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Dag 1: Inleiding

– Kennismaking  

– Recap Green Belt

– Visie & Strategie

– Lean Accounting

Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren

– DMAIC | Define fase

– Stakeholdermanagement

– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het 

probleem vinden

– DMAIC | Measure

– DMAIC | Analyse

Dag 4: Verbeteren en borgen

– DMAIC | Improve

– Flow & Pull

– DMAIC | Control fase

Dag 5: 

– Verandermanagement

– Examen
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• Terugblik dag 1

• Huiswerk: 

• Toetsen missie, visie, kernwaarden en strategie van je organisatie

• X-matrix maken

• Dashboard meenemen
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Herhaling

1. Probleemstelling

2. SIPOC 

3. Klantwens: VOC

4. CTQ

5. Projectdoelstelling (Y)

6. Project Charter

• Teambuilding (volgt)

• Stakeholderanalyse & stakeholder management (volgt)

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
grondoorzaken

Verbeteringen 
ontwerpen en testen

Implementeren, 
monitoren en verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

Oefening: 
Werk deze 6 aspecten uit

(tweetallen: 15 min)
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Voice of the Customer (VOC)

• …
SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQ, KPI’s en targets 
(Project ‘Y’)

Stap 4. Prioriteer

Stap 2. Bepaal probleemstelling 
(segmenteren)
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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

o
d

ie
k PDCA

DMAIC

A3

8D
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Projectcharter, A3, 8D, verspillingformulier

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:
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Projectselectie: Hoe komen we tot een project?

Verbeterpunten vanuit 

STRATEGIE

Projectselectie

Opstellen Ambitie documenten

Lean Projecten en kaizen events

Projectselectie-criteria

Verbeterpunten vanuit

OPERATIE

Gap Analyse en Breakdown

door Lean 
Projectselectie-board

Huidige waardestroom Toekomstige waardestroom
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Voorwaarden voor een succesvol DMAIC project

• Ondersteunt bedrijfsdoelstellingen

• Voldoende verbeterpotentieel

• Klantgericht: waarde toevoegend voor de klant

• Oplossing op voorhand onbekend

• Beschikbaarheid van juiste personen en systemen (capaciteit)

• Oplosbaar binnen afzienbare tijd (geen te grote scope)

• Ondersteuning door proceseigenaar en Champion

• Specifieke omschrijving (SMART) van:

– Bereik (scope)

– Doelen en resultaten

– Teamleden en hun bijdrage

– Tijdsplanning
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Projectselectie: de Pugh-matrix

• 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.



Define

11

Projectselectie: de Pugh-matrix

De Pugh-matrix is ook goed bruikbaar in 
de Improve fase om verschillende 
oplossingen mee te beoordelen

Scores: 1 (slecht), 3 (redelijk), 9 (uitstekend)

Criteria
Gewicht
(1,3,5) Project 1 Project 2 Project 3 Project 4

Relatie met strategische 
doelen 1 3 3 1 3
Impact op 
klanttevredenheid 3 3 9 3 9
Koppeling met proces 
doelstellingen 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
Ranking 3 1 4 2
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Projectselectie: Benefit/Effort-matrix

Inspanning
(tijd/geld/middelen)

Laag

Laag
Hoog

Hoog

Waarde

Kunnen we projecten 
opdelen in kleinere 

stukken?

Kunnen we 
projecten 
bundelen?

Wat versta je onder 
‘Waarde’?
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Kritieke Succesfactoren

Stelling 1

Management moet altijd unaniem achter het verbetertraject staan.

Stelling 2

Een verbetertraject start je zelf op. Zodra je akkoord hebt op je plan van aanpak haak je anderen aan.
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Hoe boek je samen resultaat?

Goals

Rollen &
verantwoordelijkheden

Processen & procedures

Intermenselijke relaties

G

R

P

I

GRPI model

Menstype

Stabiel
Sociaal

Sensitief

Correct
Contentieus
Conformerend

Interactief
Inspireren
Impulsief

Daadkrachtig
Dominant
‘Doener’

D
Dominance

I
Influence

S
Steadiness

C
Compliant

Actief/ Direct 
(snel)

Reflecterend/ Indirect 
(rustig)

M
en

sg
er

ic
h

t

Ta
ak

ge
ri

ch
t

Belbin teamrollen

Plant

Monitor

Specialist

Bron-
onderzoeker

Groepswerker

Voorzitter

Bedrijfsman

Vormgever

Zorgdrager

Denkgericht

MensgerichtActiegericht
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Tuckman’s model voor teamontwikkeling
Te

am
p

re
st

at
ie

Tijd

Forming

Storming

Norming

Performing

Fase 1: Forming

• Enthousiasme

• Afwachtende houding

Fase 2: Storming

• Iedereen bereidt eigen stokpaardje

• Spanningen tussen projectteamleden

Fase 3: Norming

• Acceptatie door andere team leden

• Kritische maar constructieve bijdrage 

groeit

Fase 4: Performing

• Onderlinge steun en aanvulling op 

elkanders zwakke plekken

• Tevredenheid over voortgang team
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Doelstellingen: focus en uitdaging

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

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

wat hem goed lijkt.

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

• 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.

• Looptijd van het project:

– Eén jaar: Voor de meeste mensen is dit te lang, te ver weg. Ze verliezen interesse en enthousiasme. 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

• 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. 
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Dag 1: Inleiding

– Kennismaking  

– Recap Green Belt

– Visie & Strategie

– Lean Accounting

Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren

– DMAIC | Define fase

– Stakeholdermanagement

– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het 

probleem vinden

– DMAIC | Measure

– DMAIC | Analyse

Dag 4: Verbeteren en borgen

– DMAIC | Improve

– Flow & Pull

– DMAIC | Control fase

Dag 5: 

– Verandermanagement

– Examen
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Wie zijn je stakeholders?

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…

Rationeel
• Verlies van baan

• Verandering van rol

• Toekomst onbekend 

• Verhuizing

Emotioneel

• Verlies van reputatie 
en vertrouwen

• Verlies van 
zelfvertrouwen

• Angst voor 
onbekende

• Bedreiging van 
bekende contacten

Politiek

• Gebrek aan 
doorgroei

• Relatie met collega’s 
onder druk

• Eigen koninkrijk 
onder druk
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Stappenplan

1. Wie zijn de 
stakeholders?

2. Wat 
willen ze?

3. 
Stakeholder 

analyse

4. 
Verwachtingen 

managen & 
beïnvloeding

5. Review 
en herhaal

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER
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Groepsdiscussie

• Wanneer gebruik je de stakeholders analyse?

Hoe beïnvloed je:

• Management

• Medewerkers die betrokken worden

• Hoger management (directie)

• …

Weerstandstrategiemodel Ezermann
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Verwachtingen managen & beïnvloeding

Voorbeelden van communicatiemiddelen:

• 1-op-1 meetings

• CEO speech voor personeel

• Discussiegroepen of workshops

• Memo’s en andere brieven

• Email

• Posters en publicatieborden

• Feedback formulieren en ideeënbus

• Video's

• Audio & video conferencing

• Etc.

verandering

ontkenning

boosheid

marchanderen

depressie

erover praten

acceptatie

inspiratie

creativiteit

acties

successen

tevredenheid

De veranderbadkuip (Kübler-Ross)
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Analyse

• Wie zijn de belanghebbenden van dit project

• Hun relatie met het project dmv gezichtjes

• De relatieve afstand tot het project

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
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Analyse

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
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Tips

• 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

• NIVEA
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Oefening

• Vul het stakeholders diagram in voor de coronavaccinatie/ stikstofcrisis/ energietransitie/ deze BB training.

• Maak een inschatting van de invloed van iedere stakeholder

• Vul het actieplan om de stakeholders te gaan managen

• Presenteer het resultaat

Oefening: 
Maak een analyse en actieplan

(2 groepen: 25 min)
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Dag 1: Inleiding

– Kennismaking  

– Recap Green Belt

– Visie & Strategie

– Lean Accounting
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– DMAIC | Define fase
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– Gemba Kaizen
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– DMAIC | Improve

– Flow & Pull

– DMAIC | Control fase

Dag 5: 

– Verandermanagement

– Examen
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Betekenis

• “Gemba” betekent in het Japans: “Echte plek”

• Gemba Kaizen staat voor “het continu verbeteren van de werkplek“

• Problemen op de werkvloer kunnen het best door medewerkers zelf worden aangepakt. Zij spenderen veel tijd op de 

werkvloer en hebben dus hier ook de meeste kennis over. De oplossing moet dan ook niet vanuit het management 

komen.

• Simpel, leuk en uitdagend

• Eigen initiatief

• Verbeteren kwaliteit, kosten, levertijd, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsomstandigheden etc.

Echter in de praktijk gebeurt er vaak weinig/ niks (door te veel problemen, te weinig tijd, te veel weerstand)



Gemba kaizen

29

Uitgangspunten/ basisregels

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

• Het management heeft twee taken die altijd voorop staan: het onderhouden van de standaarden op de werkplek en 
het verbeteren van deze standaarden. Dit kunnen standaarden zijn op het gebied van bijv. productie, management, 
techniek.

• De nadruk ligt op het verbeteren van processen en minder op resultaatsturing. Het resultaat volgt vanzelf: het is de 
uitkomst van menselijke of machinale inspanning. 

• Kosten, tijd en kwaliteit een dilemma? Kwaliteit staat altijd vooraan. In ieder proces.

• SDCA staat voor: Standaardiseren, Doen, Controleren en Aanpassen. Dit betekent dat het werk gestandaardiseerd moet 
worden, maar de standaard moet ook continu verbetert worden. 

• Harde feiten: Werkelijke gegevens. Aan vermoedens heb je niets. Het bespreken van vermoedens in een vergadering 
heeft dus ook geen zin. In de Gemba Kaizen aanpak staat het verzamelen, analyseren en controleren van gegevens 
centraal.
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Het belang van standaardiseren

Een standaard is de op dat moment geldige, beste 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 invulling van de taak

• Basis voor training nieuw personeel

• Basis voor onderzoek en controle

• Herkenning om fouten en afwijkingen te voorkomen

• Basis voor kwaliteitsnormen

TIP: 
Gebruik een template zodat de 
standaard werkwijze makkelijk te 
herkennen en te corrigeren is
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Wat zie je?



Gemba kaizen

33

Gemba walk: 4 stappen

1. Voorbereiding

Waar ga je op letten tijdens je Gemba walk, en hoe wil je informatie vergaren?

2. Uitvoeren van de Gemba walk

Het doel van deze fase is om input en antwoorden te krijgen om de vraagstelling die je in de voorbereidingsfase hebt 

geformuleerd, in de volgende fase te kunnen gaan beantwoorden. Focus ligt ‘onbevooroordeeld observeren’ door open 

vragen te stellen en feiten te verzamelen. 

3. Uitwerken van bevindingen

In deze fase analyseer je de opgehaalde informatie. Zo kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ’successen’ en 

‘verbeterpotentieel’. Verder achterhaal je mogelijke grondoorzaken en mogelijke verbeterstappen.

4. Feedback & Continu verbeteren

Voor een goede afronding van de Gemba walk  is het van belang een terugkoppeling te geven op de werkvloer van de 

bevindingen. Dit is de uitgelezen kans om bevindingen te valideren en gezamenlijk op te trekken bij eventuele 

vervolgacties.
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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5-S + 1

• Basis voor veiligheid

• Basis voor verbeteringen!

• Theoretisch zeer simpel

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 beschouwen, dus onder werktijd!

• Audits op 5-S doen
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Dag- en weekstart

1. Voorbereiding 2. Dagstart 3. Evaluatie en Feedback

Dagstart 1 3 5 Dagstart 1 3

Houding en Gedrag 1 3 5

Houding en Gedrag 1 3 5

5 Dagstart 1 3 5

Houding en gedrag 1 3 5

18. Dagstartleider checkt of alles voor 
het team duidelijk is 

19. Bord is volledig up to date aan het 
einde van de dagstart 

20. Dagstartleider maakt 
vervolgafspraken indien nodig voor 
feedback of oplossen van problemen 

17. Dagstarts duren tussen de 15-20 
minuten

16. Discussies zijn kort en to the point 

15. Groep haalt energie uit de sessie 

14. Teamleden nemen actief deel 

13. Afspraken en verbeterideeën worden 
direct bijgewerkt

12. Grondoorzaak van afwijkingen worden 
besproken en vastgelegd

11. Er is ruimte en focus voor het 
bespreken van verbeterideeën 

10. Deadlines op het bord zijn up to date

9. Dagstartleider reflecteert op de dag 
van gisteren (capaciteit) en bespreekt 
issues als ze er zijn 

8. Er wordt minimaal 1 element van klant 
feedback besproken en ideeën en 
oorzaken worden kort besproken 

7. De mood van het team wordt 
besproken en actie ondernomen 
indien nodig

6. Dagstartleider bespreekt doel van de 
dagstart en agenda 

1. Dagstartleider heeft 2-3 onderwerpen 
voorbereid als agenda voor de 
dagstart

2. Teamleden weten wat er van ze wordt 
verwacht 

3.  Teamleden hebben resultaten 
voorafgaand ingevuld en bord is up to
date

4. Dagstartleider is energiek en wil graag 
beginnen

5. Dagstartleider is een rolmodel 

4. Observaties en tips

Datum: Dagstartleider: Observant:

  ☺   ☺   ☺
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Effectiviteit van vergadering

Bijeenkomst: …………………………………. Starttijd: ……………….. Eindtijd: ……………….. Aantal aanwezigen: ……………….. Score (1-5)
Kenmerk 1 2 3 4 5 nvt Observaties

Structuur van de 
bijenkomst

Was er een doel en agenda voor de bijeenkomst en werd deze gevolgd?
Was er een toegewijde voorzitter? En leidde deze de discussie op een efficiënte wijze? 
Waren de doelen voor de bijeenkomst duidelijk voor iedereen?
Werd er gebruik gemaakt van visuele hulpmiddelen en waren deze ondersteunend?
Gingen discussies over het onderwerp? En werden uitweidingen geparkeerd?
Startte de bijeenkomst op de afgesproken tijd?
Eindigde de bijeenkomst op tijd (of eerder als alle punten aan bod zijn gekomen?

Aanwezigheid en 
bijdrage

Waren alleen diegene aanwezig die een bijdrage kunnen leveren?
Waren deelnemers op tijd en bleven ze ook gedurende de hele bijeenkomst?
Hadden alle medewerkers een actieve bijdrage?
Werden medewerkers aangemoedigd om bij te dragen?

Voorbereiding Was ondersteunend materiaal (visuele data) van te voren rondgestuurd?
Waren presentaties van te voren voorbereid (gestructureerd, duidelijk doel vermeld?)

Follow-up Was er een actielijst met eigenaren en deadlines?
Waren acties die afgerond hadden moeten zijn opgevolgd?
Namen medewerkers verantwoordelijkheid voor taken?

Dynamiek
Waren medewerkers bij volle aandacht tijdens de bijeenkomst?
Werden discussies gevoerd op basis van feiten?

Algemene indruk
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Visueel management: voorbeelden
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Visueel management

• Doelstellingen

• Prestaties en voortgang t.o.v. de doelstellingen

• Nieuwe verbeterideeën + prioriteiten

• Status verbeterideeën

• Uitgevoerde verbeterprojecten

• Standaarden

• Planning

• Etc. 

• Stuurmiddel om op target te koersen

• Beperkt zoektijd naar informatie

• Elimineert vragen

• Verbetert de veiligheid

• Verbetert de directe communicatie en openheid

• Verbetert de werktevredenheid

• Etc. 

Visueel management geeft inzicht in … Waarom visueel management?
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Visueel management: mogelijke valkuilen & tips

• 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. proces gestuurd

• 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. 

• 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.

Mogelijke valkuilen Tips
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Visueel management: Informatie empowered medewerkers

• Visuele communicatie moet duidelijk zijn voor iedereen die werkt in een specifiek gebied, maar ook voor iedere 

willekeurige voorbijganger …

• Elke visual dient de mobilisatie van de betrokken medewerker(s) tot gevolg te hebben, die hiermee verantwoordelijk 

wordt voor het resultaat.

• Visuals en informatie sluiten aan bij de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers: bijvoorbeeld 

productiviteit, kwaliteit klanttevredenheid.
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Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Flexi Matrix: inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers

• 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

• Kennis inzichtelijk maken die noodzakelijk is om 
eigen werk te kunnen beoordelen en te sturen

• Multi inzetbaar personeel waardoor flexibiliteit en 
continuïteit beter zijn gewaarborgd

• Flexibiliteit creëren die aansluit op de behoefte 
van de markt

• Een gefundeerd opleidingsplan

• Een basis voor functionerings- en 
beoordelingsgesprekken

Kenmerken traditionele organisaties Kenmerken procesgerichte organisaties
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Flexi Matrix: inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers

Consequenties:

Traditionele functienamen verdwijnen

1 persoon krijgt meerdere taak- of rolomschrijvingen

Beloningssysteem verandert

Start niveau

Gewenst 
eind niveau

• Specifieke taak

• Beperkte kennis

• Afgeschermd proces

• Lage contributie

• Trainen / opleiden

• Standaard werkinstructies

• Vaardigheid checklist

• Voortgangsgesprekken

• Visualisatie

• Kata coaching

• Multi inzetbaarheid

• Specifieke kennis

• Klant georiënteerd

• Actief ondersteunend
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Flexi Matrix voorbeeld

gesprekken

Aspect Vaardigheden Ja
n

u
ar

i

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

o
b

e
r

Proces Je bent zelfstandig in het uitvoeren van projecten/programma's

Je stemt voldoende af met de klant

Je behaalt je deadlines zoals deze zijn afgesproken met de klant

Je escaleert tijdig naar de klant en intern (bijv. budget, planning)

Je stelt je flexibel op om aansluiting te vinden bij de klant

Jij neemt de klant (pro-actief) mee in datgene wat er moet gebeuren

Je adviseert binnen de scope van de opdracht (inhoud en budget)

Jouw opdracht uren en facturatie zijn bij en op orde

Inhoud Je bent sparringspartner voor de klant (staat boven de inhoud)

De klant beschouwd je als een expert op jouw vakgebied

Je kent de klantbehoefte (achter de vraag) en houd deze voor ogen

Je stelt je flexibel, maar kritisch op t.a.v. de klantwens

Je kan vanuit een vraag probleem concrete verbeteringen aandragen 

Je inhoudelijke kennis is up-to-date 

Jouw advies helpt de klant in zijn/haar doel 

Je ontwikkelt en begeleidt colleg's 

Je vraagt collega's tijdig om hulp als dat nodig is

Relatie Je bent gesprekspartner voor de klant op alle niveaus

Je hebt een vertrouwensband met de klant

Je bent ervan op de hoogte wat er bij de klant speelt

Je houdt de klantrelatie warm 

Vaardigheid score (score invullen in grijze vlakken)

In leerfase, bewustwording kwaliteit, wenselijk leertraject -
met regelmatige coaching

1

Redelijk ervaren, coaching nodig, kwaliteit wisselt, meer 
ervaring opdoen 

2

Zelfstandig, kwalitatief goed, nog leren omgaan met 
onverwachte situaties, meer 'meters' maken

3

Veel aantoonbare ervaring zowel kwantitatief als kwalitatief, 
staat boven materie, anderen coachen/helpen

4



49

Gemba Kaizen

• Achtergrond & uitgangspunten

• Gemba walk

• 5 S + 1

• Dag- en weekstarts

• Visueel management

• Flexi Matrix

• Kaizen events
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Kaizen event (Kaikaku Kaizen / Kaizen Blitz) 

Een Kaizen event wordt ingezet wanneer continu verbeteren (dagstart, verbeterbord) niet afdoende is en er in korte tijd 
iets moet worden opgelost:

• 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



Gemba kaizen

51

Kaizen event: resources & planning

Voorbereiding

3-5 dagen

• Black Belt & management

• Voorbereidingen

Kaizen event

3-5 dagen

• Team

• Verbeteringen in het proces zijn 
geïmplementeerd

Follow-up

15-20 dagen

• Team, medewerkers  en 
management (coaching door 
Black Belt)

• Afhandelen openstaande 
actiepunten

• Teamleden één week fulltime

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

• Medewerkers die direct in het te verbeteren proces werken. 
Eventuele IT hulp standby.

• Iemand uit upstream en uit downstream van het proces

• Totaal 6-8 personen

• 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.

Resources Planning
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Kaizen event: voorbeeld planning
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Kaizen event: documentatie na de Kaizen sessie (op vrijdag) 

Kaizen Info

•Kaizen Naam & Datum
•Team naam
•Teamleden

Doel en target

•Probleem beschrijving
•Gekwantificeerde 

doelstelling
•Kwalitatieve doelstelling

Assessment/Analyse

•Eerste bevindingen
•Before Value-Stream Map
•Before Werkwijze
•Belangrijkste process issues

Brainstorming Oorzaken

•Root cause analyse
•Brainstorm ideeën
•Benefit/ Effort analyse

Implementatie

•Kaizen storyboards 
beschrijven wat het team 
heeft gedaan

•Foto’s (before / after)

Standaardisatie

•Verbeterde process map
•Nieuwe SOP’s
•OCAP, control plan

Resultaten

•Gekwantificeerd 
(vs. doelstelling)

•Kwalitatief 
(vs. doelstelling)

Follow-Up

•Actiepuntenlijst van het 
team (max 20)

•Hulpvraag aan management
•Communicatieplan

Parkeer punten

•Aandachtspunten andere 
teams of management

•Risico’s en issues voor 
succes

53
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Huiswerk voor dag 4

• Go to the Gemba!


