tabblad EWMA data



Test op gemiddelde (2-Sample t) + boxplot
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KPI dashboard

• Om processen evenwichtig te kunnen aan- of bijsturen kunnen meerdere KPI’s 

noodzakelijk zijn :

– Voor Primary metrics

– Voor Secundary metrics

• Kwantificeer proceseffectiviteit (b.v. percentage uitval) en procesefficiency (b.v. 

aantal geproduceerd per tijd)

420



Dashboard voorbeelden

• Zorg dat de resultaten voor iedereen duidelijk zijn

• Wat weinig of nooit wordt bekeken:

• Ingewikkelde grafieken

• Te veel grafieken

• Grafieken die weinig veranderen

• Een set grafieken waar nooit aandacht aan wordt besteed
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Vasthechten resultaat (ook voor langere termijn)

422



Resultaten vasthouden

De Lean Six Sigma doelstelling is het reduceren van fouten/defects en verspilling tot een extreem laag niveau. Om dit lage 

niveau vast te houden is het belangrijk dat de kritische kennis over het proces continu verzameld en overgedragen wordt.

• Belangrijke aspecten:

– Voortdurende bewaking van nieuwe werkwijze en metingen

• Meetsysteem analyse

• Control charts

• Proces capability analyse

– FMEA

– OCAP (Out-of-Control-Action Plan)

– Invoer continue verbetering

– Proces documentatie (t.b.v. kwaliteitssysteem)
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Controle op X levert goede Y

424

f( X1, X2, …, Xn)  =  Y intern Y extern

Klanttevredenheid Externe CTQ

Belangrijke X’n onder controle houden → Klanttevredenheid



OCAP

425

Het noodplan

OCAP (Out of Control Action Plan)

Stroomdiagram met beslissingen en acties om de X weer onder controle te krijgen: 

– Gebaseerd op de kennis en ervaring over het proces

– De meeste van deze kennis is reeds aanwezig door het maken van een proces FMEA 

– Living document, op basis van ervaring steeds weer bijgewerkt

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

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



OCAP

426

Opstellen

Ontwikkelen van een OCAP:

– Met een FMEA voor elke belangrijke X

– Samen met het projectteam en experts

– Volgens het Kwaliteit Management Systeem

In een OCAP staat:

• Wat gedaan moet worden om de X weer onder (statistische) controle 
te krijgen

• Wat gedaan moet worden met de producten, die gedurende de “out 
of control” situatie zijn geproduceerd

De OCAP wordt als  procedure of werkinstructie in het kwaliteitssysteem 
opgenomen



OCAP
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Stroomdiagram
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OCAP
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Flow diagram
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OCAP
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Weken met

Gebruik van een OCAP:

– Maak notities over hoe vaak elke “out of control” 

situatie voorkomt

– Indien een oorzaak te vaak voorkomt, neem dan actie

– Brengt de OCAP regelmatig up-to-date

– Gebruik de OCAP ook voor mogelijk foute producten

– OCAP is een deel van het Kwaliteit Management 

Systeem           



Controlplan

OCAP
• Op basis van herhaalde FMEA voor het verbeterde proces

• Alle interne CTQ’s van het proces moeten zijn gedekt.

• Resultaten samengevat in een werkinstructie. 

Controlekaarten
• De belangrijke X’n moeten onder controle zijn

• Gebruik het noodplan OCAP als X’n en/of Y ”out-of-control” zijn (geweest).

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

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



Indien één van de X-en gaat over: Gedrag

Gedrag observatie 

• Een belangrijk instrument in Lean Six Sigma om optimaal gedrag te verankeren 

• Uitgevoerd door collega’s volgens een vast rooster.  

• De werkinstructie of procedure, die geobserveerd wordt, wordt willekeurig gekozen. 

• Slechte resultaten leiden tot een hogere observatie-frequentie van de bewuste werkinstructie of procedure. 

• Bij fout gedrag wordt gedurende de observatie direct terugkoppeling gegeven en indien mogelijk de correctieve 
actie uitgevoerd (Terry Tate video)

• De observatie bestaat uit ja/nee vragen over de belangrijke factoren (X) van de bewuste procedure of 
werkinstructie.

• Het resultaat van elke observatie bepaalt de frequentie van het aantal uit te voeren observaties per 
tijdseenheid voor de toekomst.

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

Eisen aan het observatie formulier:

• Duidelijke ja/nee vragen over X’n

• Eenvoudig punten afchecken

• Directe terugkoppeling bij fout gedrag aan 
persoon die geobserveerd wordt

• Resultaat berekenen in %

• Formulier aan coördinator geven

• Tijd maximaal 20 minuten per check

• Rooster wie moet observeren (regelmatig, 
iedereen)

• Procedures of werkinstructies worden in 
willekeurige volgorde geobserveerd



Control-fase

433

Aantonen van de verbetering



Control ► Afronden project

Het project kan worden afgesloten als:

• Als het project volledig en correct gedocumenteerd is

• Resultaten inzichtelijk zijn voor zowel projectteam als stakeholders

• De overdracht naar de lijnorganisatie goed is geborgd

• De eventuele vervolgstappen duidelijk zijn

• Er geleerd wordt van het project (lessons learned)

• De opdrachtgever akkoord is met afronden van het project

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



Control ► Afronden project

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

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

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

procesverbetering
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Financiële resultaten



De laatste loodjes

436

Administratie Overdracht Vieren



Financiën
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Financiële resultaten

• In veel gevallen is het belangrijk om de financiële resultaten van het project inzichtelijk te maken

• Werk hierbij nauw samen met de proceseigenaar en controller om discussies t.a.v. de financiële resultaten te voorkomen

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

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

• Kwantificeer alle veranderingen (verspilling-reductie), welke zijn gerealiseerd en doorgevoerd tijdens het project
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Financiële resultaten – voorbeeld berekening
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Project documentatie
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Project documentatie

• Communiceren en beschikbaar stellen aan de andere teams en de organisatie

• Bewaken en borgen van vergaarde kennis

• Genereren van een basis voor verdere verbeteringen in de organisatie

• Veiligstellen van resultaten en gegevens voor toekomstige vergelijkingen en projecten
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VOC -> CTQ

Project Charter

SIPOC

Stakeholders analyse

Communicatieplan

Value Stream Map

Datacollectie plan

Meetgegevens 
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Implementatie Quick 
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verbeteringen

Controlplan
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Project documentatie



De Eindrapportage, Project replicatie en Spin-off projecten

• Eindrapportage

– Documentatie die de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het team ondersteunen

– Kosten/baten analyses

– Het implementatieschema

– Aandachtspunten tijdens de implementatie

– Zijn er nog niet opgeloste of ondervangen risico’s bij de overdracht

• Project replicatie

– Zijn er nog replicatiemogelijkheden van dit project? 

– Zorg dat het management, sponsors, Master Black Belts en Deployment Champions hiervan op de hoogte zijn

• Spin-Off projecten

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

• Gaat om highlights van het project;

• Gebruik grafieken en illustraties om het project te beschrijven;

• Storyboards zijn krachtig

• Weinig tekst

– Belangrijke zaken benadrukken

– Interpretatie van grafieken

– Details info in bijlagen

• De verhaallijn is de flow van activiteiten in het project.

• Piramide principe gebruiken
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Voorbeeld van een storyboard
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Voorbeeld: 
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Wanneer nieuwe proces overdragen aan de proceseigenaar?

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

compleet zijn.

• Het herontworpen proces is stabiel

– Iedereen is getraind voor de nieuwe manier van werken;

– Het nieuwe proces is een feit en er wordt mee gewerkt volgens alle afspraken.

• De implementatie hoeft nog niet volledig te zijn, maar moet voldoende zijn voor de proceseigenaar 

om het over te nemen

– Eventuele replicatie kan door de proceseigenaar gedaan worden;

– De overdracht hoeft niet perse te wachten op eventuele aanschaffen of investeringen.
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De proceseigenaar is nu de grootste belanghebbende



Control Fase en Project gereed 1
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Meten:
• De MSA is uitgevoerd, ook voor X-en
• De Gage R&R is < 10% of in speciale gevallen < 30%. 

De Kappa index is > 70%
• De lager tolerantie grens (LTL) en hoger tolerantie grens (UTL) zijn 

gecorrigeerd voor de meetfout in de X.

Procedures voor het meten:
• Een SOP (Standard Operating Procedure) voorstel is opgesteld door het 

team en goedgekeurd door de medewerkers in het proces. 
• Een test is uitgevoerd om te bewijzen dat de procesmedewerkers allen de 

SOP begrijpen en kunnen uitvoeren

Het meetsysteem is ingericht



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

van het proces
• De resultaten van de proces capability analyse van de Y tonen aan dat met dit 

project de in de Measure fase beloofde resultaten worden gehaald. 

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

wordt bijgehouden

Het is bewezen dat het project succesvol is, 

in ieder geval op  korte termijn.



Control Fase en Project gereed 3

Projectresultaat en verbeterlus zijn geaccepteerd en ‘in-place’

• De medewerkers (personen die het proces uitvoeren) zijn allemaal geïnformeerd en getraind in de nieuwe 

werkwijze. 

• Het controleplan is het management systeem geïntegreerd.

• Alle (organisatorische) veranderingen zijn geïdentificeerd en geaccepteerd door het management, inclusief de 

opdracht aan de proceseigenaar voor permanente supervisie over:

– Consequenties voor het control plan

– Bewaking van verdere continue verbetering

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

• Het projectteam is op passende wijze bedankt!
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Alles is gedaan om blijvende verbetering te verzekeren.

Het succes is nu eigendom van de organisatie.



Eind review van het project

Voor de eind review dienen de volgende zaken voorbereid te zijn:
• Alle LSS project stappen DMAIC zijn gereed

• Er is een kosten-baten analyse

• Het project is gedocumenteerd

• De proceseigenaar vindt risico's acceptabel en neemt de verantwoordelijkheid voor het projectresultaat over

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

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



Lean Principe 5: Perfectie
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Agenda dag 7

• Terugblik

• Lean Principe 5: Perfectie

• 14 principes van lean

• 5S

• Dag/weekstart

• etc

Dag 7



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?



14 Lean principes



Kenwaarden – 4 P’s – 14 principes

Pro-

blem

Solving

People

Mensen en 
partners

Process

Elimineer verspillingen

Filosofie

Lange termijn denken
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The Toyota way

1. Formuleer een lange termijn filosofie die leidt tot waarde voor de cliënt. Baseer daar je beslissingen 
op. Ook al gaat dit ten koste van het voordeel op korte termijn of van de winst. 

2. Creer continue flow om problemen aan de oppervalkte te brengen
3. Gebruik pull systemen om overproductie tegen te gaan
4. Level je workload (heijunka)

5. Creëer een cultuur van stoppen om problemen direct op te lossen, krijg de kwaliteit in een keer goed
6. Gestandaardiseerde taken en processen zijn de basis voor continu verbeteren

7. Gebruik visuele hulpmiddelen zodat problemen niet verborgen blijven
8. Gebruik alleen betrouwbare en stabiele technologieën die de mensen en het proces ondersteunen

9. Creëer leiders die het werk begrijpen, leven volgens de filosofie en andere onderwijzen
10. Ontwikkel exceptionele mensen en teams die de bedrijfsfilosofie volgen

11. Respecteer je netwerk van partners en leveranciers door ze uit te dagen en help ze verbeteren

12. Ga op de werkvloer kijken om de situatie te doorgronden  - Go and see
13. Maak langzaam beslissingen door consensus, alle opties afwegend en implementeer snel
14. Wordt een lerende organisatie door kritische reflectie en continue te verbeteren



Kernwaarden

1. Challenge

Iedereen heeft een ambitieus doel nodig om te leren en om te groeien als mens (en als organisatie). Alleen door voortdurend uitdagingen te creëren dagen wij ons 
zelf uit en halen wij het beste uit ons zelf.

2. Respect en teamwork

Alleen als we luisteren naar elkaar, elkaar proberen te begrijpen, verantwoordelijkheid nemen, elkaar vertrouwen en elkaar respecteren, kunnen we continu 
verbeteren. Bovenstaande geldt voor alles en iedereen - leveranciers, klanten, teamleden, managers, medewerkers ect.

3. Kaizen

Kaizen staat voor ‘small change’ (‘kai’) ‘for the better’ (zen). In het westen vertalen wij Kaizen als ‘continu verbeteren’ (continuous improvement is een veel gehoorde 
kreet). Veel innovatieve projecten zorgen ook voor verbeteringen, voorbeelden zijn nieuwe IT systemen of automatisch scannen met RFID. Er zijn ook veel projecten 
die te maken hebben met organisatie veranderingen, bijvoorbeeld het samenvoegen van afdelingen Dergelijke projecten worden niet bedoeld met Kaizen. Dit zijn 
vaak verbeteringen, bedacht en geïmplementeerd door de mensen die het werk doen. Verbetering van de bestaande processen. ‘Do not underestimate the effect of 
10 small steps!’

4. Genchi Genbutsu – Go and See

Genchi Genbutsu betekent ‘the actual place’, ‘shop floor’, ‘de plaats waar klantwaarde wordt toegevoegd’. Binnen Lean is er groot respect voor de werkvloer. Daar 
gebeurt het! Op de werkvloer is de kennis beschikbaar die nodig is om de kwaliteit te verbeteren, op de werkvloer is de kennis aanwezig die nodig is om verspillingen 
uit het proces te halen. Op de werkvloer liggen de oplossingen voor onze problemen verscholen`. 

De Lean manager spendeert een groot deel van zijn beschikbare tijd op de werkvloer, om de medewerkers te leren verspillingen te herkennen en op

te lossen, om de grondoorzaken van procesproblemen te achterhalen (first hand).
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Toyota



Elimineer verspillingen
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Proces



2. Creëer continue flow om problemen aan de oppervlakte te brengen

One Piece Flow is een doel voor iedere Lean manager, niet om persé te realiseren. Flow is een doel om na te streven! Om richting te

geven aan de volgende acties die moeten worden ondernomen.

1. Omdat een gebrek aan flow hand in hand gaat met langere doorlooptijden (zie ‘Wet van Little’) Gebrek aan flow laat de doorlooptijd 

oplopen

2. Om verspillingen beter te kunnen zien die anders verborgen blijven

Indien de WIP en de bijhorende doorlooptijd oploopt, wordt de noodzaak ook steeds groter om de WIP te gaan registeren en te 

managen.

1. Line balancing (time studies)

2. Multi skilled operator

3. Process Cycle Efficiency (PCE)

4. Single Minutes Exchange of Dies (SMED)

5. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

6. Levelling out workload (Heijunka)
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3. Gebruik pull systemen om overproductie tegen te gaan

Flow is dus het doel van een Lean manager. Ideaal is dat alle productie stappen perfect op elkaar aansluiten zodat er geen 

tussenvoorraden ontstaan. In veel gevallen is (One Piece Flow) Flow niet mogelijk om allerlei redenen.

1. Onregelmatige aanvragen

2. Onbetrouwbaarheid

3. Levertijd duurt langer, producten bij de bouwmarkt

4. Elke dag leveren is duurder dan een kleine voorraad

De oplossing is om dan tijdelijk toch met tussenvoorraden te werken. Pull systemen bewaken dat we niet te veel voorraad 

gaan opstapelen.
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“Flow if possible, Pull when needed” (Taiichi Ohno).



4. Level je workload (heijunka)

Heijunka wil antwoord geven op de schommelende klantvraag. Flow en pull werken het 
beste bij een zo stabiel mogelijke klantvraag. 

Heijunka bestaat uit twee onderdelen:

1) Order-levelling

Neem alle orders van een opkomende periode en verdeel in gelijke porties per 
dag/periode 

2) Product-mix levelling

Maak ieder product iedere dag/periode

Heijunka zorgt dan voor stabiliteit binnen het onvoorspelbaar kader van de

klantvraag. Op het 1e zicht lijkt Heijunka afbreuk te doen aan je flexibiliteit

naar de klant toe - de levertijd voor sommige orders wordt langer.

Heijunka zorgt er wel voor dat je altijd kan leveren wat je belooft.
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5. Creëer een cultuur van stoppen om problemen direct op te lossen, krijg de kwaliteit 
in een keer goed

Jidoka: defectvrij produceren

Jidoka gaat over het inbouwen van kwaliteit in de processen. 

Machines: stoppen automatisch als er iets mis gaat

Processen: procesafspraken als er iets fout gaat of fout dreigt te gaan

Problemen vieren in plaats van verstoppen. Hierdoor worden problemen zichtbaar en wordt de grondoorzaak opgelost in 

plaats van het snel oplossen met quick fixes. 

Bij toyota hebben de medewerkers de plicht om zodra er eenprobleem wordt geconstateerd aan het koort te trekken. Die 

plicht hebben ze naar collega’s het bedrijf en de klanten. Anders komt de fout daar terecht. 
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Los kleine problemen op voordat het grote problemen worden



6. Gestandaardiseerde taken en processen zijn de basis voor continu verbeteren

Als er geen standaardisatie is, is:

1 Het proces niet voorspelbaar in termen van tijd, kwaliteit en veiligheid (er is variatie)

2 Het proces geen goede basis voor procesverbetering

3 Ontstaan geen automatismen in het team waardoor er veel tijd besteed wordt aan ‘fire fighting’

4 Blijven afwijkingen en verspillingen ‘beter/liever’ verborgen

“Standaard manier van werken is dat iedereen het zelfde werk doet, zodat we het efficiënt doen”

De werkstandaard is de op dat moment, met de huidige kennis, de beste manier om een werkproces uit

te voeren.

Als iedere medewerker zijn werk anders uitvoert, dan ervaart hij andere verspillingen, is hij bezig met oplossingen die 
wellicht niet relevant zijn voor een ander. Een verbeterd proces wordt zo een variant op de andere processen die er al zijn.
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6. Gestandaardiseerde taken en processen zijn de basis voor continu verbeteren

Standard work is ‘samen zoeken naar de beste manier 

(verspillingsvrij) om een handeling uit te voeren, hier brede 

consensus over te bereiken (iedereen), deze manier van 

werken na te leven (altijd) en afwijkingen visueel te maken’. 

Afwijkingen worden direct zichtbaar. Iedereen ervaart 

dezelfde

afwijkingen.

1. Team stelt de standaard en de norm vast

2. Afwijkingen worden zichtbaar, visueel weergegeven

3. Oorzaak zoeken van de afwijking, probleem oplossen en 

nieuwe standaard creëren
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Implementeren van gestandaardiseerd werk

1. Vaststellen van het proceshuis

2. Vaststellen van de KPI’s per proces

3. Vastleggen van je proces standaarden (SOP’s per proces)

4. Toetsen van de standaarden, visueel maken van procesprestaties

5. Afspraken maken over standaard reactie

Veel genoemde voordelen van Standard work:

1. Verbeterde veiligheid, voorspelbare kwaliteit en tijd.

2. Basis voor Kaizen (medewerkers hebben zelfde referentiekader).

3. Basis voor training nieuwe medewerkers.

4. “Rust" om onverwachte gebeurtenissen "op te vangen



7. Gebruik visuele hulpmiddelen zodat problemen niet verborgen blijven

Visueel management speelt een belangrijke rol in het Lean management.

Op deze manier kan er continu worden gezien of een proces in control is of niet. Het helpt dus bij het managen van 

processen. 

Drie belangrijke punten:

1. Het moet proces ondersteunend zijn

2. Het moet gedrag veranderen

3. Het moet een verbetercyclus in gang 

zetten

463



8. Gebruik alleen betrouwbare en stabiele technologieën die de mensen en het proces 
ondersteunen

Bij geen optimaal gebruik van IT kan dit een negatief effect hebben op de processen

1. Beloftes van het nieuwe systeem worden niet nagekomen waardoor onevenredig veel aandacht aan IT verloren gaat

2. Complexiteit van IT zorgen ervoor dat aanpassingen complex en tijdrovend zijn

3. IT zorgt voor muren tussen afdelingen omdat men niet hoeft te communiceren

4. Hoe meer flow en pull hoe minder IT systemen nodig zijn ter ondersteuning

5. Men ziet vaak IT als “DE” oplossing

6. IT wordt vaal de schuild gegeven waardoor we niet kritisch zijn naar onze eigen processen

7. Verspillingen en Business waarde blijven intact en worden geautomatiseerd
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Verbeter eerst het proces en kijk daarna naar IT oplossingen



Elimineer verspillingen
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5S



Principe 5: Perfectie ► 5s
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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 
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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 ► 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 475

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!



5 – S (+ 1)

• Basis voor veiligheid

• Basis voor verbeteringen!

• Theoretisch zeer simpel

• Praktisch altijd lastig in te voeren!

• Kans van slagen vergroot door:
– Kies goede trekkers

– Managementinbreng is voorwaarde

– Begrip bij iedereen over noodzaak 5-S

– Snel starten met preventieve zaken

– Als basistaak te beschouwen, dus onder werktijd!

– Audits op 5-S te doen

– Alle middelen vooraf bij start aanwezig

Basis voor kaizen
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Gemba: Standup dagstart en weekstart
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Agenda dag 6

• Define: Stakeholder analyse

• Measure fase

• Gemba methoden en tools



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

481

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. 



Dagstart

482

Agenda voorbeeld
Dagelijks overleg met Teamleiders Agenda 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers overleg: Productiemanager, productiecoördinator, teamleiders (hoofd BB ad hoc) 

Tijdstip: dagelijks om 8:30 uur 

Agenda     

      

1 Opening en mededelingen   

2 Terugblik vorige dag   

3 Afwijkingen/knelpunten   

4 Planning van de dag   

5 

Aandachtspunten 

komende twee dagen   

6 Vragen, opmerkingen   

De focus in dit overleg ligt op het vaststellen van de  

voortgang, oplossingen voor de knelpunten van 

 vandaag of evt acties vastleggen, en vooruitblik 
komende twee dagen, en vaststellen welke andere 
medewerkers moeten worden betrokken. 

Tijdsduur Activiteit

Opening

1 min Mededelingen
Zijn er nog dingen te melden vanuit de leiding of 

medewerkers

2 min Verbazing vorige dag
Wat is er gisteren of de vorige dag opgevallen; wat 

l iep wel en niet volgens planning

2 min Actielijst

Welke afwijkingen/knelpunten moeten worden 

geregistreerd; en wat is de status van lopende acties

3 min Planning 
Wat gaan we vandaag doen; welke PO's worden 

uitgevoerd/opgestart, uitloop vorige dag, rekening 

houdend met beschikbaar heid en bezetting

1 min Aandachtspunten komende twee dagen

Zien we potentiele knelpunten de komende 2 dagen

1 min Vragen, opmerkingen



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

483

Weekstart



Principe 5: Perfectie ► Overlegstructuur

484

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

485

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!

486

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’

487

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

488

Gemba Kaizen



Principe 5: Perfectie

Soms is snelle, drastische verandering noodzakelijk!

→ 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:

489

Kaizen Event Cycle (Kaikaku Kaizen)



Lean Methodes en tools op de GEMBA

490

Agenda dag 6

• Define: Stakeholder analyse

• Measure fase

• Gemba methoden en tools



GEMBA KAIZEN

• Volgens

• Masaaki Imai

Masaaki Imai



GEMBA KAIZEN

• Gemba

– ‘Werkvloer’

– Plek waar het belangrijkste gebeurt

• Kaizen

– Voortdurend verbeteren

– Kleine stappen

– Continu

Wat is Gemba Kaizen?



Principes Gemba Kaizen

Rol van het management

• Gericht op onderhoud standaarden van techniek, management en 

productie

• Verbeteren van de standaarden

Management



Gemba Kaizen

• Nadruk op verbeteren processen i.p.v. primair op resultaat

• Resultaat volgt vanzelf

• West Europese bedrijven sturen vaak uitsluitend op resultaat zoals:

– lagere afkeur

– lagere kosten

–kortere omsteltijden

–etc.

Procesverbetering



Gemba Kaizen

• SDCA staat voor standaardiseren, doen, checken, actie

• SDCA is de onderhoudscirkel

• Standaardiseer en onderhoud

• PDCA staat voor plannen, doen, checken, actie

• PDCA is de Kaizen cirkel

SDCA versus PDCA



Gemba Kaizen

• Dilemma kwaliteit, kosten, levertijd

• Gemba Kaizen stelt kwaliteit altijd voorop

Kwaliteit altijd voorop



Gemba Kaizen

• Vermoedens werken verspilling in de hand

• Altijd eerst feiten onderzoeken:

–verzamelen

–analyseren

–controleren

Feiten



Gemba Kaizen

• Total Quality Control

–Kwaliteit

–Kosten

–Leverbetrouwbaarheid

• Just in Time

–Lean productie

• TPM

–Kwaliteit van apparatuur

Systemen



Gemba Kaizen

• Policy deployment

–richting en doel Kaizen

• Verbeterideeën

–start voor Kaizen activiteiten

–beloning voor ideeën

–geen directe financiële trigger

–kleine stapjes/simpele uitvoerbaarheid

• Teamgericht

Systemen



Strategie van Kaizen

• Simpel, leuk en uitdagend

• Eigen initiatief

• Gelijktijdig verbeteren kwaliteit, kosten, levertijd maar ook veiligheid, 

persoonlijke ontwikkeling en arbeidsomstandigheden



Gemba kaizen

Gemba cyclus en rol management

Klantverwachting Klanttevredenheid

Rol management:

• Ondersteunend!

• Management signaleert problemen en helpt deze op te 

lossen 

• Heldere haalbare doelen

Gemba

Management



Gemba huis

502

Alles heeft een plek



Richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in processen

504

Wat is Lean Six Sigma?

Disbalans in output

Reduceer variatie en 
voorkom fouten

8 Verspillingen

⚫ Transport

⚫ Voorraad

⚫ Beweging

⚫ Wachten

⚫ Overbewerking

⚫ Overproductie

⚫ Fouten

⚫ Vaardigheden

Elimineer verspilling en 
verhoog klantwaardeMensen en cultuur

⚫ Gedrag
⚫ Leiderschap

⚫ Continu verbeteren
⚫ Ontwikkelen van 

vaardigheden

Veranker gedrag

MENSEN

Overbelasting

VerspillingVariatie

Overbelasting

⚫ Bottlenecks

⚫ Constraints

Identificeer en 
verwijder bottlenecks

Mura Muda

Muri

Lean & Six Sigma

https://bureautromp.nl/muda-muri-mura/


Gemba Kaizen

• Muda

–Vertaald: modder

–Activiteiten die tijd, geld en energie kosten en geen waarde toevoegen 

voor de klant

Muda, Mura, Muri



Gemba Kaizen

• Mura

–Afwijkingen

–Gericht op de doorstroming van materiaal of informatie

–Mura is onderbrekenof disbalans in het proces

–Gevolg: wachttijd, extra voorraad, arbeidstijdverlies

Muda, Mura, Muri



Gemba Kaizen

• Muri

- Inspannend werk (arbeid)

- Overbelasting onstaat door:

- Slechte opleiding

- Niet ergonomisch

- Gecompliceerde zware taak

- Te veel afleiding

- Onjuiste werkinstructies

Muda, Mura, Muri



Gemba Kaizen

• Problemen bespreek je daar waar ze zich voordoen (dus op de 

werkvloer)

• Controleer je key processen ter plaatse

• Handel direct (desnoods d.m.v. voorlopige maatregelen)

• Neem de oorzaak van het probleem weg

• Voorkom herhaling d.m.v. standaardisatie

Basisregels



Gemba Kaizen

• Te veel problemen

• Te weinig tijd

• Te veel weerstand

De praktijk

Er gebeurt dus niets!!!!!



Gemba Kaizen

• Bekijk huidige standaarden en breng deze op orde

• Discipline: te verbeteren d.m.v. standaard werkinstructies en 5-S

• Elimineer Muda

• “Maak” interne klanten/leveranciers

• Teamwork. Duidelijke doelen en ondersteuning

• Gegevens analyse: Werk op basis van gegevens

• Vereenvoudig werk d.m.v. simpele hulpmiddelen

De aanpak



Gemba Kaizen

Werken aan:

–Verbeteren van kwaliteit

–Verbeteren van productiviteit

–Verkleinen van de voorraad

–Verkorten van de doorlooptijd

–Beperken van de ruimte

–Beperken van gebruik hulpstoffen en hulpmiddelen

Kwaliteit en Kostenbeheersing volgens Kaizen



Gemba Kaizen

Een standaard is de op dat moment geldige, makkelijkste en

veiligste manier om een taak uit te voeren.

Maar ook:

• Manier om know-how en expertise door te geven

• Manier om prestaties eenduidig te maken

• Manier om oorzaak–gevolg zichtbaar te maken

• Basis voor onderhoud en verbeteringen

• Eenduidige doelstelling van taak

• Basis voor training nieuw personeel

• Basis voor onderzoek en controle

• Herkenning om fouten en afwijkingen te voorkomen

• Basis voor kwaliteitsnormen

Standaardiseren



Gemba methoden en tools: Visueel management 
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Agenda dag 7

• Perfectie

• Gemba methoden en tools



Visueel Management

• Inzicht in de prestaties en voortgang t.o.v de doelen

• Stuurmiddel om op target te koersen

• Beperkt zoektijd naar informatie

• Elimineert vragen

• Verbetert de veiligheid

• Verbetert de directe communicatie en openheid

• Verbetert de werktevredenheid

Waarom visueel management?



Visueel Management

• Prestaties worden duidelijk zichtbaar gemaakt op de werkvloer inclusief:

– Inzicht en voortgang

– ideeën van allen

–uitgevoerde ideeën

–welke Kaizens

–structurele problemen en acties

–doelstellingen

–Standaards (standaard werkwijze makkelijk te herkennen en te 
corrigeren)

–prioriteiten

–planning

Prestaties zichtbaar



Visueel Management

Waak voor:

–Te veel cijfers

–Verkeerde weergave cijfers

–Geen opleidingen beschikbaar voor aanpak

–Van buitenaf aangedragen info die niet aansluit

–Meerdere interpretaties

–Achterstallige informatie

–Te veel resultaat gestuurd i.p.v. procesgestuurd

Valkuilen



Visueel Management

Verantwoordelijkheid Gemba lijnmanager:

• Opstellen van de standaard

• Training kunnen geven aan uitvoerende over de standaard

• Standaard onderhouden en controleren

• Doelen stellen

• Continu verbeteren

• Plannen

• Rapporteren

Verantwoordelijkheid



Het onderscheidende aspect bij visuele communicatie is dat het is toegespitst op 

een specifieke doelgroep. Het helpt de ‘neuzen’ in dezelfde richting te krijgen.

Visuele communicatie kan zijn:

• Een teken

• Een label

• Een foto

• Een display /reclamebord

• Een trend grafiek

• Een kleuren schema

• Een lamp

Alles wat het doel helder maakt…………

Een visueel signaal moet duidelijk zijn voor iedereen die werkt in een specifiek 

gebied, er dicht bij staat en voor iedere willekeurige voorbijganger ……….

Visuele communicatie

Vormen



Visuele communicatie dient te zijn afgestemd op de gebruiker

• Als informatie is bedoeld voor de operators, leidinggevende of management dan 

dienen ze persoonlijk betrokken te zijn bij het opstellen en onderhouden van de 

visual. 

• Elke aangebrachte visual dient de mobilisatie van de betrokken individuele 

werknemer(s) tot gevolg te hebben, die hiermee verantwoordelijk wordt voor het 

resultaat. 

• Elk vlaggetje, flitslicht of ander signaal moet gelinkt zijn aan een corresponderende 

actielijst voor de verantwoordelijke. 

• Als een visueel communicatie middel niet wordt gebruikt dient het verwijderd te 

worden.

Visueel management

Welk doel willen we ermee bereiken?



Heeft de groep een productiviteit doelstelling?

Dit doel moet zichtbaar zijn.

Zijn medewerkers verantwoordelijk voor kwaliteit?

Kwaliteit dient zichtbaar te zijn.

Dienen werkinstructie te worden opgevolgd?

Werkinstructies dienen op locatie aanwezig te zijn.

Heeft een team een verbeteringsstrategie ontwikkeld?

De strategie moet zichtbaar zijn.

Is de klant tevreden of niet?

Klanttevredenheid dient zichtbaar te zijn .

Een visuele organisatie promoot autonomie en productiviteit:

Visueel management
Informatie empowered



Visueel management
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Voorbeelden X-matrix



Visueel management
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Voorbeeld A3’s



Visueel management
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Voorbeeld

Safety (+), Quality, Delivery, Inventory, Productivity, Environment



Visueel management
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Voorbeelden



KPI’s and trends

Visueel management 
Voorbeelden



Visueel management
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Voorbeelden



Visueel management
Voorbeelden



Visueel management

Uitgangspunten:

• Primaire procesflow is leidend

• Medewerker bepaalt via keuzemenu wie support moet geven

• Signaal is zichtbaar op werkplek EN bij Proces Control

• Groen: tbd (bv geen verstoring)

• Geel:   tbd (bv collega nodig)

• Rood:  tbd (bv manager nodig)

528

voorbeeld

Andon Light



Gemba methoden en tools: Fleximatrix of competentiematrix
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Agenda dag 6

• Define: Stakeholder analyse
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• Gemba methoden en tools



Flexi Matrix

Kenmerken traditionele organisaties:

• Functioneel ingericht

• Alle contacten via de hiërarchie

• Fouten herhalen zich

• Specifieke kennis wordt niet gedeeld

• Te weinig aandacht voor multi inzetbaarheid en flexibiliteit

• Continuïteit kennis en ervaring niet gegarandeerd

Inzetbaarheid en continuiteit

Dit is precies 180 graden omgekeerd in de huidige procesgerichte organisaties.



Flexi Matrix

Is een voorwaarde voor Lean organisaties

• Kennis in zichtelijk maken die noodzakelijk is om eigen werk te kunnen 

beoordelen en te sturen

• Multi inzetbaar personeel te verkrijgen waardoor flexibiliteit en 

continuïteit beter zijn gewaarborgd.

• Flexibiliteit te creëren die aansluit op de behoefte van de markt

• Organisatie beperkingen in kaart brengen

• Een gefundeerd opleidingsplan vaststellen

• Een basis voor functionerings- en beoordelings gesprekken

Inzetbaarheid en continuiteit



Flexi Matrix

Inzetbaarheid en continuiteit

Start niveau

Gewenst 

eind niveau

❖ Specifieke taak

❖ Beperkte flow kennis

❖ Afgeschermde afdeling

❖ Lage contributie

❖ Multi inzetbaarheid

❖ Specifieke Flow kennis

❖ Klant georiënteerd

❖ Actief ondersteunend

❖ Trainen / opleiden

❖ Mentoren

❖ Vaardigheid checklist

❖ Voortgangsgesprekken

❖ Standaard werkinstructies

❖ Visualisatie

❖ Kata coaching



Flexi Matrix

Inzetbaarheid en continuiteit

0 Niet inzetbaar

1 Beginnend, in opleiding

2 Inzetbaar met begeleiding

3 Kan zelfstandig routinematig werken

4 Volledig zelfstandig werken

5 Staat boven materie, coach / trainer

Waardering / beoordeling (voorbeeld):



Flexi Matrix

Opleiding / Training d.m.v.:

• Mentoren en coaching (niveau 5)

• Eenpunts instructies (beknopt A4’tje)

• Externe (of interne) training/opleiding

• Meetbare trainingstrajecten (S.M.A.R.T.)

Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch - Tijdgebonden

Inzetbaarheid en continuiteit



Flexi Matrix

Inzetbaarheid en continuiteit 3x3

Werkcell # 6
TAKEN
Slijper Draaier Lasser Bankwerker

MIP
Jan 3

Piet 3

Joop 3

Bert 3

4 3 2 3 4 12

Bij 12 taken en 4 personen dient elke medewerker gemiddeld minimaal 

3 taken te kunnen uitvoeren. Het streven zou kunnen zijn om te streven 

naar 6 taken per persoon. Iedere taak zou minimaal door 3 ervaren mede-

werkers moeten kunnen worden gedaan.



Voorbeeld fleximatrix
Inzetbaarheid en continuiteit



Fleximatrix

Visualiseren

Workcell 133, Rockwell Marion, North Carolina

Flexi matrix per werkcel



Flexi Matrix

Consequenties:

• Traditionele functienamen verdwijnen

• 1 persoon krijgt meerdere taak- of rolomschrijvingen

• Beloningssysteem gaat veranderen. 

• Minder flexibele werknemers vereisen speciale aandacht

Gevolgen

FAST
TRAC



Gemba methoden en tools: Kaizen Event
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• Gemba methoden en tools



Kaizen event (Kaikaku Kaizen / Kaizen Blitz) 

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

Kaizen Blitz wordt ingezet wanneer continu verbeteren

(dagstart, verbeterbord) niet afdoende is en er in korte tijd iets moet worden opgelost:

– Focusgroep maakt hier tijd voor vrij

• Oplossingen direct doorgevoerd

• Implementeer onmiddellijk wat kan

– Overige punten <20 dagen

Basis van een Kaizen event: 

• Kaizen cirkel / PDCA / DMAIC

540



Principe 5: Perfectie

Soms is snelle, drastische verandering noodzakelijk!

→ 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:

541

Kaizen Event Cycle (Kaikaku Kaizen)



Kaizen cirkel

542



Planning & Resourcing

• Resources:

– Teamleden één week fulltime.

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

• Teamsamenstelling:

– Medewerkers die direct in het te verbeteren proces werken

– Ten minste een supervisor die het hele proces bestuurt of overziet. (Geen manager)

– Iemand uit upstream en uit downstream van het proces

– Eventueel iemand die het proces support-funtie heeft

– Totaal 6-8 personen

• Eventuele IT hulp standby.

– Management, doet kick-off op maandag, tussentijdse reviews op woensdag en report-out op vrijdag

en komt regelmatig langs op verzoek van het team/BB

– Zaaltje in de buurt van waar het proces plaatsvindt

– Lunch, koffie, thee etc.

– Verder papier, brownpaper, schaar, plakband, etc.

543

Pre-Event Prep
(3-5 dagen)

Kaizen! Event
(3-5 dagen)

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

Datum: … Tot …

Black Belt plus 
management

Voorbereidingen

Datum: … tot …

Team

Output: verbeterd proces 
waarin verbeteringen zijn 

geïmplementeerd

Datum: … tot …

Team, medewerkers  en management
(coaching door Black Belt)

Afhandelen openstaande actiepunten 



Kaizen werkvloer evenement (Lean)
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Het proces gaat naar de dokter

Proces

Project(en)
kiezen

Doel 
bepalen

KaizenTeam
formeren

Oplossingen
invoeren

Afronden

•Kies projecten met 
groot effect - stel 
prioriteiten aan 

doorlooptijden en 
verspillingen

•Voorbeelden:

•Doorstroming 
creëren

•Celstruktuur
bouwen

•Doorlooptijden 
reduceren

•Kwaliteits-
verbetering

•Zet agressieve 
doelstellingen voor:

•Voorraden

•Cyclustijden

•Kwaliteit

•Doorzet

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

teams)

•Voeg naar behoefte 
engineering, 

onderhoud, ITers en 
tenminste één 

eerstelijns manager 
toe 

•Communiceer het 
doel van het 

evenement met alle 
teams

•Maak werkgroepen 
van 4-8 personen

•Doe alles op de 
werkvloer, geen 
conferentieoord

•Streef naar 
werkelijke 

veranderingen, 
instantaan

•Pas direct 5S toe

•Vermijdt het streven 
naar perfectie als er 

al een goede 
veranderingen 
voorhanden is.

•Informeer management 
en andere teams over de 

resultaten

•Identificeer en stel 
prioriteiten in nog open 
en extra actiepunten

•Stel verantwoordelijke 
personen aan voor elk 
actiepunten + timing

•Plan het volgende 
evenement

Meest gebruikte toepassingen:  Reductie hand-overtijden

Reductie doorlooptijden

Een drie tot vijf dagen werkvloer evenement, dat zich concentreert op het creëren van doorstroming 

(bijvoorbeeld cyclustijden, voorraden, wachttijden, kwaliteit, doorzet) in de werkelijke praktijk situatie.)

DOOR MT Medewerkers



Kaizen Weekschema: datum … tot …
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Implementeer 
Verbeteringen

Uitvoeren training 
proces deelnemers

Tunen Ontwerp

Implementeer 
Verbeteringen

Uitvoeren training 
proces deelnemers

Tunen Ontwerp

Afronden Future State

Afronden Training in 
nieuwe standaard 

werkwijze

08:00

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

12:00

16:00

18:00

10:00

14:00

Kaizen Kickoff
met opdrachtgever

Lean/Kaizen Training

voor deelnemers

Measure:

(Present State 
Analyse)

Vervolg Measure:

(Present State 
Analyse)

Analyze

Lunch Lunch

Brainstorm Ideeën

Idee Moeite/Impact

Idee Priorisering

Improve:
Future State Ontwerp

Mid-Week Review

Proces ontwerp 
Review

Future State Ontwerp

Future State Ontw

Implementeer 
Verbeteringen

Lunch Lunch Lunch &

Vieren Succes

Eind presentatie 
aan opdrachtgever

Control:

Maak en 
implementeer 

Standaard werkwijze

Meet nieuwe 
performance

Bereken benefits

Opstellen Eind 
presentatie

Lean/Kaizen Training

voor deelnemers



Documentatie na de Kaizen sessie (op vrijdag) 
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Kaizen Info

•Kaizen Naam & Datum

•Team naam

•Team leden

Doel en target

•Charter (Probleem beschrijving)

•Gekwaniticeerde doelstelling

•Kwalitatieve doelstelling

Assessment/Analyse

•Eerste bevindingen

•Before Value-Stream Map

•Before Werkwijze

•Belangrijkste process issues

Brainstorming Oorzaken

•Root cause analyse

•Brainstorm ideeën

•Moeite/Impact analyse

Implementatie

•Kaizen storyboards beschrijven 
wat het team heeft gedaan

•Foto’s  (before / after)

Standaardisatie

•Verbeterde process map

•Nieuwe SOPs (standard operation 
procedures, voorbeelden hoe dit 

vast te houden)

Resultaten

•Gekwantificeerd 
(vs. doelstelling)

•Kwalitatief 
(vs. doelstelling)

Follow-Up

•Actiepuntenlijst van het team 
(max 20)

•Hulpvraag aan Management

•Communicatieplan

Parkeer punten

•Items geparkeerd voor andere 
teams of management aandacht

•Risico’s en issues voor succes



Rapportages tussentijds en Reviews

• Laat management regelmatig langskomen op bepaalde tijden.

Zet ze in de ‘coach-stand’

• Bereid iedere keer kort een presentatie voor op flip-over.

• Laat het team het piramide principe gebruiken bij de presentatie:

– Begin bij de conclusies en uitkomsten

– Daarna pas de bijbehorende analyse en/of onderbouwing

– Next steps en eventueel hulpvraag
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Theory of Constraints
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Dag 8



Theorie of Constraints

549

Stappenplan

De zwakste schakel van een organisatie wordt geïdentificeerd, waarbij 
wordt gekeken of het een fysieke of beleidsmatige oorzaak heeft..

Gezamenlijk wordt er in de organisatie bepaald hoe deze beperking 
doorbroken kan worden, waardoor de ‘throughput’ (output) daadwerkelijk 
wordt verhoogd. 

De gehele organisatie moet zich scharen achter de gekozen oplossing, 
waardoor de eerdere ‘constraint’ wordt opgelost. Tevens een evaluatie 
uitvoeren, waarbij gekeken wordt of de prestaties nog steeds worden 
beperkt door deze ‘constraint’.

Eventuele andere aanpassingen worden ingezet om de ‘constraints’ te 
doorbreken. 

Na doorvoering van de gekozen oplossing en nadat de ´constraint´ versterkt 
of doorbroken is, begint het proces weer opnieuw bij de eerste stap. 
Enerzijds wordt er naar de impact van de doorgevoerde oplossing gekeken 
en anderzijds wordt een volgende, nieuwe ‘constraint’ opgespoord en 
doorbroken.



Theorie of Constraints

Bij TOC wordt enerzijds gekeken hoe snel er resultaat geboekt wordt. Deze output wordt ‘throughput‘ genoemd. Anderzijds 

kijkt TOC naar de factor(en) die de snelheid van deze ‘throughput’ beperken (‘bottleneck’). Pas wanneer de ‘bottleneck’ kan 

worden versterkt of worden doorbroken, zal de ‘throughput’ verhogen.

Volgens TOC kunnen organisaties zichzelf meten door aandacht voor de volgende drie aspecten te hebben:

• Throughput – (output) is de snelheid waarmee een organisatie geld genereert door verkoop. De output wordt gemeten 

aan de hand van onder andere geld, aantal producten of aantal diensten.

• Inventory – (voorraad) bestaat uit de investeringen in activa van een organisatie, dat uiteindelijk (snel) is om te zetten in 

liquide middelen.

• Operation expenses – (operationele kosten) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de ‘inventory’ (voorraad) om 

te zetten naar ‘throughput’ (output), zoals arbeidskosten, materiaalkosten en afschrijvingen.
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Waar zit de bottleneck?



Gestandaardiseerd werk
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Gestandaardiseerd werk

Het op een uniforme manier uitvoeren van de werkzaamheden door alle medewerkers 

zodat het werk zo efficiënt mogelijk gedaan wordt. 

Als we aan 10 medewerkers vragen hoe zij hun taak uitvoeren, krijgen we waarschijnlijk 10 

verschillende antwoorden. Dit heeft die nadelige gevolgen:

1. Het proces is niet voorspelbaar in termen van tijd, kwaliteit en veiligheid (er is variatie)

2. Het proces is geen goede basis voor procesverbetering

3. Er ontstaan geen automatismes in het team waardoor er veel tijd besteed wordt aan ‘fire

fighting’
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Niet iedereen doet hetzelfde



De Lean driehoek

‘Samen zoeken naar de beste manier 

(verspillingsvrij) om een handeling uit te voeren, 

hier brede consensus over te bereiken (iedereen), 

deze manier van werken na te leven (altijd) en 

afwijkingen visueel te maken’.

1. Team stelt de standaarden en norm vast

2. Afwijkingen worden visueel zichtbaar gemaakt

3. Team zoekt naar de reden van de afwijking, het 

probleem wordt opgelost en er wordt een 

nieuwe standaard gecreëerd.
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1. Norm en 
standaard

2. Visueel 
management

3. Standaard 
reactie

Standaardisatie continu verbeteren

Continue verbeteren



Voordelen standaardisatie

1. Reduceert variatie

2. Helpt je medewerkers

1. Efficiënter te werken

2. Werk te structureren

3. Om nieuwe medewerkers sneller op te leiden

3. Vergroot veiligheid

4. Standaard werk kan continu verbeterd worden
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Quick Change Over (QCO)

Single Minute Exchange of Dies (SMED)



Quick Change Over (QCO)

• Ook wel SMED genoemd:  Single Minute Exchange of Dies

• Een set van technieken om snel van de ene productiewijze naar een andere over te gaan. 

Voorbeeld verpakkingsbedrijf:

– Eerst verpakken we papier in dozen, vervolgens verpakken we suikerzakjes in plastic zakken

– Hoe zorgen we dat we zo weinig mogelijk tijdverlies hebben bij het omschakelen van het ene product naar het andere

SMED

Werk slimmer, niet harder



SMED en OTED

SMED: Single Minute Exchange of Die.

Concept welke zegt dat alle machine omstellingen binnen minder dan 10 minuten moeten en kunnen 

gebeuren

OTED: One Touch Exchange of Die

Concept welke zegt dat alle machine omstellingen binnen minder dan 100 seconden moeten en kunnen 

gebeuren
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Fase 1
Scheiden interne en externe handelingen

Fase 2
Zet interne handelingen om in externe

Fase 3
Stroomlijn alle aspecten van omstellen

Fase 0                                      

Analyseer Huidige omsteltijden
Interne en externe handelingen benoemen

Hoe werkt SMED?

omstelhandelingen

Interne elementen: moeten uitgevoerd worden als het machine of het proces 
stil staat

Externe elementen: kunnen uitgevoerd worden op het moment dat de machine 
of het proces wordt uitgevoerd



Waarom QCO / SMED ?

• Om tegemoet te komen aan klantwensen:

– Maakt het rendabel om kleinere batches te produceren;

– Vermindert verspillingen;

– Verkorten van levertijden;

• Om verschillende soorten output te produceren om downstream processen te kunnen blijven leveren

• Om flexibeler te kunnen opereren in kleinere batches 

• Voorraad verlaging / doorlooptijd verkorting



Fases van SMED verbeteringen
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Omsteltijdreductie



SMED en OTED

1. De huidige werkwijze moet kritisch bekeken worden. 

1. Er zou bijvoorbeeld een film gemaakt kunnen worden, waar je analytisch, door de ogen van de 7 verspillingen, naar de 
werkwijze kijkt;

2. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ‘externals’ en ‘internals’. 

1. Een external is iets wat van tevoren klaargezet kan worden en een internal kan pas uitgevoerd worden wanneer de 
productielijn stilstaat;

3. Zet zoveel mogelijk internals om naar externals. 

1. Je kunt bijvoorbeeld naast de productielijnen de machineonderdelen alvast opwarmen;

4. Stroomlijn de overblijvende internals, zodat deze sneller gaan en voor minder verspillingen 
zorgen. 

1. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van sneller gereedschap en minder bouten;

5. Stroomlijn de externals, zodat deze minder tijd in beslag nemen tijdens de voorbereiding;

6. Documenteer de nieuwe procedure en maak hier een duidelijk en helder draaiboek van. 

1. Zo kan er bekeken worden wat er in de toekomst ondernomen moet worden;

7. Herhaal vervolgens het hele stappenplan weer. 

1. Er zijn namelijk steeds weer nieuwe dingen die sneller gedaan kunnen worden;

One Touch Exchange of Die (< 100sec)



Jidoka
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Jidoka

Jidoka is het volledig defect vrij maken van het proces door fouten te detecteren en meteen te 

verwijderen uit het proces

• Directe ingreep bij afwijkingen in het proces

• Voorkomen dat foute producten doorstromen naar het volgende proces

• Zelfstandig producerende machines – slimme machines die het mogelijk maken om zonder operator 

te produceren

• Operator kan meerdere processen bedienen, grotere manproductiviteit

automatisch inbouwen van kwaliteit



Jidoka : Autonomation (niet: Automation)
Intilligente automatisering of automatisering met een menselijke toets

Categorie Automatisering Jidoka

Mens

Onderhandenwerk van medewerkers 

wordt gereduceerd/vereenvoudigd. 

Monitoring van de machines wordt een 

onderdeel van het takenpakket.

Verbetering van de productiviteit door 

multi-tasking van medewerkers.

Machine

Machines doorlopen de cyclus tot het 

eind, tenzij de (nood-)stop tussentijds 

wordt bediend.

Machines beschikken over de autonomie 

om een stop te activeren zodra 

afwijkingen worden geconstateerd.

Kwaliteit
Crash-down van de machine (productie 

van defecten kan voor komen).

Crash-downs en defecten worden 

voorkomen door Auto-stops (preventieve 

mogelijkheden).

Reactie

Afwijkingen worden laat geïdentificeerd, 

waardoor de kernoorzaak vaak 

onduidelijk is en correctieve acties lang 

achterwegen blijven.

Afwijkingen zorgen ervoor dat de 

machine wordt gestopt, waardoor de 

kernoorzaak ervan sneller kan worden 

geïdentificeerd en aangepakt.



Heijunka
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Wat is het?

Heijunka

• Sequencing of afvlakking van de productie. Het wordt gedefinieerd als "de verdeling van het productievolume en de mix 

gelijkmatig in de tijd".

Doel:

• Plotselinge schommelingen in de marktvraag op vangen door verschillende modellen in kleine series op dezelfde lijn te 

produceren.

Muda

Verspillingen worden geëlimineerd door het makkelijker te maken om werk te standaardiseren. Een goede 

volgordebepaling vermindert de behoefte aan arbeidskrachten aan de lijn.
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A A A AA A A A B BB B B B B CC C

Shift 1 Shift 2 Shift 3

A B A CB A

Shift 1 Shift 2 Shift 3

B A B AC B A B C BA A

Principe 3: Flow

Door de productie van verschillende producten gelijkmatig door de tijd heen te verdelen, 

kan je sneller op klanteisen reageren bij een minimum voorraad. Dit verkleint ook de 

afmeting van eventuele tussenvoorraden (supermarkten).
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Nivelleer de product mix Heijunka



Heijunka

Een traditioneel productieproces is gericht op het vervaardigen in grote partijen. Het idee is om het maximale aantal producten in 

één partij te vervaardigen.

Deze typische ongelijksoortige methode levert vier problemen op:

1. Klanten kopen producten meestal niet voorspelbaar. Als de klant vroeg in de week besluit om product C te kopen, heeft de klant 

problemen.

2. Het risico van onverkochte goederen die op voorraad gehouden moeten worden.

3. Het gebruik van middelen is onevenwichtig.

4. Er is een ongelijke vraag naar upstream-processen.
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A A A AA A A A B BB B B B B CC C

Shift 1 Shift 2 Shift 3



Heijunka
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De vier voordelen van het nivelleren van het schema zijn:

1. Flexibiliteit om te maken wat de klant wil, wanneer hij het wil.

2. Minder risico op onverkochte goederen.

3. Evenwichtige inzet van arbeid en machines.

4. Afgevlakte vraag naar de upstream processen en leveranciers

Een lean productie process focust zich op de laatste markt vraag

A B A CB A

Shift 1 Shift 2 Shift 3

B A B AC B A B C BA A



Instellen van de batch-grootte

• Door een kleine consistente batch grootte (pitch) te hanteren, wordt een voorspelbare productiestroom gecreëerd, 

waardoor problemen snel en makkelijk herkend en opgelost kunnen worden.

• Zorg voor korte omsteltijden om kleine batches mogelijk te maken.

• Vaak is één pitch de hoeveelheid die in 1 doos of op 1 pallet past.
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Dienst 1 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20

Dienst 2 3:00 3:20 3:40 4:00 4:20 4:40 5:00 5:20

PRODUCT

A

PRODUCT

B

PRODUCT

C

A A

BB

C

AA

B

Heijunka
Board



Continue stroom (flow) 

• Creëer een continue stroom waar mogelijk, downstream vanaf de Pacemaker (die stap die het tempo van het geheel bepaalt)

• Continue stroom refereert aan het produceren van één onderdeel per keer, waarbij elk component direct doorstroomt naar het volgende proces 

zonder wachttijd;

• Continue stroom is de meest efficiënte manier van produceren, maar vereist veel creativiteit om te bereiken;

• Zodra de Pacemaker is bepaald, moeten de downstream processen stromen om aan de klantvraag te voldoen.
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A VoorraadMateriaal

BVoorraad Voorraad

Geïsoleerde eilanden

CVoorraad
Eind

Product

Continue Stroom

A           B          CMateriaal
Eind 

Product

1-stuks stroom 
balanceert 

procesinput naar output

Veranderen bureautjes en stapels papier



Heijunka

1. Een vast interval waarin alle producten van de product 

familie geproduceerd wordt 

2. Een vaste volgorde van producten 

3. Een afgestemd voorraadbeleid 

4. Variërende productiehoeveelheden binnen elk type 

5. Richting voor continue verbetering
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Nivelleren van productie



OEE (Overall equipment effectiveness)
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Wat is OEE?

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een 'best practices'-maatstaf die het percentage geplande productietijd 

identificeert welke echt productief is. Een OEE-score van 100% staat voor perfecte productie: alleen goede onderdelen 

fabriceren, zo snel mogelijk, zonder downtime.
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OEE
KPI peformance



OEE

576

Vormen van verlies
St

ils
ta

n
d

 
ve

rl
ie

s

Storingen (onvoorzien)

Stellen (voorzien)

Sn
e

lh
e

id
s-

ve
rl

ie
s

Korte stops < 5 min (onvoorzien)

Snelheidsverlies (voorzien)

K
w

al
it

e
it

s-
ve

rl
ie

s

Afkeur (onvoorzien)

Start en stop afval (onvoorzien)

Productwissel, bijstellen, gereedschapswissel, schoonmaken, 
gepland onderhoud

Machine kapot, geen materiaal, geen stroom, geen 
verpakkingen, geen afvoer van producten

Snelheid lager door slecht materiaal, halve kracht produceren, 
betere kwaliteit bij lagere snelheid

Aanvoer hapert, lege posities op de band, sensor 
schoonmaken, er is iets vastgelopen

Afval omdat machine warm moet draaien, inloopproducten, 
leegdraaienmachine, laatste producten zijn slecht

Verkeerd materiaal, maatvoering onjuist, verkeerd 
gereedschap, verkeerde instellingen



Oefening

• Joe heeft een eigen taxi bedrijf opgezet. Hij werkt 10 uur per dag voor 6 dagen in de week.

• Over de afgelopen 6 dagen heeft hij al zijn activiteiten gemeten. Hieronder staan de metingen:
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Joe’s taxi

Activiteit Tijd

• Diesel tanken 60 min

• Taxi onderhoud 30 min/week (gemiddeld)

• Wachten op klanten 10 uur

• Verkeerde telefoontjes 3 uur

• Taxi schoonmaken 15 min/dag

• Lunch pauzes 20 min/dag

• Verdwalen 120 min

• Omzet per dag €200 /dag

• Vakantie 10%

1. Splits de activiteiten in 
gepland en ongepland

2. Bereken de duur van de 
activiteiten

3. Bereken de OEE

4. Bedenk oplossingen om 
de OEE te verhogen naar 
80%



Joe’s taxi

Ongeplande downtime/week Geplande downtime/week

Wachten 600 min Geen werk 6480 min

Verkeerde telefoontjes 180 min Diesel 60 min

Verdwalen 120 min Onderhoud 30 min 

Schoonmaken 90 min

Pauzes 120 min

Vakantie 360 min

Totaal 900 min Totaal 7140 min
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Uitkomst

Geplande 
downtime

Ongeplande 
downtime

OEE

100%

75%

50%

25%

0%

10.080 min = 100%

2940 min = 32%

2040 min = 20%



OEE
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Verbeteren van OEE

Analyseer OEE

Analyseer alle tijd 
verliezen rigoureus

Verbeter de OEE 
voordat er wordt 

geïnvesteerd

Is OEE 
Hoog?

Haal de botteleneck
eruit

Investeer of verhoog 
de beschikbare tijd

• Vermijdt investeringen als de OEE laag is
• Om een lage OEE te verklaren, analyseer 

alle tijdverliezen:
- Korte intervalmeting
- Slecht of onvoldoende metingen
- Verlies van snelheid, kwaliteit, planning

Ja

Nee



Total Productive Maintenance (TPM)



TPM (Total Productive Maintenance)

“Onderhoud is als zorgen voor kinderen. Op dagelijkse basis heb je geen dokter nodig. In een fabriek 

hebben uw machines geen technicus nodig.

Productiemedewerkers moeten aan hun machines denken zoals een moeder aan haar kinderen denkt. 

“

Bij TPM draait alles om productiviteitsverbetering, met als eerste insteek het optimaliseren van de 

machinebeschikbaarheid.

Kleine multidisciplinaire teams verbeteren daartoe stapje-voor-stapje de 'overall equipment 

effectiveness' van hun machines.



Doel van TPM

TPM richt zich dus op de verbetering van de efficiëntie van de geplande productietijd. Verliezen moeten 

worden geminimaliseerd.

Deze verliezen kunnen in drie categorieën worden verdeeld:

• Beschikbaarheidsverliezen: 

– Machinestoringen en omstellingen naar een ander product zorgen dat er geen productie is, terwijl die er wel had moeten 

zijn.

• Prestatieverliezen: 

– Snelheidsverliezen en korte stops/stilstaan/lege posities zorgen voor snelheids- of capaciteitsverliezen (er komt minder uit 

dan kan).

• Kwaliteit/opbrengst: 

– Daar bovenop, van hetgeen geproduceerd wordt, wordt een deel afgekeurd.



TPM

Tijd

Effectiviteit

Reactief 
onderhoud 

Autonoom
onderhoud 

Preventief
onderhoud 

Predictief
onderhoud 

• Wachten op stilstanden
• Repareren indien kapot

• Door de operator zelf
• Dagelijks

•Relatief eenvoudig (smeren,  inspecties, poetsen)

• Vervangen voordat het kapot gaat (veelal 
interval gestuurd)

• Vervangen op basis van slijtage indicatoren 
(frequenties, warmte)



Continu verbeteren
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Plan Do Check Act

Measure Analyse Improve ControlDefine

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer 
tegenmaat-

regel in

Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes

Stel team samen
Beschrijf 
probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel
Borg oplossing Vier resultaatV

er
b

et
er

m
et

h
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d
ie

k PDCA

DMAIC

A3

8D

Continu verbeteren
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V
er

b
et
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k

PDCA

DMAIC

A3

8D

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

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

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

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

Kaizen
event

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



A3 verbeteren
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A3

A3 is een probleemoplossings- en plandocument dat bestaat uit één vel (papierformaat A3).

Bevat alle informatie over een verbetersituatie die je echt nodig hebt.

Vaste onderdelen A3:

- Titel

- Eigenaar van de kwestie en datum van document

- Probleemomschrijving (achtergrond informatie)

- Huidige omstandigheden

- Doel / Doeltoestand

- Root Cause Analyse (wat is de echte oorzaak van het probleem)

Let op:

• Schrijf niet in het klein om er veel tekst op te zetten

• A3 is hulpmiddel en communicatiemiddel



A3 opbouw (voorbeeld)



Respect en teamwork
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Mensen en partners



9. Creëer leiders die het werk begrijpen, leven volgens de filosofie en andere 
onderwijzen

Het mensenbeeld van Lean

1. Medewerkers hebben een uidaging nodig om maximaal te presteren

2. Medewerkers hun best doen en willen leren

3. Een probleem niet een fout van de mens is maar een fout van het systeem

4. We samen processen beter kunnen maken

Creëer leiders:

Bij Toyota komen nieuwe leiders vanuit de eigen organisatie en niet van buitenaf

Die het werk begrijpen

Mensen die bekend zijn met de processen en operatie waar het gebeurd

Leven volgens de filosofie en andere onderwijzen

De Lean manager volt de 14 principes en neemt anderen daar in mee
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10. Ontwikkel exceptionele mensen en teams die de bedrijfsfilosofie volgen

Uiteindelijk zijn het de mensen op de werkvloer die continu bezig zijn met het optimaliseren van de processen.

Machines zijn vervangbaar. Noodzakelijke kennis en kunde zit in de medewerkers
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Medewerkers die 
proces resultaten 
continu evalueren 

en verbeteren

Processen met
een voorspelbare

en constante
kwaliteit en
doorlooptijd

Tevreden klanten.
Producten en
diensten die

voldoen aan de
klantwens



11. Respecteer je netwerk van partners en leveranciers door ze uit te dagen en help ze 
verbeteren

Speelt een belangrijke rol om succesvol te kunnen zijn in de volledige keten. Dit gaa om zowel interne als externe 

leveranciers. 

Leveranciers zijn onderdeel van de totale waardestroom. Het doel is ook om op deze manier samen doelen te realiseren. In 

plaats van klagen over de leveranciers is het ook mogelijk om de leveranciers juist te helpen met het optimaliseren van hun 

interne processen. Immers profiteer je daar zelf ook van.

De leverancier heeft zo ook een stabiele afname wat ook weer je onderhandelingspositie verstevigd. 
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Genchi Genbutsu
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Problem solving



12. Ga op de werkvloer kijken om de situatie te doorgronden  - Go and see

Onze hersenen zijn getraind om de gaten op te vullen.

We hebben allemaal aannames en denken dat het de waarheid is. Beslissingen zijn vaak

gemaakt op basis van deze aannames, die tot verkeerde oplossingen leiden of

beslissingen. Ga altijd en overtuig uzelf!

(Taiichi Ohno)

Op de werkvloer:

1. Is de kennis beschikbaar om de processen te verbeteren

2. Is de kennis om de 
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De plaats waar klantwaarde wordt toegevoegd



13. Maak langzaam beslissingen door consensus, alle opties afwegend en 
implementeer snel

Maak langzaam beslissingen

• Bij het verbeteren van processen zit er altijd een verband tussen de tijd die je bezig bent met het probleem begrijpen de 

oplossing te bedenken en te implementeren. Nadruk ligt op het echt begrijpen van het probleem

By consensus

• Zorg dat iedereen zijn inbreng kan doen maar zorgdat er een gemeenschappelijk besluit wordt genomen

Implementeer snel

• Effect  van de oplossing = Kwaliteit van de oplossing x Acceptatie (E = K * A). Wat als je 10 eenheden mocht verdelen 

over K en A? Door snel te implementeren blijft het draagvlak bestaan
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14. Wordt een lerende organisatie door kritische reflectie en continue te verbeteren

Continu verbeteren (Kaizen)

• Het kritisch blijven kijken naar de eigen processen door de ogen van de klanten. Waar verspillen wij tijd, resources en 
materialen waar de klant niet bereid is voor te betalen? En hoe kunnen wij deze verspillingen samen elimineren?

Lerende organisatie

• De ontwikkeling van de medewerkers is de sleutel tot tevreden klanten en daarmee lange termijn groei en 
winstgevendheid. Je laat ze leren door onderdeel te zijn van de verbeter initiatieven. 

• De Lean manager een goede procesverbeteraar is

• De Lean manager een coach is voor zijn medewerkers, niet een ‘alwetende verteller’

• De Lean manager tijd en ruimte creeert om te verbeteren

• Er een veilige sfeer moet zijn. ‘Je mag fouten maken, als je er maar van leert!’

Kritische reflectie

1. Continue evaluatie van je eigen prestatie als persoon en als team

2. Open staan voor ideeën van anderen. 
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Change: hoe krijg ik de mensen mee
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Dag 8
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Patronen waarnemen
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Kiki-Bouba
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Veranderen is lastig

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



Feedbackculturen
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20% - 70% - 10%



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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Structuur en het effect van missende schakels

Change

Valse startVisie Vaardigheden MiddelenBelonen

FrustratieVisie Vaardigheden
Actie
Plan

Belonen

Langzame
VeranderingVisie Vaardigheden

Actie
Plan

Middelen

AngstVisie
Actie
Plan

MiddelenBelonen

VerwarringVaardigheden Belonen
Actie
Plan

Middelen

SuccesVisie Vaardigheden Belonen Middelen
Actie
Plan



Communicatie

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

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

Consequenties: positieve benefits………van begrip naar geloof (what’s in 

it for me)

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

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



Communicatieplan voor de implementatie

Voorbeelden van communicatiemiddelen:

• 1-op-1 meetings

• CEO speech voor personeel

• Discussiegroepen of workshops

• Memo’s en andere brieven

• Email en voice mail

• Posters en publicatieborden

• Feedback formulieren en ideeënbus

• Video's

• Audio & video conferencing

• Etc.

“As-is”

overgang

“To-be”

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

‘eigen’ projectdoelen.



Tijdens de reis = verandering….

• De verwachting

• De realiteit?



De veranderbadkuip
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Kübler-Ross

verandering

ontkenning

boosheid

marchanderen

depressie

erover praten

acceptatie

inspiratie

creativiteit

acties

successen

tevredenheid



Lean Six Sigma  volwassenheidsmodel
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Vul je gereedschapskist verder!
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✓ Black Belt tools
Om zelfstandig een project uit te voeren

+ Praktijkervaring
Ga aan de slag met je eigen 

verbeterinitiatief 
(evt. in combinatie met praktijkcertificering)

+ Green to Black
Extra verdieping 

(o.a. analyses en verandermanagement)

+ Process Mining-training
Visualiseer en objectiveer het werkelijke 

procesverloop o.b.v. systeemdata. Maak bottlenecks, 
afwijkingen en rework inzichtelijk

+ RPA-training
Automatiseren van eenvoudige, 

rule-based processen door software deeltaken van 
medewerkers te laten overnemen

https://bureautromp.nl/category/tools-lean/
https://bureautromp.nl/green-belt-gehaald-wat-nu/
https://bureautromp.nl/lean-six-sigma-trainingen/green-to-black-belt/
https://www.processminingtraining.nl/
https://www.rpatraining.nl/
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Certificaat op zak….en nu??

Theorie:

Praktijk:



• Volg ons op LinkedIN om op de hoogte te blijven over:

✓ Evenementen

✓ Klantcases

✓ Tips over Lean Six Sigma

✓ Alumni borrels
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Volg ons op LinkedIn!

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


https://bureautromp.nl/
https://agilescrumgroup.nl/
https://www.ittraininggroep.nl/
https://www.blockchainnow.nl/
https://www.processminingtraining.nl/
https://www.rpatraining.nl/

