Lean Orange Belt
Dag 1

Versie: jan 2022

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 030 227 0000.
Dan maken we afspraken met je over hoe we elkaar hierin kunnen helpen.
Bureau Tromp

1

Agenda
Lean Orange Belt
Dag 1

Dag 2

•

•

Verbeterstructuren

•

DMAIC per fase

•

Waardestroom analyse (VSM)

•

Flow creëren

•

Van push naar pull

•

Perfectie

Introductie
– Kennismaken
– Praktische zaken

•

Introductie Lean
– Achtergrond Lean

•
•

Lean Principe 1: Waarde
Introductie Six Sigma
– Achtergrond Six Sigma

– 5S

– Variatie & spreiding

– Dagstart en verbeterbord

•

Simulatie game
•

Afsluiting
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Even kennismaken

Wij zijn erg benieuwd om te weten:
• Wie je bent
• Wat je doet bij
• Wat je verwacht van deze training
• Wat de reden is dat je je hebt opgegeven
• Of je een project hebt waarbij je Lean gaat toepassen
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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
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werken met behulp van de Lean en Six Sigma methodiek.

Over Bureau Tromp
We bieden een totaaloplossing

Bureau Tromp
Trainingen

Praktijkcoaching

Consultancy

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

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.

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

5

Over Bureau Tromp
Trainingsaanbod voor de hele organisatie:
Rol van het management bij Lean Six Sigma verbeterprojecten
Master Black Belt

Champion Belt

Black Belt

Top Down

Green Belt

Bottom Up

Orange Belt
Yellow Belt

Breed draagvlak voor Lean Six Sigma projecten binnen de organisatie
Process Mining

Robotic Process
Automation

Agile Scrum
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De Lean Six Sigma organisatie
Verantwoordelijk voor implementatie LSS. Bewaken voortgang,
zekerstellen implementatie, besparingen en accepteren resultaten.
Borging van verbeteringen voor de lange termijn bij de proceseigenaar

Champion

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

Proceseigenaa
r

(Master) Black Belt

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

Green Belt

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

Orange Belt

Yellow Belt

Kan kleine problemen zelf in kaart brengen en oplossen. Ook
verantwoordelijk voor het identificeren van
verbetermogelijkheden. Ondersteunt bij projecten

Kan verbetermogelijkheden op de werkvloer identificeren.
Ondersteunt bij projecten
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Doel van de Orange Belt training

Na deze training ben je in staat om:
• Verspillingen in processen te herkennen
• Verspillingen in de eigen werkomgeving te verwijderen
• De 5 principes van Lean toe te passen
• 5S in je eigen werkomgeving toe te passen
• Te ondersteunen bij Lean Six Sigma projecten
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Agenda dag 1
• Kennismaken
• Praktische zaken
• Introductie Lean
• Lean Principe 1: Waarde
• Introductie Six Sigma
• Game

Praktische zaken
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Online omgeving: Mijn Bureau Tromp

Agenda dag 1
• Kennismaken
• Praktische zaken
• Introductie Lean
• Lean Principe 1: Waarde
• Introductie Six Sigma
• Game

Introductie Lean
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Wat weet je al van Lean Six Sigma?
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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

Output

Proces
Afdeling
A

Afdeling
B

Afdeling
C

Afdeling
D

Afdeling
E

(interne) klant

(interne) Klant /
Leverancier

Input
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Wat is een proces?

Niveau 1:
Keten
Niveau 2:
Bedrijfsproces
Niveau 3:
Werkproces
Niveau 4:
Processtap / taak
Niveau 5:
Activiteit / handeling
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Geschiedenis Lean
De geschiedenis van het verbeteren van productie gaat ver terug:
• 1574 - Koning Henry III van Frankrijk bezoekt het 'Arsenale' (Italië), waar elke dag een schip 'van de
band rolt‘
• 1765 - Generaal de Gribeauval (Frankrijk) standaardiseert het design van onderdelen van kanonnen
• 1822 - Thomas Blanchard (Springfield wapenfabriek, Connecticut VS) introduceert celsgewijze
gestandaardiseerde productie met 14 machines
• 1914 - Massaproductie Ford, Highland Park: Continuous flow manufacturing wordt geïntroduceerd
• 1930 - Takttijd wordt geïntroduceerd voor de productie van de Messerschmitt 109 in Duitsland. Flowproductie ontbreekt.
• 1941 - Mitsubishi erkent het takttijd-principe en neemt de methodiek over van Messerschmitt naar Japan
ten behoeve van de productie van de Zero.
• 1948 - Toyota besluit tot een combinatie van de 'Ford-Flow' en 'Mitsubishi-Takt' en legt de basis voor
de overstap van Massaproductie naar Lean productie.
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Geschiedenis Lean
Achtergrond
• 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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Lean huis
Toyota Production System (TPS)
Cost

Lage kosten

Hoogste kwaliteit

Kortste Quality
doorlooptijd
Lerende organisatie

Jidoka

Just-In-Time

Kwaliteit

Snelheid

• Ingebouwde kwaliteit
• Poka Yoke
• Scheiding mens/machine

Gemotiveerde mensen

•
•
•
•

Continue Flow
Takttijd
Pull
Heijunka

5S / Visual Management
Continu verbeteren (Kaizen)
Standaardisatie
Klantwaarde
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Wanneer spreken we van Lean processen?

Lean is het doen van:
•
•
•
•
•

de juiste dingen
op de juiste plaats
op het juiste moment
in de juiste hoeveelheid
met minimale verspilling

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

• Continu te verbeteren
Iedereen draagt iedere dag actief bij aan het vergroten van waarde. Alle activiteiten dragen bij aan het creëren van
waarde voor de klant, de rest is verspilling.
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Filmpje: Meals per hour
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M
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Agenda dag 1
• Kennismaken
• Praktische zaken
• Introductie Lean
• Lean Principe 1: Waarde
• Introductie Six Sigma
• Game

Lean Principe 1: Waarde

De 5 principes van Lean

Perfectie
Blijf continu
verbeteren

Pull
Produceer
wanneer de
klant behoefte
heeft

Waarde
Wie is de klant &
wat wil de klant?

Lean

Waardestroom
Hoe loopt de
waardestroom?

Realiseer flow
Vloeiend verloop
(geen verstoringen)
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De 5 principes van Lean

Perfectie
Blijf continu
verbeteren

Pull
Produceer
wanneer de
klant behoefte
heeft

Waarde
Wie is de klant &
wat wil de klant?

Lean

Waardestroom
Hoe loopt de
waardestroom?

Realiseer flow
Vloeiend verloop
(geen verstoringen)
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Principe 1: Waarde
3 typen
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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Principe 1: Waarde
Hulpvragen
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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Principe 1: Waarde
Wat zijn de verhoudingen?

Waarde
VERBETEREN

Vuistregel voor klantwaarde:
• Dienstverlening 5%-20%
• Industrie 10%-50% (met een paar uitschieters tot 80%)

10%
50%
Verspilling
ELIMINEREN

40%
Business waarde
MINIMALISEREN
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Principe 1: Waarde
Wegwerken van verspillingen

Proces

Toegevoegde
klantwaarde

Geen
toegevoegde klantwaarde
Toegevoegde
business waarde

3. Verbeteren

Le
a
n

2. Minimaliseren

Verspillingen

1. Elimineren
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Principe 1: Waarde
Vuistregel verspillingen
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
10%

90%

Traditionele procesverbetering

Lean Management
Waarde toevoegende tijd

Niet Waarde toevoegende tijd
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Principe 1: Waarde
Lean in de praktijk!
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Principe 1: Waarde
8 vormen van verspilling

ap
h
c
s
n
e
n eig
e
e
s
i
g
n
i
l
l
i
p
es!
s
c
r
o
r
Ve
p
t
van he

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

Katalys
a

tor voo
r versp
illing

TIMWOODS

Transport,
Inventory,
Motion,
Waiting,
Overproduction,
Overprocessing,
Defects,
Skills
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Zelf aan de slag!
Welke verspillingen herken jij in je werkprocessen?

• Schrijf zoveel mogelijk verspillingen op per categorie
– Transport
– Inventory (voorraad)
– Motion (beweging)
– Waiting (wachttijd)
– Overprocessing (veel processen)
– Overproductie (te veel)
– Defects (fouten)
– Skills (talent)
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Agenda dag 1
• Kennismaken
• Praktische zaken
• Introductie Lean
• Lean Principe 1: Waarde
• Introductie Six Sigma
• Game

Introductie Six Sigma
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Six Sigma
De geschiedenis
• 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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Six Sigma
Wat is 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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Six Sigma
Voorbeelden van variatie
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Six Sigma
Oefening: Variatie
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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Six Sigma
Variatie is onderdeel van de natuur
Variatie is altijd aanwezig
• 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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Six Sigma
Kern van Six Sigma
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Processen en verborgen fabrieken
Hoe we denken dat het gaat en hoe het werkelijk gaat.

Goed product

Invoer
Invoer

Processtap 1
Processtap 1

Inspectie
Processtap 2

Product

Fout product

Klant

Klant

Herbewerking

Uitval

Ontevreden
klant
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Yield
Klassiek beeld en Lean Six Sigma manier

Klassieke methodiek

Leverancier

Yield =

AdministratiefLogistiek-

Input

Proces

Output

Inspectie

Productie-

!"#$%
&$%#$%

Klant

Slecht =
Afkeur/Input

Lean Six Sigma’s kijk op Yield
Leverancier

Y1

Processtap 1

Y2

Processtap 2

Y3

Processtap 3

Y4

Klant

Rolled Throughput Yield =
Y1 x Y2 x Y3 x Y4
40

Yield berekenen
Hoe presteren six sigma niveau?

Leverancier

95%

Processtap 1

95%

Processtap 2

95%

Processtap 3

95%

Klant

Rolled Throughput Yield (RTY)
• De kans dat een product of dienst in 1x goed door het hele systeem gaat.
• Hoe meer stappen hoe groter dit effect
• Voor complexe producten of systemen is het al snel noodzakelijk om >>99% procesbetrouwbaarheid te
hebben
• Door een eindcontrole in te bouwen zorgt men dat er toch 100% goede producten bij de klant komen.
Wat is de Rolled Throughput Yield van bovenstaand voorbeeld?
0,95 x 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,77 = 77%
Welke proces performance is nodig als men een target heeft van 96%?
0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 = 0,96 = 96%
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Yield per stap
Wat betekent een kwaliteit per stap van 90% of 99,99% GOED?

y0
Leverancier

90
95
99
99,99

x11…x1n
Processtap 1
90
95
99
99,99

y1
81
90,25
98,01
99,98

x21…x2n
Processtap 2
90
95
99
99,99

y2
72,90
85,74
97,03
99,97

x31…x3n
Processtap 3
90
95
99
99,99

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

Klant
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Six Sigma
Waarom 6 Sigma en geen 4 of 5?

4 Sigma = 99% goed

6 Sigma = 99.99966% = goed

§

20.000 verloren poststukken per uur

§

7 verloren poststukken per dag

§

15 minuten onveilig drinkwater per dag

§

1 minuut onveilig drinkwater per 7 maanden

§

5.000 foutieve medische ingrepen per week

§

1.7 foutieve medische ingrepen per week

§

Twee mislukte landingen op Schiphol per dag

§

Eén mislukte landing op Schiphol elke 5 jaar

§

200.000 verkeerd voorgeschreven medicijnen

§

68 verkeerd voorgeschreven medicijnen per

VS

per jaar
§

Geen elektriciteit gedurende 7 uur per maand

jaar
§

Geen elektriciteit gedurende 1 uur per 34 jaar

43

Lean & Six Sigma
De verschillen en overeenkomsten

Lean

Six Sigma

Lean Six Sigma

Pragmatisch

Analytisch

Overeenkomsten

• 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

• Het reduceren van variatie
• Processtappen verbeteren die
waarde toevoegen voor de klant
• Gebruik van data en statistische
analyses
• Het verbeteren van de
organisatie

• De klant staat centraal
• Het verhogen van kwaliteit
• Gemeenschappelijk doel: continu
verbeteren
• Gestructureerde aanpak om de
grondoorzaak te achterhalen

1 m diep
1 cm diep

1 m breed

1 cm breed
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Lean & Six Sigma
De 3M’s
Richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in processen

Mura

Muda

Disbalans in output

8 Verspillingen
l
l
l
l

Variatie
Reduceer variatie en
voorkom fouten

Verspilling
\

MENSEN

l
l
l
l

l
l
l

Gedrag
Leiderschap
Continu verbeteren
Ontwikkelen van
vaardigheden

Wachten
Overbewerking
Overproductie
Fouten
Vaardigheden
Elimineer verspilling en
verhoog klantwaarde

Mensen en cultuur
l

Transport
Voorraad
Beweging

Overbelasting

Muri
Overbelasting
l
l

Bottlenecks
Constraints

Veranker gedrag
Identificeer en verwijder
bottlenecks
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Agenda dag 1
• Kennismaken
• Praktische zaken
• Introductie Lean
• Lean Principe 1: Waarde
• Introductie Six Sigma
• Game

Game
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Offline: koffiefiltergame | Online: vergunningengame
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Lean Six Sigma Orange Belt
Dag 2
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Verbeterstructuren
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Verbeterstructuren

• Voor het verbeteren van procesen 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;
• Vanuit Lean Six Sigma gebruiken we de DMAIC structuur om processen te verbeteren.
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Verbeterstructuren
Verschillende soorten

Verbetermethodiek

PDCA

Plan

DMAIC

Define

A3

Identificeer
probleem

8D

8 steps
Toyota

Measure

Do

Analyse

Check

Improve

Act

Control

Analyseer
oorzaken

Bepaal
tegenmaatregel

Voer
tegenmaatregel in

Bevestig
resultaat

Standaardiseer succes

Introduceer
tijdelijke
maatregel

Identificeer
oorzaken

Kies
corrigeren
de
maatregel

implementeer
corrigerende
maatregel

Borg
oplossing

Vier resultaat

Definieer het
doel

Identificeer
de
grondoorzaken

Ontwikkel
tegenmaatregel

Implementeer
tegenmaatregel

Monitor het
proces en
resultaten

Begrijp
situatie

Bepaal
doelstelling

Stel team
samen

Beschrijf
probleem

Definieer het
probleem

Verhelder
& splits het
probleem
op

Standaardiseer
het proces en
verbeter continu
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Verbeterstructuren

Verbetermethodiek

Doel en periode per techniek

PDCA

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

DMAIC

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

A3

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

8D

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

8 steps
Toyota

Kort cyclisch verbeteren in enkele weken af te ronden. Focus ligt op het vinden van de meest
waarde toevoegende oplossing en niet op de makkelijkste of snelste.
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A3-eigenaar

Proces

Datum

Proceseigenaar

Plan
1. Achtergrond van het probleem

Do, Check, Act
5. Verbetermaatregelen

Beschrijf het probleem
Ontwerp de oplossingen
2. Huidige situatie

Omschrijf de huidige situatie

3. Doelstelling van de gewenste situatie

6. Implementatieplan

Hoe wordt de oplossing
geïmplementeerd

Bepaal de doelsituatie
7. Evalueer resultaten en pas waar nodig aan
4. Analyse van de grondoorzaken

Evalueren en verbeteren
Analyseer de kernoorzaken

8. Standaardiseer het nieuwe proces en vier het resultaat

Maak het de standaard
53
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A3-eigenaar

Proces

Datum

Proceseigenaar

Plan

Do, Check, Act

1. Achtergrond van het probleem

5. Verbetermaatregelen

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.

1.
2.
3.

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

2. Huidige situatie
Aantal meldingen
200
100
0

maandag

5%

Logging

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

22%
28%

45%

wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig

3. Doelstelling van de gewenste situatie
Er komen dagelijks 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

6. Implementatieplan

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

7. Evalueer resultaten en pas waar nodig aan
• 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 daling t.o.v. de probleemsituatie. We maken een nieuwe A3 om te
onderzoeken wat er op dit moment nog niet goed gaat.

4. Analyse van de grondoorzaken

8. Standaardiseer het nieuwe proces en vier het resultaat
We blijven de voortgang monitoren om te zien of er later nog andere verbetermogelijkheden
zijn.
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Verbeterstructuren ► A3

• Helpt je op gestructureerde wijze naar de kern van het probleem te komen
• Maak je nooit alleen
• Dient ook als handig communicatiemiddel (ook bij bijvoorbeeld een DMAIC-aanpak)
• Is leesbaar voor iedereen
• Heeft altijd een eigenaar én opdrachtgever (= probleemeigenaar)
• Maak je liever wekelijks dan maandelijks
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

DMAIC per fase
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Verbeterstructuren ► DMAIC

Define
Opstarten
project

Measure
Vaststellen
huidige situatie

Analyse
Identificeren
potentiële
invloedsfactoren

Improve
Verbeteringen
ontwerpen en
testen

Control
Implementeren,
monitoren en
verankeren
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Verbeterstructuren ► DMAIC
Define
Opstarten van
het project

Activiteiten

Tools

Measure
Vaststellen van
de huidige
situatie

Analyse

Improve

Identificeren van
oorzaken

Verbeteren van
het proces

Monitoren en
verankeren

• Oorzaken uit de
VSM analyseren
• Hypothese toetsen
(effect X op Y)
• Kritische X
bepalen

• Uitwerken van
oplossingen voor de
belangrijkste oorzaken
• Risico beoordeling van
alternatieve
oplossingen
• Nieuwe SLA’s en KPI’s
vaststellen
• Implementatie nieuwe
proces vormgeven
• Omgaan met
weerstand

• Inzicht in
resultaten
• Continue
verbetering nieuw
proces
• Borgen proces

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• 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

•
•
•
•
•

• VSM (current en evt • Fishbone
• 5 x Why
ideal state)
• Pareto diagram
• Meetplan

SIPOC
Kano-analyse
Stakeholderanalyse
Communicatieplan
Project Charter

Brainstormen
VSM (future state)
FMEA
Poka Yoke
Implementatieplan

Control

Control Chart
Control Plan
OCAP
PDCA

Verandermanagement &
projectondersteuning
58

Define
Projectselectie

Ongeschikt
• Zeer complex

Geschikt
• Resultaten van het proces (kwaliteit of

• Grote scope

snelheid) variëren sterk: focus op defecten

• Oplossing is bekend

en variatie

• Beperkte of geen toegang tot data
• Kapitaalintensief

• Proces kenmerkt zich door een lage mate
van standaardisatie

• Geen strategische overeenstemming

• Hoge kans op succes

• Gericht op systeemverandering

• Historische en huidige data beschikbaar
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Define ► Projectdoelstelling

Procesrichting
Input X-en

Proces

Outputs

CTQ’s

Klant

VOC

X6 X7 X8
Proces X-en

Richting Six Sigma project
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Define ► Probleemstelling
Opstarten van het verbeterproject
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).

Kortom: ervaar en bekijk zelf het probleem!
‘Go to the Gemba’
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Define ► Klantwens
Voice of the customer (VOC)
SUPPLIER

INPUT

PROCES

OUTPUT

Stap 1. Identificeer

Stap 4. Prioriteer

CUSTOMER

Stap 2. Segmenteer

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQ

Stap 3. Haal VOC op

6. Bepaal doelstelling
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Define ► SIPOC
Wat is het?

SUPPLIER

INPUT

PROCES

OUTPUT

CUSTOMER

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

Een SIPOC maak je om de scope van je proces te 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.
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Define ► CTQ
Vertaal VOC naar 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 project en gewenste doelstelling
• Eerste stap in de DMAIC
• Projectfocus op 1 of 2 CTQ’s
• CTQ’s kunnen ook beschreven worden vanuit bedrijfs-, proces- of andere optiek.

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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Define ► CTQ
CTQ-flowdown
Doorloop bij het opstellen van een CTQ-flowdown de onderstaande stappen:
1.

Omschrijf helder het product of de dienst;

2. Bepaal voor welke klanten(groepen) de boom wordt opgezet;
3. Bepaal welke behoeften van de klant daarmee worden vervuld;
4. Stel vast welke drivers belangrijk zijn voor de resultaten;
5. Bepaal de CTQ van de driver van het product of dienst welke bijdragen aan het vervullen van die
behoefte;
6. Bepaal in welke eenheid je de meting van de CTQ gaat doen;
7. Bepaal door steeds de vraag te stellen 'wat bedoel je precies met ...' wat uiteindelijk het doel is om
aan de wensen van de klant te voldoen;
8. Zet de vijf niveaus in een boomstructuur door verbindingen te leggen via lijnen.
9. Bepaal prioriteiten van de CTQ’s en kies er 1 of 2 om te verbeteren
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CTQ
Voorbeeld CTQ-flowdown

Behoefte

Aspect/CTQ

Meetbare indicator (Y’s)

(input KANO)

% van alle klanten tevreden over
wachttijd (> 8)

Wachttijd

% telefoongesprekken opgenomen
binnen 20 seconden
% van alle aankopen en
terugbetalingen verwerkt binnen 2
minuten

Goede
klantenservice
Vriendelijke
medewerkers

Terugbetaalbeleid

% klanten begroet binnen 30
seconden na binnenkomst
% medewerkers dat lacht bij
klantcontact
% van alle klanten tevreden met
terugbetaalbeleid (> 8)
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Define ► Project Charter

• Een Project Charter zorgt voor duidelijkheid en helderheid over de voorwaarden en de 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 doelstelling 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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Define ► Project Charter
Voorbeeld
Achtergrond en/of opportunity statement

Team (mensen die je betrekt bij de optimalisatie)

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.
Door de vergunningaanvragers (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.

Rol
Champion/proceseigenaar

Medewerker
Larisa

Vergunningen
Vergunning (bsm-plan)
REO
Stadsbeheer
Handhaving

Sanne & Sudesh
Sylvia
Frank
Aad
Anja

Projectleiders

Marc
Erna
Warsha

Doelstelling
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.

Indicatoren

ScopeScope

Indicatoren

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

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.

Business Case
Baten
• Kortere afhandeltermijn (8 weken)
• Onkosten voor inhuur vervallen
• Minder herwerk en daarmee (interne) capaciteit
Investering
• Uren projectleiders
• Externe projectbegeleiding Bureau Tromp

Buiten Scope:
• Samenstelling/inhoud aanvraagformulier. Toets bij Landelijk
Bureau Bibob.

Aanpak & Planning

Sign off
Datum:

.. - .. - ….

Handtekening:

Larisa
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Measure fase
Huidige situatie in kaart brengen
Een waardestroomanalyse (of Value Stream Map) is een procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde
informatie.
Ontvangst
schademelding
Bepalen prioriteit
2
meldingen in
inbox
7

Lezen email in
inbox

Hoofdstappen
(SIPOC)

Controleren
gegevens

Beoordeling
melding

4

Controleren
omschrijving

15

1

Controleren
datum/ tijd

Beoordeling
30
omvang schade

4

Controleren
betrokkenen

Beoordeling
10
aansprakelijkheid

25

Ontbrekende
gegevens
navragen bij
klant

Activiteiten

CVA

Beoordeling
oorzaak

BVA /
NVA

Vaststellen
vergoeding

2

Check
voorwaarden

10

Formuleren
voorstel
vergoeding

3

Verwerken
feedback 2e
beoordelaar

2

Akkoord van
leidinggevende

Bewerkingstijde
n

Informeren klant

15

Versturen email
aan de klant

Veelvoorkomende
problemen
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Measure ► Meten
Meten is weten, toch?
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Analyse fase
Vinden van de grondoorzaak
• Op basis van de VSM en metingen uit de measure fase bepalen wat de grondoorzaak is:
– Ishikawa of visgraat diagram
– 5x Waarom?

• In de praktijk wordt vaak niet de oorzaak van een probleem opgelost, maar het gevolg.
Symptomen van het probleem
Boven de oppervlakte

De onderliggende oorzaken
onder de oppervlakte
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Analyse ► Visgraat
Visgraatdiagram (Ishikawa)
• Een tool om mogelijke grondoorzaken van een specifiek probleem te identificeren, sorteren en
weergeven
• Grafische weergave van de relatie(s) tussen een gegeven output en alle mogelijke factoren die de
output beïnvloeden
In dienstverlening vaak gebruikt:
• Ook bekend als visgraat-diagram of Ishikawa

•

Medewerker

• Dwingt ons om tunnelvisie te voorkomen

•

Computer/IT

•

Informatie

•

Werkmethode

•

Klant/leverancier

•

Management

Output Y

Gebruik je processtappen als graat
•

Stap 1

•

Stap 2

•

Stap 3
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Jefferson Memorial

Improve
Ontwerp de verbetering
• 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.

Grondoorzaak

Divergent
denken

Creatief
Brainstormen
- Mindmap
- Lateraal denken
- 6 denkhoeden

Convergent
denken

Incubatie
Verduidelijk
meningen en
ontdubbel
Convergeer
naar 7
oplossingen

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

Beslissing

Risicoanalyse

First Time Right:
FMEA
Poka Yoke

Aanscherping

Pilot en
implementatie

Do, Check, Act:
Pilot
Implementatieplan
en evaluatie
Controleplan
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Control ► Procesbeheersing
Waarom procesbeheersing?

Waarde
Measure
Verbetering
Define

Analyse

Improve

Control

Tijd

Voorkom terugval
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Principe 2: Waardestroom
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Principe 2: Waardestroom
Voorbeeld: verwerken schademelding
Een waardestroomanalyse (of Value Stream Map) is een procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde
informatie.
Ontvangst
schademelding
Bepalen prioriteit
2
meldingen in
inbox
7

Lezen email in
inbox

Hoofdstappen
(SIPOC)

Controleren
gegevens

Beoordeling
melding

4

Controleren
omschrijving

15

1

Controleren
datum/ tijd

Beoordeling
30
omvang schade

4

Controleren
betrokkenen

Beoordeling
10
aansprakelijkheid

25

Ontbrekende
gegevens
navragen bij
klant

Activiteiten

CVA

Beoordeling
oorzaak

BVA /
NVA

Vaststellen
vergoeding

2

Check
voorwaarden

10

Formuleren
voorstel
vergoeding

3

Verwerken
feedback 2e
beoordelaar

2

Akkoord van
leidinggevende

Bewerkingstijde
n

Informeren klant

15

Versturen email
aan de klant

Veelvoorkomende
problemen
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Principe 2: Waardestroom
Waarom een waardestroomanalyse?

Gemeenschappelijk begrip

Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel

Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt
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Lean Principe 2: Waardestroom
1. Breng het process in kaart
Proces: Pizza bestelling

Eigenaar aan Balie

bestelling
Aannemen bestelling
doorzetten naar
keuken en betalen

Wachttijd
indicatie

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Klanten

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza
bestellingen
0-30 min

Maken basis
ingredienten,
bodem,
tomatensaus,
strooikaas, enz

Beleg pizza
volgens bestelling

Wacht op
oven

Bak Pizza in oven

Wacht op
verpakken

Verpakken in karton
en leveren aan klant
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Lean Principe 2: Waardestroom
2. Voeg proces data toe
1.

Personen per onderdeel

2.

Doorlooptijden

3.

Bewerkingstijd

4.

Voorraad

5.

Defecten

6.

NVA tijd

Eigenaar aan Balie

bestelling
Aannemen bestelling
doorzetten naar
keuken en betalen

Wachttijd
indicatie

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Klanten

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza
bestellingen
0-30 min

Maken basis
ingredienten,
bodem,
tomatensaus,
strooikaas, enz

Beleg pizza
volgens bestelling

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

Wacht op
oven

1-10 st
1-15 min

Bak Pizza in oven

Wacht op
verpakken

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

1-10 st
0,5-6 min

Verpakken in karton
en leveren aan klant

DLT: 0,5 min
Defect: 3%
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Lean Principe 2: Waardestroom
3. Benoem VA en NVA tijd toe in het proces
Eigenaar aan Balie

bestelling
Aannemen bestelling
doorzetten naar
keuken en betalen

Wachttijd
indicatie

Bonnetje met
bestelling

Wachttijd
indicatie

Klanten

Bestelling is
geleverd

0-10 bonnetjes met pizza
bestellingen
0-30 min

Maken basis
ingredienten,
bodem,
tomatensaus,
strooikaas, enz

Productietijd: 11,5 -31 min
(excl FIFO bonwachtrij)

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

Beleg pizza
volgens bestelling

Bak Pizza in oven

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

1-10 st
1-15 min

0,5 min

1-15 min

1 min

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

Verpakken in karton
en leveren aan klant

1-10 st
0,5-6 min

DLT: 0,5 min
Defect: 3%

0,5-6 min
0,5 min
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Lean Principe 3: Flow

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
Flow creëren
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
Line balancing:
bottleneck bepaalt
het tempo

Verspillingen
elimineren (waaronder
tussenvoorraden)

beschikbare tijd

1

2

3

4a

4b

doorlooptijd

Hoe hebben jullie Flow
toegepast in de filterfabriek?

Activiteit opknippen of
twee mensen voor
dezelfde taak
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Principe 3: Flow
Flow herkennen
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
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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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Lean Principe 4: Pull

Principe 4: Pull

Flow if you can, Pull if you can’t
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
vs.
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Principe 4: Pull

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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Principe 4: Pull
Kanban-varianten

Signaal-kanban

Two bin-kanban
Productie-kanban
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Lean Principe 5: Perfectie

Principe 5: Perfectie
Wat is het?
• 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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Principe 5: Perfectie ► 5s
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Scheiden
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Schikken

96

Principe 5: Perfectie ► 5s
Schoonmaken
Schoonmaken:
• Elimineren van bronnen van verstoringen en vervuilingen
• Afspraken over schoonmaken
• Verantwoordelijkheden verdelen
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Standaardiseren
• Communiceren over afspraken. Iedereen weet het, dus iedereen doet het
• Visuele hulpmiddelen om afwijkingen te zien
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Stimuleren en in stand houden
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Voorbeeld Royal Air Force

Na toepassen 5S

Voor toepassen 5S
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Principe 5: Perfectie ► Overlegstructuur
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.
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Principe 5: Perfectie ► Overlegstructuur
Weekstart
• Goed voorbereid overleg
• Duidelijke agenda
• Verbetergerichte dialoog
• Overleg van 30-60 minuten
Doelstellingen weekstart:
1. Delen van de stand van zaken, duiden en vieren van successen en definitie van (verbeter)acties op
grond van de resultaten
2. Vooruitkijken naar komende week, anticiperen op mogelijke verstoringen en bepalen focuspunt
3. Bepalen voortgang (van reeds in gang gezette) verbeteracties en vaststellen aanpassingen
4. (Inhoudelijke) kennis delen
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Principe 5: Perfectie ► Overlegstructuur
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
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Principe 5: Perfectie
Verbeterideeën
Het bespreken van verbeterideeën is het moment om het werk te veranderen
• Verbeterpunten worden bijgehouden op een verbeterbord
• Beschrijf altijd eerst eenduidig het probleem …
• Kijk naar bronoorzaken
• Maak verbeterideeën een standaard agendapunt van de weekstart!
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Principe 5: Perfectie
Kaizen-events
Er zijn twee typen Kaizen:
• Gemba Kaizen: ‘Verander naar beter op de werkvloer’
• Kaikaku Kaizen: ‘Radicale verandering naar beter’ (4 weken)

Let op, Kaiaku =
‘verander naar slechter’
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Principe 5: Perfectie
Gemba Kaizen
Kaizen = Cultuur van continu verbeteren, stapsgewijs incrementeel (Gemba Kaizen):
Verbeteren met gezond verstand en weinig financiële middelen
Richt zich op:

Invullen door:

Huishouding (5S)

Overlegstructuur (‘keek op de week’)

Verspillingen

Visueel management

Standaardisatie

Verbeterborden
Procesprestaties

Voorbeelden Gemba Kaizen
• Toyota: Andon (‘lamp’) voor
status proces
• Ziekenhuis: verbeterbord
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Principe 5: Perfectie
Kaizen Event Cycle (Kaikaku Kaizen)
Soms is snelle, drastische verandering noodzakelijk!
à Kaizen event (Kaikaku Kaizen):
•
•
•
•
•
•

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

Veel raakvlakken met DMAIC:
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Kleine Kaizen
Verbeteren in een ochtend
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Kleine Kaizen
Snel een kleine verbetering op de werkvloer

Acties

Oplossingen

Afwijking

Grondoorzaken
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Agenda dag 2
• Verbeterstructuren
• DMAIC per fase
• Principe 2: Waardestroom
• Principe 3: Flow creëren
• Principe 4: Van push naar pull
• Principe 5: Perfectie
• Afsluiting

Afsluiting
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Afsluiting
Hoe verder?

Evaluatie
• Wat zijn je tips en tops
• Wil je die ook (anoniem) met ons delen?

de!
Of scan de co

• www.bureautromp.nl/review-orange-belt/
Hoe verder?
• Waar ga je als eerst mee aan de slag?
• Over 2 maanden ervaringen delen via online meeting!
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Vul je gereedschapskist verder!
✓ Orange Belt tools

+ Praktijkervaring
Ga aan de slag met je eigen
verbeterinitiatief
(evt. in combinatie met
praktijkcertificering)

Om zelfstandig een project uit
te voeren

Green Belt
Extra verdieping
(o.a. analyses en
verandermanagement)

+ Process Mining-training

+ RPA-training

Visualiseer en objectiveer het
werkelijke procesverloop o.b.v.
systeemdata. Maak bottlenecks,
afwijkingen en rework inzichtelijk

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

Theorie:

Praktijk:
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Volg ons op LinkedIn

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