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Disclaimer

Graag stellen we onze kennis en ons materiaal ter beschikking om je te helpen LSS toe te passen in je
bedrijf. Voel je daarom vrij om sheets te gebruiken om in te zetten bij je eigen projecten. We stellen
het ook op prijs als je je ervaringen of verbeteringen aan ons doorstuurt, ook wij werken graag iedere
dag een stukje 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 via info@bureautromp.nl of 030-227 0000
Dan maken we afspraken met je over hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Bureau Tromp
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Programma voor vandaag

• Kennismaken en inleiding

• Introductie Lean
– Lean Management
– Lean structuur en organisatie

• Proces simulatie
– De Filterfabriek

• Afsluiting
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Even voorstellen

• Wie ben je (familie, opleiding, hobbies)?

• Wat doe je?

• Wat zijn je verwachtingen voor deze training?
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Over Bureau Tromp

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. 
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We bieden een totaaloplossing:

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

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

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

Bureau Tromp

Trainingen Praktijkcoaching Consultancy



Continue verbeteren stap voor stap introduceren als vast 
onderdeel van het werk.
Concrete resultaten bereiken: doorlooptijdreductie, 
faalkostenreductie
Standaardiseren waar dit tot betere doorstroming, 
voorspelbaarheid en beheersbaarheid leidt.

De concrete doelstellingen worden nader bepaald en voor 
eind augustus.

Doelstellingen om de 
werkprocessen te verbeteren



Jullie ideeën zijn heel belangrijk, 
noteer ze en communiceer ze!



Rol leiding bij lean

• Inspireren en pro-actief ondersteunen (coachen) bij het 
continu verbeteren

• Selecteren en faciliteren van verbeterinitiatieven en de 
uitvoering hiervan

• Inzet van de juiste communicatiemiddelen (hoe houd je 
het levend)

• (Toezien op) de juiste borging van verbeteringen
• Aanstelling stuurgroep (MT) en lean team
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Directie/MT gaan ervoor! Jullie ook?



Planning



Procesverbetering met lean

Methodiek voor het verbeteren van processen

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

• Focus op de werkprocessen

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

• De mensen centraal stellen: 
– Op de werkvloer wordt waarde gecreëerd, de beste verbeter ideeën komen van de mensen op 

de werkvloer

• Creëren van een cultuur waarin continu verbeteren vanzelfsprekend is
– Iedereen draagt actief bij aan het vergroten van waarde. Alle activiteiten dragen bij aan het 

creëren van waarde voor de klant, de rest is verspilling.
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Waartoe leidt lean werken?

Lean is het doen van:

• de juiste dingen
• op de juiste plaats
• op het juiste moment
• in de juiste hoeveelheid
• met minimale verspilling
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Een proces bevat

• Input en output
• Een aantal activiteiten (processtappen)
• Activiteiten bestaan uit bij elkaar horende handelingen
• Bevat veelal activiteiten van meerdere afdelingen/functionarissen

Wat is een proces?
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Wat is een proces?
Processen op verschillende niveaus

Niveau 1: 
Keten

Niveau 2: 
Bedrijfsproces

Niveau 3: 
Werkproces

Niveau 4: 
Processtap / taak

Niveau 5: 
Activiteit / handeling
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Geschiedenis van Lean

• Achtergrond:
– Ontwikkeld door Toyota in de jaren ‘50 (Toyota Production System)
– Beschreven door Womack & Jones
– Uitgegroeid tot Lean Management
– Sinds ’00 naar dienstverlening
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Lean huis 

5S / Visual Management

Snelheid

“Heijunka”

Kwaliteit

“Jidoka”

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde
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5 Principes van Lean

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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1e Principe: Waarde

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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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?

Business waarde (Business Value Added)
• Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?
• Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?
• Zou het leveren van een product of dienst aan de 

klant verstoord worden als deze activiteit zou vervallen?
• Wordt de activiteit verplicht door de wet- regelgeving?

Geen waarde (Non Value Added)
• Verspilling
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Wat zijn de verhoudingen?
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Verspilling
Elimineren! Business waarde

Minimaliseren!

40%
50%

10%

Waarde
Verbeteren!
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Wegwerken van verspillingen

3. Verbeteren 2. Minimaliseren 1. Elimineren

Proces

Toegevoegde
klantwaarde

Geen
toegevoegde klantwaarde

Toegevoegde
business waarde

Verspillingen
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Vuistregel verspillingen
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90%10%

Waarde toevoegende tijd

Niet Waarde toevoegende tijd

Traditionele procesverbetering

Lean Management

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



Lean in de praktijk!
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8 Vormen van verspilling

Verspilling van:

1. Transport 
2. Voorraad (of stapels)
3. Beweging
4. Wachttijd 
5. Overproductie (te veel maken)
6. Overbewerking (te lang doorgaan)
7. Defecten/fouten
8. Talent van de medewerker
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TIMWOODS
Transport, 
Inventory, 
Motion, 
Waiting, 
Overproduction, 
Overprocessing, 
Defects, 
Skills
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Lean & verspilling

Verspilling in processen

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

• Schrijf zoveel mogelijk verspillingen op per categorie

– Transport
– Inventory (voorraad)
– Motion (beweging)
– Waiting (wachttijd)
– Overprocessing (veel processen)
– Overproductie (te veel)
– Defects (fouten)
– Skills (talent)

Neem hiervoor
20 minuten
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2e Principe: Waardestroom

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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Waardestroom analyse

Een waardestroom analyse (of Value Stream Map) is een 
procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde informatie
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DefineDefine MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControl



Waardestroom analyse voorbeeld



Waardestroom analyse

Gemeenschappelijk begrip Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt

Waarom een waardestroom analyse? DefineDefine MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControl
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Waardestroom analyse

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

De VSM is vaak het centrale instrument in een Lean project

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

behulp van een Pareto analyse
• Tip: doe altijd een ‘muda walk’ en maak foto’s!
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DefineDefine MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControl



Spaghetti chart



3e Principe: Flow

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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Het bereiken van flow

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

- (Tussen)voorraad
- Transport
- Wachten
- Etcetera

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

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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4e Principe: Pull i.pv. push
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1. Produceren wanneer de klant behoefte 
heeft

i. De externe klant, maar ook
ii. De interne klant

2. Voorkomen voorraad
3. Line balancing
4. Push leidt tot overproductie, de bron 

van heel veel andere verspillingen
5. Voorkomen bullwhip-effect, iets wat 

een klein effect in het begin heeft kan 
een groot gevolg hebben verderop in 
het proces. 

PUSH

PULL



Balanceren proces

• Situatie voor balanceren
– Bottlenecks: sommige processtappen duren langer dan  de 

takttijd
– Non value added activiteiten

• Situatie na balanceren
– Iedere processtap duurt korter dan de takttijd
– Geen non value added activiteiten
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5e Principe: Perfectie

Lean Waardestroom
• Hoe loopt de 

waarde-
stroom?

Waarde
• Wie is de klant
• Wat wil de klant

Perfectie
• Blijf continu 

verbeteren

Realiseer flow
• Vloeiend verloop 

(geen verstoringen)

Pull
• Produceer 

wanneer de 
klant 
behoefte 
heeft
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5S
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5S

40

Seiri

Seiso

Seiton

Seiketsu

Shitsuke

Scheiden

Schikken

Schoonmaken

Standaardiseren

Standhouden

Maximale bijdrage

↑ Stabiliteit
↑ Efficiëntie
↑ Moraal

Maximale bijdrage

↑ Stabiliteit
↑ Efficiëntie
↑ Moraal

Onderhouden & 
continu 

verbeteren

Vaststellen en 
elimineren van 

verspillingen



5S: Scheiden

Scheiden:
• Weggooien wat niet noodzakelijk is voor het proces
• Onderscheiden tussen nut en nutteloos:

Nodig?
Ja: Bewaren
Misschien: Tijdelijk opslaan in de veilingruimte
Nee: Weggooien, verkopen of aanbieden aan andere afdeling
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5S: Schikken

Schikken:
• Alle materialen een vaste plek geven
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5S: Schoonmaken

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

43



5S: Standaardiseren

Standaardiseren:
• Communiceren over afspraken. Iedereen weet het, dus iedereen doet het
• Visuele hulpmiddelen om afwijkingen te zien
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5S: Stimuleren en in standhouden

Stimuleren en in stand houden:
• Borgen van de eerste de eerste 4S-en
• Audits, checklists
• Communiceren 
• Bijsturen / aanspreken
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Voorbeeld: 5S

Voorbeeld Royal Air Force

Voor toepassen 5S

Na toepassen 5S
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Eindopdracht lean worker
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Voorbeeld: 5S

– Standaardisatie door alle werkbanken hetzelfde in te richten

voor na



Verbeterstructuur

Continue VerbeternenContinue Verbeternen

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

DefineerDefineer MeetMeet AnalyseerAnalyseer VerbeterVerbeter Check en 
borgen

Check en 
borgen

48Lees meer!

Faseovergang via Toll-gate review
• De projectleider presenteert de resultaten en verwachtingen voor het 

vervolg aan de opdrachtgever 
• Opdrachtgever neemt een Go / No Go beslissing



Lean combineren met Six Sigma?

Reductie van gemiddelde en variatie!
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Programma voor vandaag

• Inleiding

• Introductie Lean en Six Sigma
– Lean Management
– Lean structuur en organisatie

• Proces simulatie
– De Filterfabriek

• Afsluiting
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Simulatie – De Filterfabriek (ronde 1)
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Opdracht

Discussieer met de groep over wat goed en fout ging

• Schrijf de eerste bevindingen op
• Noteer de verspillingen die jullie zijn opgevallen in het proces

– Transport
– Inventory (voorraad)
– Motion (beweging)
– Waiting (wachttijd)
– Overprocessing (veel processen)
– Overproductie (te veel)
– Defects (fouten)
– Skills (talent)

Neem hiervoor
20 minuten
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Simulatie – De Filterfabriek (ronde 2)
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Visueel Management (dagstart)

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

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. 



Visueel Management (weekstart)

• 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



Visueel Management (verbeterbord)

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



Eindopdracht lean worker
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Voorbeeld verbeterbord

• Opzet verbeterbord

• Verbeterbord onderhouden

Afgerond

In uitvoering

Voorstel
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Certificaat op zak….en nu??

Theorie:

Praktijk:



Meer weten? 

Leestips
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• 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!




