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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



Terugblik dag 2
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• Terugblik dag 2



Measure
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Herhaling

1. Proces mapping

2. Meetplan

3. Procesprestatie

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
grondoorzaken

Verbeteringen 
ontwerpen en testen

Implementeren, 
monitoren en verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

Oefening: 
Werk deze 3 aspecten uit

(tweetallen: 10 min)



Measure
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Overzicht Measure fase

• Doel van de Measure fase: vastleggen hoe het huidige proces presteert (baseline/ nulmeting)

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit 
en -potentieel



Measure
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Lean Principe 2: Waardestroom

Stellingen:

Een waardestroom is niet bedoeld om diepgaand inzicht in de huidige situatie te verkrijgen.

Een waardestroom kan nooit tot concrete verbeterstappen leiden.

Een waardestroom kan ook door de leidinggevende die het proces kent worden gemaakt.



Measure ► Waardestroom analyse
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Inzicht verkrijgen in het huidige proces

• Opbouwen van een Value Stream Map

• Teken het huidige procesverloop

• Voeg procesdata toe

• De VSM is vaak het centrale instrument in een Lean-project

• Tip: doe altijd een ‘muda-walk’ en maak foto’s!



Measure ► Waardestroom analyse
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Inzicht verkrijgen in het huidige proces

Ontvangst 
schademelding

Controleren 
gegevens

Beoordeling 
melding

Vaststellen 
vergoeding

Informeren klant

Bepalen prioriteit 
meldingen in 

inbox

Controleren 
omschrijving

Beoordeling 
oorzaak

Check 
voorwaarden

Versturen email 
aan de klant

Ontbrekende 
gegevens 

navragen bij klant

Controleren 
datum/ tijd

Controleren 
betrokkenen

Beoordeling 
omvang schade

Beoordeling 
aansprakelijkheid

Formuleren 
voorstel 

vergoeding

Verwerken 
feedback 2e

beoordelaar

Akkoord van 
leidinggevende

Lezen email in 
inbox

CVA BVA / NVA

2

7

Procesdata 
(Bewerkingstijden, 
voorraden, uitval)

4

1

4

25

15

30

10

2

10

3

2

15

Veelvoorkomende 
problemen

Hoofdstappen
(SIPOC)

Activiteiten



Measure ► Waardestroom analyse
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3 typen

Huidige situatie 
• Current State VSM
• As Is-situatie
• IST-situatie

Instituten

Afhandeling

Servicedesk

Inventarisatie 
technisch

WPB

Uitwerken

Dienst IT

Offerte 
aanvraag

Dienst IT

Of f erte aanv raag 

Strukton, 

Heerkens

aannemers

Dienst H&F

Doorsturen 
ontv. offertes

Dienst H&F

Strukton

MK2

Beoordelen 
ontv. offertes

Dienst IT

Prijs 
berekenen

Bedrijfsbureau

Bespreken 
offerte met 

instituut

Dienst IT

Akkoord 
verkrijgen

Servicedesk

STOP

100-150 / jr
=2-3 / wk

Mail

Formulier 

Telefoon

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 30 min
DLT: ?

BT: 120 min
DLT:?

BT: 5 min
DLT:?

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 15 min
DLT: 1 dag

BT: 10+50 min

DLT: 1 dag
BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 10 min
DLT:?

BT: 1 min
DLT: 1-21 dg

Enkele

dagen

Max 1

week

N=50

3-6 wk-en

Skills: Voegt 
niets toe

72 uur

Zoeken:

Mailbox

Legenda:

BT   = Bewerkingstijd

DLT = Doorlooptijd

= Voorraad

= Wachten

= Defecten / herwerk

Inv entarisatie 

op locatie

= Beweging

Overbew erking

aparte syst. IT/ H&F

= Overbewerking

Volgende 

slide

Current

state

Bestellen bij 
MK2

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Order naar 
H&F

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Verkregen

akkoord

Verzoek tot 
inplannen

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

Doorgev en 

Opl.datum>MK2

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Roosterdata 

opvragen

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Verwerken 
factuur+ B-nr

Dienst H&F

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 

door MK2

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Restposten 

afhandelen

Dienst 

IT/MK2/Strukton

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

Dienst IT

BT: 
DLT: 

Administratiev e 

af handeling

Meerdere

BT: 
DLT: 

Facturatie

Bedrijfsbureau

BT: 
DLT: 

Bev at:

-Oplev erinf o CMDB

-Werkbonnen+ pakbonnen

-Factuurnummer

-Nacalculatie

Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

Mail

Formulier 

Telefoon

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Ideal

state

Bestellen bij 
Strukton+MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Roosterdata 

opvragen

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Future

state
Instituten

100-150 / jr
=2-3 / wk

DAF-AV standaard

Inventarisatie 
technisch

WPB

BT: 
DLT: 

Bestellen bij 
MK2

WPB

BT: 
DLT: 

Installatie

Strukton

BT: 
DLT: 

Installatie

MK2

BT: 
DLT: 

Oplevering 

aan klant

WPB

BT: 
DLT: 

Oplevering 
aan WPB,HF

MK2

BT: 
DLT: 

Strukton

MK2

1. DAF-AV maken →

rechtstreeks naar WPB
→werkorder en interne 

offerte volgend uit DAF

H&F

BB IT

2. Afstemmen 

werkwijze & 
communicatie met 

MK2

3. Afstemmen 

werkwijze H&F

4. Afstemmen 

werkwijze Strukton + 
financiële afwikkeling

5. Afstemmen  met 

MK2: foto van schade 
voor aanvang

6. Standaard prijzen 

MK2

7. Standaard prijzen 

Strukton

Verwijderen 
oude spullen

H&F

BT: 
DLT: 

Orderbevestiging

Bestelling

Verzoek tot verwijderen
Afstemming planning

Rooster data afstemmen

Vullen CMDB

BB

BT: 
DLT: 

Doorbelasten 

klant

BB

BT: 
DLT: 

Toekomstige situatie 
• Future State VSM
• To Be-situatie
• SOLL-situatie

Ideale situatie 
• Ideal State VSM
• Kan ook creatief worden ingevuld 

(hoeft niet perse een proces te 
zijn)

1

2

3



Measure ► Waardestroom analyse
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Relevante data om te verzamelen

• Processing Time (P/T) of Procestijd: Customer Value-Add time voor de proces stap*

• Queue Time (Q/T) of Wachttijd: Tijd om met ‘dingen’ bezig te zijn en wachten voordat ‘zaken’ ge-processed worden

• Changeover Time (C/T) of Omschakeltijd: Tijd nodig om over te schakelen tussen verschillende taken

• Variabiliteit: Afwijkingen van het gemiddelde (standaard deviaties)

• Uptime (of downtime): B.v. van computers, machines of apparatuur

• Inputs en Outputs: ‘X’ en ‘Y’

• Operating Time of Totale werktijd: Werkuren minus (lunch)pauzes

• Error Rate (Defects) of foutpercentage: uitgedrukt als percentage van de totale output of DPMO (defects per million

opportunities)

*Gebruik de definities voor Customer Value-Add, Business Value-Add, en Non-Value Add
Proces tijd = 6 Min

Std Dev P/T = 1 min

Omschakeltijd = 2 min

Error Rate = 1.1%

Voorbeeld databox



Measure ► Waardestroom analyse
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Tips

• ‘Walk the proces’, dit is regel 1!

• Zie het proces in verschillende situaties (b.v. hoge en lage productie)

• Teken de werkelijkheid, niet hoe je denkt dat het is

• Rework loops en informatie in beeld brengen

• Doe het met een team & betrek de mensen die het werk doen

• Zorg dat getallen die je meet en opneemt in de proces map ook kloppen

• Gebruik dezelfde tijdseenheid voor alle tijden: proces tijd, takt tijd, beschikbaar voor werk tijd, etc.

• Vergeet niet om breaks, meetings, en clean-up tijden af te trekken van de beschikbare werktijd

• Identificeer queues/wachtrijen in termen van hoeveelheden en tijd

• Verifieer bij anderen of de beschrijving klopt



Measure ► Waardestroom analyse
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Visualiseer de toekomstige situatie (Future State)

Wat is de visie op de Future State?

• Wat is het strategisch doel voor deze waardestroom?

Bijvoorbeeld: meer snelheid, minder kosten, hogere klanttevredenheid, andere doelen?

Kwalificeer en kwantificeer de visie, bijvoorbeeld:

• Reduceer Lead Time tot 10 Dagen

• Verhoog productiviteit met 30%

• Reduceer papier gebruikt tot 0% (papierloze organisatie)

• Reduceer Defects/Fouten tot 0

• Verbeter snelheid van telefoon aanname naar 95% binnen 20 seconden

• Dit is een creatief proces!

• Hierbij is het zaak de huidige situatie los te laten, een tijdshorizon te kiezen en ‘out of the box’ te denken. 



Measure ► Waardestroom analyse
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Stappenplan voor realisatie van de toekomstige situatie (Future State)

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

2. Bepaal de ideale situatie van achter (aflevering klant) terug naar voren en benoem de processtappen, activiteiten, 

informatiestroom, relevante data en benoem de waarde- en geen waarde-toevoegende stappen.

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

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

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

6. Zet ieder verbeterpunt op een post-it, nummer de knelpunten, en zet hetzelfde nummer bij het bijbehorende 

verbeterpunt(en).

7. Zet de post-its in een Benefit/Effort matrix (inspanning/effect) en prioriteert.

8. Volg de status van de verbeterstappen in de dagstart (actielijst).



Measure
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Overzicht Measure fase

• Doel van de Measure fase: vastleggen hoe het huidige proces presteert (baseline/ nulmeting)

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit 
en -potentieel

Uitstapje naar 
basiskennis statistiek



Measure ► Karakteristieken van de dataset

Type data

Kwalitatief / Categorisch / AttributiefKwantitatief / Numeriek

Continu Discreet OrdinaalNominaal

Oneindig deelbaar
Metingen

• temperatuur
• afstand
• lengte
• gewicht

Hele eenheden (≥1)
Tellingen

• aantal defecten
• aantal klanten
• aantal klachten

Twee categorieën

• ja / nee
• goed / fout
• man / vrouw
• aanwezig/ afwezig

Willekeurige 
categorieën

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

Binair

Categorieën met 
volgorde

• ja / soms / nee
• YB / OB / GB / BB

Bijna continu: ordinaal met 
tenminste 7 categorieën

Type data

15



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

Attributief Discreet of Continu

Een klant vragen of deze wel of niet 
tevreden is 

Vraag om een score te geven tussen 1 en 10

Meten of een levering wel of niet op tijd is Meet precies hoeveel een levering te vroeg 
of te laat is 

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

Meet precies hoe groot de voetbal is 

Voorkeur: continue data aangezien hier meer analyse 
mogelijkheden mee zijn



Measure ► Karakteristieken van de dataset

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

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

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

17

Histogram

105907560453015

200

150

100

50

0

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



Measure ► Karakteristieken van de dataset
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Karakter van de dataset

Componenten die het karakter van de dataset kenmerken:
1. Gemiddelde Centrale tendens
2. Spreiding Variatie

𝜎2 =
σ(𝑥𝑖 − ҧ𝑥)2

𝑛

Centrale tendens:

1. Mean (gemiddelde)

2. Median (mediaan) > middelste waarde

3. Mode (modus) > meest voorkomende waarde

Variatie:

4. Range (spreiding) > verschil tussen de grootste en kleinste waarde

5. Variance (variantie) > 𝜎2

6. Standard deviation (standaard afwijking) > 𝜎



Measure ► Karakteristieken van de dataset

De opdracht

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

elkaar liggen (zie plaatje)

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

naar de andere lijn

3. Meet per keer de afstand van de lijn tot aan het midden 
van de knikker (hier komen dan zowel negatieve als 

positieve getallen uit). Let op dat je telkens op dezelfde 
manier meet

19

Zelf aan de slag: Knikkeren

1 meter

Achter dit stuk 
tape sta je

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

4. Bereken over deze dataset (20 meetpunten): 

• Gemiddelde

• Mediaan

• Modus

• Spreiding

• Variantie

• Standaarddeviatie

En maak tot slot een histogram van deze meetpunten.



Measure
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Overzicht Measure fase

• Doel van de Measure fase: vastleggen hoe het huidige proces presteert (baseline/ nulmeting)

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit 
en -potentieel

Waarom meten we?
• Veel relevante procesinformatie wordt niet of nauwelijks bijgehouden
• De kwaliteit van informatie laat vaak te wensen over
• We constateren dat we over onvoldoende informatie beschikken om een juist en volledig beeld te vormen 

van de ‘verborgen fabriek’.
• Om deze ‘blinde vlekken’ te begrijpen zullen we moeten meten en de ontbrekende informatie aanvullen



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Hoe gaan we onze data verzamelen?

Bepaal welke informatie je nodig hebt

1. Welke conclusies zou je willen kunnen trekken?

2. Welke inzichten wil je op doen?

3. Welke informatie heb je daarvoor nodig?

Bepaal hoe je data gaat verkrijgen → meetplan

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

2. Moet ik wellicht opnieuw data verzamelen?

Verwar het meetplan niet met een meetformulier

– Meetplan: Overzicht van alle uitstaande metingen. Wat gaan we doen?

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



Measure ► Meten
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Het meetplan

• Alle metingen zijn terug te voeren tot de beoogde Y (CTQ) of onderliggende X-en

• Denk vervolgens goed na over de procedure die wordt uitgevoerd om de meting te verrichten

Voorbeelden Eenheid:

• Het telefoongesprek, wanneer er opgehangen wordt

• De uitnodiging, als deze verstuurd wordt

• De klacht, als hij in de computer wordt ingevoerd

• Alle fouten die leiden tot een ontevreden klant

• Alle fouten die leiden tot het niet voldoen aan de normen (wet, vergunning)

Nr Y/X Meetprocedure Eenheid Steekproefgrootte Wie? Wanneer? 
Hoe wordt de data 

geanalyseerd?

Oefening: 
Maak een meetplan
(drietallen: 15 min)



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

25

Stellingen over dataverzameling

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

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

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

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

• De data in de systemen is bruikbaar voor analyse door Lean Black Belts en Green Belts

Oefening: 
Bespreek de 5 stellingen

Tweetallen: 2 x 5 min



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit

• Data is wat we denken dat het is

• Wordt consequent gemeten

• Wordt nauwkeurig gemeten

• Wordt goed geregistreerd

• Heeft voldoende volume om te kunnen 

analyseren

26

Betrouwbare en representatieve data

• Gegevens zijn representatief voor het te verbeteren proces

• Gegevens zijn actueel

• Minimaal 6 representatieve datapunten voor een schatting 

van het gemiddelde 

• Minimaal 30 representatieve datapunten voor een 

betrouwbare schatting van de variatie of standaarddeviatie.

• Hoe meer representatieve gegevens, hoe beter

Valkuilen:

• De gegevens zijn niet willekeurig of random gekozen.

• De gegevens zijn niet in de juiste tijdvolgorde

Betrouwbaar Representatief



Measure ► Dataverzameling & datakwaliteit
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Steekproef

• Convenience sampling: eenvoudig en goedkoop, maar grote kans op bias.

• Random sampling: elk object heeft dezelfde kans om in de steekproef te komen, theoretisch 

de beste methode.

• Systematic sampling: volgens een bepaalde methodiek (bijv. elk 5e persoon wordt 

geïnterviewd). Eenvoudiger om uit te voeren dan de Random sampling. Echter indien er een 

bepaald patroon is, heeft dit invloed op de representativiteit van de steekproef.

• Cluster sampling: de populatie is verdeeld in clusters (bijv. business units, woonwijken). De 

clusters worden vervolgens gemeten. Dit kan eenvoudiger uitvoerbaar zijn dan Random 

sampling. Echter kunnen de clusters sterk van elkaar verschillen. Dit heeft invloed op de 

representativiteit van de steekproef.

• Stratified sampling: Lijkt op cluster sampling. Echter de populatie wordt verdeeld in groepen 

met specifieke karakteristieken van de populatie (bijv. leeftijd, locatie, werk). Uit elke groep 

wordt een random sample getrokken, eventueel naar rato van de grootte van de groep. Kan 

leiden tot hogere representativiteit, maar vergt veel informatie op voorhand van de 

populatie.



Measure
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Overzicht Measure fase

• Doel van de Measure fase: vastleggen hoe het huidige proces presteert (baseline/ nulmeting)

Beschrijf het proces

Bepaal 
meetwensen en 

verzamel 
procesdata

Controleer de 
datakwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Bepaal baseline 
procescapaciteit 
en -potentieel



Measure ► Procesprestatie

De drie kwaliteitsindicatoren geven een beeld van hoe goed het proces presteert en kunnen ook goed als nul- en één 

meting worden gebruikt

Kwaliteitsindicatoren

29

𝑫𝑷𝑴𝑶 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑚𝑜𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛
∗ 1.000.000

𝑷𝑷𝑴 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛
∗ 1.000.000

𝑫𝑷𝑼 =
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛

DPMO (Defects Per Million Opportunities): aandacht vestigen op het verlagen van het aantal fouten

PPM (Parts Per Million): Vanuit het klantperspectief; een product met één of meer fouten is voor de klant even waardeloos

DPU (Defects Per Unit): Bepalen van gemiddeld aantal defecten per unit



Oefening
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Bereken de DPMO, PPM en DPU van deze 5 huizen

1

2 3 4

5 6 7



Measure

Niet vergeten:

• Updaten van de Project Charter 

• Tollgate review

31

Op naar de volgende fase



Agenda
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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



Analyse
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Herhaling

Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
grondoorzaken

Verbeteringen 
ontwerpen en testen

Implementeren, 
monitoren en verankeren

Define Measure Analyse Improve Control

Oefening: 
Herhaling GB: wat weet je nog 

van de Analyse fase?
(drietallen: 15 min)
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Oefening

DMAIC project : kosten van het wagenpark te hoog

CTQ : brandstof verbruik

Project Y : KPI = l/km, doel is naar ≦ 1liter/10 km

• Welke X’en hebben invloed?

• Hoe bepalen we aan welke X’en we willen ‘sleutelen’?

Oefening: 
Maak een lijst van alle mogelijke bronnen 
van variatie in het proces die potentieel 

project Y beïnvloeden. Zet de X’en op 
volgorde van invloed op de Y (output).

(tweetallen: 15 min)
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Doel van de Analyse fase

Doel van de Analyse fase is om van veel mogelijke oorzaken (trival many) de belangrijkste te identificeren (vital few). Dit 

doen we door de gegevens uit de Measure fase te analyseren.

Trivial many

Vital few
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Root cause analyse

• De RCA is een probleemoplossingsmethode gericht op het identificeren van de oorzaken van problemen of 

gebeurtenissen

• In de praktijk wordt vaak niet de oorzaak van een probleem opgelost, maar het gevolg:

We lossen vaak zichtbare 
symptomen van een probleem op

Gevolg: We blijven brandjes blussen

Terwijl de grondoorzaak 
blijft bestaan

Een kernoorzaak is de werkelijke 
oorzaak van defects, variatie 

en/of gemiddelde van Y
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Root cause analyse aanpak

1. Wat gebeurt er in werkelijkheid?
(MEASURE)

• Go to the Gemba

• Process mapping

• Verspillingen

2. Wat gaat er fout en waarom?
• 5x Why

• FMEA

3. Wat zijn de mogelijke 
grondoorzaken?

• Brainstorming

• Waarneming

4. Structureren grondoorzaken

• Visgraat

• Oorzaak en gevolg diagram

• Pareto
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FMEA

• Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken in een proces

• Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse

• Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt

• Vaststellen waar je in een proces het meeste risico loopt, als geen goede gegevens bekend zijn over dit proces

Failure modes:

• Severity: hoe ernstig het mogelijk falen is (1-10)

• Frequency of occurrence: hoe vaak ze voorkomen (1-10)

• Likelihood of detection: kans dat je het falen niet tijdig detecteert (1-10)

Risk Priority Number (RPN) = 

Severity x Frequency of occurrence x Likelihood of detection
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FMEA

Ernst: Schatting van de gevolgen als er, ten gevolge van deze fout in het product/ dienst een fout optreedt bij de klant: 

1. Zeer klein: Klant zal de fout waarschijnlijk niet merken

3. Klein: Klant zal slechts een zeer kleine afwijking detecteren

5. Gemiddeld: Klant zal de afwijking opmerken en ontevreden zijn

8. Groot: Klant krijgt een product buiten specificatie en is uitermate ontevreden

10. Zeer groot: Er kunnen onveilige situaties bij de klant ontstaan of situaties, waarbij de klant schade oploopt

Detectie: Schatting van de kans dat binnen het bedrijf de fout gevonden wordt, tijdens productie of daarna:

1. Zeer groot: De fout wordt vrijwel zeker ontdekt

3. Hoog: Er bestaat een goede kans dat de fout ontdekt wordt

5. Gemiddeld: Er is een kans dat de fout ontdekt wordt

8. Klein: Slechts een kleine kans dat de fout ontdekt wordt

10. Zeer klein: De fout wordt waarschijnlijk nooit opgemerkt

Waarschijnlijkheid: Schatting van de kans dat de fout zal optreden

1. Verwaarloosbaar: De fout komt uiterst zelden voor (< 1 per 1.000.000 )

3. Laag: De fout komt zelden voor (< 1 per 100.000 )

5. Gemiddeld: Fout treedt wel eens op (< 1 per 1000)

8. Groot: Fout treedt regelmatig op (< 1 per 40)

10. Zeer groot: De fout is bijna niet te voorkomen (< 1 per 8)
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Visgraatdiagram (Ishikawa)

• Een tool om mogelijke grondoorzaken van een specifiek 

probleem te identificeren, sorteren en weergeven

• Dwingt ons om tunnelvisie te voorkomen

• Stap 1: Plaats specifiek probleem in de ‘vissenkop’ 

geformuleerd als een vraag: waarom….? / hoe komt het dat….?

• Stap 2: De uit de vraag voortvloeiende oorzaken worden aan de 

hoofdgraat gehangen. Dit zijn de 6M (Methodes, Mens, 

Machine, Materiaal, Meting, Moeder Natuur). 

• Stap 3: Maak gebruik van brainstorm technieken en focus 

daarbij op de vraag in de vissenkop.

• Stap 4: Vraag door op genoemde oorzaken middels 5x Why?

Output Y

In dienstverlening vaak gebruikt: 

• Medewerker 

• Computer/IT

• Informatie

• Werkmethode

• Klant/leverancier

• Management

Of gebruik als graat:  

• Processtappen (Stap 1, Stap 2 etc.)

• Verschillende afdelingen
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Brainstormen

Doel brainstorming: 

De kennis en ervaring van een groep personen verzamelen om een bepaalde vraag te kunnen beantwoorden (in dit geval: 

welke oorzaken zijn er)

Hoewel de methode eenvoudig is, blijven resultaten soms uit:

• Let op dat de juiste personen aanwezig zijn: het resultaat van een brainstorming is maximaal zo goed als de 

gezamenlijke kennis en ervaring van de aanwezigen

• Ontwikkel een positieve, open atmosfeer, waarin iedereen zijn zegje durft te doen

• Zorg voor een duidelijk proces (met procesbegeleider)

• Zorg dat benodigde hulpmiddelen aanwezig zijn (post-its, viltstiften, plakband etc.)
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Oorzaak & gevolg-diagram (Cause & Effect diagram)

• Een oorzaak & gevolg-diagram is een andere weergave van een kernoorzaakanalyse, maar komt op hetzelfde neer.

• Ook hier wordt de vraag gesteld “waarom” of wordt “veroorzaakt door” gebruikt totdat men buiten de invloedsfeer 

dreigt te komen en men geneigd is om oplossingen te noemen.

• Voordelen t.o.v. eerder genoemde technieken:

• Meer gestructureerd dan Ishikawa

• Beter leesbaar dan Ishikawa

• Grotere kans op meerdere kernoorzaken dan “5 x waarom?”

Oefening: 
“Te weinig geld”

(twee groepen: 20 min)
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Kleine Kaizen

Afwijking

Bijv. service level, percentage uitval, 
klanttevredenheid, doorlooptijd

Root causes

• …
• …
• …

Mogelijke oplossingen

• …
• …
• …

Acties

• …
• …
• …
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Huiswerk voor dag 4

• Go to the Gemba!


