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Agenda

Dag 1: Inleiding

Dag 4: Verbeteren en borgen

– Kennismaking

– DMAIC | Improve

– Recap Green Belt

– Flow & Pull

– Visie & Strategie

– DMAIC | Control

– Lean Accounting
Dag 5:
Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren

– Perfectie

– DMAIC | Define

– Verandermanagement

– Stakeholdermanagement

– Examen

– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het
probleem vinden
– DMAIC | Measure
– DMAIC | Analyse
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Terugblik dag 2 en 3

• Terugblik dag 2 en 3 (Define, Measure, Analyse)

• Huiswerk:
• Go to the Gemba!
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Improve
Herhaling

Define
Opstarten
project

Measure
Vaststellen
huidige situatie

Analyse
Identificeren
grondoorzaken

Improve

Control

Verbeteringen
Implementeren,
ontwerpen en testen monitoren en verankeren

Oefening:
Wat weet je nog van de
Improve, Control, Flow en Pull?
(tweetallen: 10 min)
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Flow
Herhaling

Takttijd =

Effectief beschikbare productietijd
Klantvraag

• Het ritme van de klantvraag
Totale Bewerkingstijd (Process Time) = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑝 𝐴+𝐵+𝐶+ …
• Tijd dat er aan het product gewerkt wordt. Bestaat uit CVA, BVA en NVA
Doorlooptijd (Process Lead Time) = 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 + ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 + 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑗𝑑
• Daadwerkelijke doorlooptijd voor het produceren van één product
Procesefficiëntie (Process Cycle Efficiency) =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑
𝑑𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑

∗ 100%

• De verhouding tussen de tijd waarin aan het product wordt gewerkt en de totale doorlooptijd

5

Flow
Herhaling

Exit Rate/ Uitstroomsnelheid =

tijdseenheid
bottleneck

Doorlooptijd o.b.v. de Wet van Little =

of

tijdseenheid
takttijd

(afhankelijk welke de langzaamste is: bottleneck of takttijd)

Tussenvoorraad
Uitstroomsnelheid

• Alternatieve manier om doorlooptijd te berekenen (benadering)
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Improve
Overzicht
In de Analyse fase hebben we de grondoorzaak vastgesteld. Deze grondoorzaak vormt het uitgangspunt voor de Improve
fase om een passende verbetering te vinden.

Grondoorzaak

Divergent
denken

Convergent
denken

Beslissing

Risicoanalyse

Aanscherping

Pilot en
implementatie
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Improve
Doelstelling van de Improve fase
• Vinden van oplossingen voor het probleem
• Het daadwerkelijk wegnemen van ‘waste’ in het proces
• Oplossen van de belangrijkste X-en zodanig dat de Y naar wens van de klant presteert
• Implementeren van oplossingen en bedenken hoe dit vast te houden
• Het ‘nieuwe’ proces bedenken
EN
• Meekrijgen van de stakeholders en de werkvloer
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Improve ► Divergeren
Richtlijnen brainstorm
• Stel de groep samen, gebruik personen uit verschillende disciplines om diversiteit aan kennis en ervaring te benutten
• Leg het doel van een brainstormsessie uit: het genereren van mogelijke oplossingen
• Geef iedereen de tijd (enkele minuten) om zijn of haar gedachten te laten gaan
• Verzamel ideeën
– Alles is goed, geen discussie of kritiek op een idee
– Bouw verder op ideeën van anderen
– Verzamelen kan op verschillende manieren (bv. post-it)
• Sluit af met

Voorbeeld agenda:
1. Doelstelling bespreken

5 min.

– Opsomming van alle ideeën

2. Regels (do’s en don’ts) toelichten

5 min.

– Samenvoegen gelijkende ideeën

3. Brainstorm

20 min

– Verhelder vervolgstappen

4. Prioriteren oplossingen

15 min.

5. Samenvatting

5 min.

6. Bepalen vervolgstappen

10 min.
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Improve ► Divergeren
Verschillende brainstorm technieken

Negatieve
(omgekeerde)
brainstorm

Leg het probleem uit waar je een oplossing voor zoekt en genereer een negatieve stelling (bijv. Hoe
kan ik een design maken dat onbruikbaar is voor de klant? Hoe kan ik het slechtst mogelijke verslag
schrijven?) Bespreek de ideeën en draai de potentieel goede ideeën om

Meerdere vraagstukken tegelijk. Stel je bent met een team van 5 mensen. Je kan dan maximaal 5
vraagstukken tegelijk doen. Er staan 5 flipcharts opgesteld in een kring en ieder teamlid gaat voor een
Multi-stormen
flipchart staan en schrijft zijn/haar idee op. Als iedereen klaar is, schuif je 1 plaats naar rechts. Door te
associëren schrijf je er nieuwe ideeën onder. Vervolgens schuif je weer door etc,

Assumption
busting

Ga op zoek naar overeenkomsten in de ideeën die je tot nu toe hebt gehad, deze duiden vaak op het
bestaan van vooronderstellingen. Stel kritische vragen bij je probleemstelling en de ideeën die je tot
dusverre hebt bedacht (wie, wat, waar waarom en hoe). Maak een lijst van al de vooronderstellingen
die je gevonden hebt. Vraag 5x waarom bij elke vooronderstelling. Vraag je bij elke vooronderstelling
af welke mogelijkheden er zouden zijn als deze vooronderstelling niet waar zou zijn.
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Improve ► Divergeren
Denkhoeden van De Bono
Een goede techniek om samen tot het juiste besluit
te komen is ontwikkeld door Edward de Bono. Het
gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn
problemen steeds op eenzelfde manier te
benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken,
word je gedwongen om het probleem ook eens
van een andere kant en perspectief te bekijken.
Helpt bij:
• Team loopt vast in steeds zelfde argumenten zet
als team één kleur hoed op en verander daarna
in één andere kleur om verschillende
denkbeelden te formuleren
• Niet te vermurwen ingegraven weerstand bij een
teamlid: zet de ‘zwarte lastpost’ eens bewust
een groene hoed op

•
•

Denken in de vorm van feiten, cijfers en
informatie
Objectief

•
•

Denken vanuit emotie
Gevoel en Intuïtie

•

•

Aandacht op alles wat verkeerd kan gaan,
onjuist is of risico's inhoudt
Pessimistisch, advocaat van de duivel

•
•

Op zoek naar kansen
Positief, optimistisch

•
•

Op zoek naar nieuwe ideeën
Creatief en freewheelen

•
•

Gericht op het denkproces
Beschouwend, controlerend
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Improve ► Convergeren
Solution Selection Matrix
Methode om alternatieven te vergelijken op basis van criteria en de belangrijkheid van die criteria
Stap 1: Maak een lijst met ‘wens’ criteria
Stap 2: Ken gewicht toe (1-100) aan de lijst met ‘wens’ criteria
Stap 3: Vergelijk de mogelijke oplossingen op basis van de opgestelde criteria (score 1-10)
Stap 4: Bereken de totaal score (gewicht x score)
Weging

Huis A
(Breukelen)

Huis B
(Utrecht)

Huis C
(Breda)

Grootte van de tuin

5

3 (15)

1 (5)

9 (45)

Woonoppervlakte

20

8 (160)

6 (120)

8 (160)

Afstand tot werk

20

6 (120)

9 (180)

2 (40)

Afstand tot scholen

15

9 (135)

9 (135)

6 (90)

Prijs

40

5 (200)

7 (160)

7 (280)

100

630

600

615

Kritieke factoren

Totaal score
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Improve
Poka-Yoke
Poka-Yoke is het proces zodanig aanpassen dat een fout wordt uitgesloten
Het proces aanpassen zodat geen verkeerde onderdelen of handelingen meer mogelijke zijn: Juiste aantallen, geen
onderdelen vergeten, de mens niet laten tellen of kiezen; de mens zo min mogelijk laten in- of afstellen.
Poka Yoke regels:
• Mag in principe niks kosten
• Hoe simpeler hoe beter
• Er is geen andere manier om een handeling te doen
• Meten is geen Poka Yoke oplossing
• Geen beslissingen nodig bij de handeling

Failsafe
(dwingen)
Visuele
stuurmiddelen
(waarschuwen)
Visuele hulpmiddelen
(informatie)
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Improve
Poka-Yoke

Voor verbetering
Telkens zijn 10 strippen
nodig

Na verbetering
Op de tape worden de
strippen per 10 stuks
gegroepeerd

10 strippen

10 strippen
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Agenda

Dag 1: Inleiding

Dag 4: Verbeteren en borgen

– Kennismaking

– DMAIC | Improve

– Recap Green Belt

– Flow & Pull

– Visie & Strategie

– DMAIC | Control

– Lean Accounting
Dag 5:
Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren

– Perfectie

– DMAIC | Define

– Verandermanagement

– Stakeholdermanagement

– Examen

– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het
probleem vinden
– DMAIC | Measure
– DMAIC | Analyse
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Flow
Oefening
Hoe lang doe je over onderstaande taken?

Multitasking is een hoax
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Wat deed dit met:
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Flow

Continue stroom is het ultieme doel van Lean. Het betekent dat de volgende processtap:
• Het juiste product/onderdeel krijgt;
• Op precies het juiste tijdstip;
• In precies de juiste hoeveelheid;
• Zonder onbedoelde voorraden op te bouwen tussen de processtappen.
Voordelen Flow:
Tijdige levering aan klanten door produceren volgens Takttijd

• Klantwaarde: snellere levering door
lagere doorlooptijd

Flow bereiken betekent van hokjes-denken naar keten-denken

• Minder voorraad: minder verspilling
• Productiviteitsverbetering: geen
verspilling door wachttijden
• Kleinere batches: meer flexibiliteit
• Verbeterde productkwaliteit: snelle
detectie van fouten en gedwongen
om problemen op te lossen
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Flow
Herkennen van flow
Kenmerken van een proces dat niet gebalanceerd is:
• Er is sprake van bottlenecks: de meest tijdsintensieve processtap kan de klantvraag niet aan
• Het werk hoopt zich daardoor op bij een processtap
• De verwachte doorlooptijd neemt steeds verder toe
Hoe herken je het?
• Tellen van voorraad: hoge (en oplopende) tussenvoorraad
• Tijdsmetingen: bewerkingstijd > takttijd
• Onevenredige werkdruk: veel werkdruk bij de bottleneck, weinig werkdruk na de bottleneck
Doelstelling: bewerkingstijd = 90% takttijd (veilige marge van 10%)
• Als bewerkingstijd < 90% takttijd: teveel verspilling (bijv. wachttijd)
• Als bewerkingstijd > 90% takttijd: te hoge werkdruk, bottlenecks
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Lego-game
Aan de slag met Flow en Pull

Stap 1

Stap 2

Stap 3

•

Geen voorwerk: begin pas als je een halfproduct hebt ontvangen

•

Geen herstelwerkzaamheden: als een fout eenmaal gemaakt is,
gewoon doorgeven

•

Werk op een normaal tempo (niet snel, niet langzaam)

•

Geen collega’s helpen: maximaal 1 persoon per station

Stap 4
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Flow
Tools om Flow te creëren

Tool

Doel

Value Stream Map

Procesbeschrijving met extra informatie

Theory of Constraints

Elimineren van de bottleneck

Wet van Little

Werkvoorraad, work in progress

Takttijd

Klantvraag/productietijd

Process Cycle Efficiency

Procesefficiency

Line balancing

Processtappen op elkaar afstemmen

Gestandaardiseerd werk

Uniform werken om kwaliteit te verhogen

Single Minute Exchange of Die

Omsteltijd versnellen

Jidoka

Stoppen van de lijn als er een fout optreedt of als de flow

Heijunka

Leveling workload

OEE

Efficiëntie van productiemiddelen inzichtelijk maken
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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Theory of Constraints (TOC)
Aanpak in 5 stappen

1. Identificeer de
zwakste schakel
(the constraint)

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

2. Benut de
zwakste schakel
optimaal

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

3. Eisen van de
zwakste schakel
zijn leidend

De gehele organisatie moet zich scharen achter de gekozen oplossing, waardoor
de ‘constraint’ wordt opgelost. Daarna evalueren om te zien of de prestaties nog
steeds worden beperkt door deze ‘constraint’

4. Doorbreek en
versterk de
zwakste schakel

Eventuele andere aanpassingen worden ingezet om de ‘constraints’ te versterken

5. Terug naar stap 1

De impact van de doorgevoerde oplossing wordt geëvalueerd en een volgende,
nieuwe ‘constraint’ wordt opgespoord en doorbroken
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Theory of Constraints (TOC)
Waar zit de bottleneck?
Bij TOC wordt enerzijds gekeken hoe snel er resultaat geboekt wordt. Deze output wordt ‘throughput‘ genoemd.
Anderzijds kijkt TOC naar de factor(en) die de snelheid van deze ‘throughput’ beperken (‘bottleneck’). Pas wanneer de
‘bottleneck’ kan worden versterkt of worden doorbroken, zal de ‘throughput’ verhogen.
Volgens TOC kunnen organisaties zichzelf verbeteren door aandacht voor de volgende drie aspecten te hebben:
• Throughput – (output) is de snelheid waarmee een organisatie geld genereert door verkoop. De output wordt gemeten
aan de hand van onder andere geld, aantal producten of aantal diensten
• Inventory – (voorraad) bestaat uit de investeringen in activa van een organisatie, dat uiteindelijk (snel) is om te zetten in
liquide middelen

• Operation expenses – (operationele kosten) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de ‘inventory’ (voorraad)
om te zetten naar ‘throughput’ (output), zoals arbeidskosten, materiaalkosten en afschrijvingen
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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Line balancing
Yamazumi Work Balance Chart
Yamazumi (Jap): op elkaar stapelen

• Het proces is niet gebalanceerd;
• Dit zal tot voorraden leiden tussen de processtappen;
• Er is geen sprake van continue stroom (Flow).
Verbeteren door:
• Beter balanceren
• NVA reductie

= Customer Value Added
= Non Value Added
25

Line balancing
Yamazumi Work Balance Chart
Het proces is verbeterd:

• De hoeveelheid Non Value Added tijd is gereduceerd
• Het werk is nu beter verdeeld (gebalanceerd)
• Producten zullen continu stromen van stap naar stap
• We hebben een Lean proces.

veilige 10%
marge!
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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SMED
Single Minute Exchange of Dies
• Ook wel Quick Change Over (QCO) genoemd
• Singe-Minute Exchange of Die (SMED) is een Lean productie methode die help bij het reduceren van
verspillingen in een productieproces
• De naam komt van het doel om de omsteltijd te reduceren naar ”single” minuten (<10 minuten).
Dies gaat over de mallen die hiervoor nodig zijn
• De techniek is ontwikkeld door Shigeo Shingo binnen Toyota om de omsteltijd bij de Stempelpers
voor auto onderdelen te verkorten
Waarom willen we de down-time van een machine reduceren?
• Doorlooptijd verkorten door verhogen van flexibiliteit en capaciteit
• Minder voorraad produceren door kleinere batches
• Gestandaardiseerd proces – veiliger omstellen
• Minder lang zoeken naar onderdelen
• Minder aanpassingen betekent minder kans op fouten
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SMED
Hoe werkt SMED?
Omsteltijd definitie:
De tijd die het kost om een machine om te stellen van het laatst geproduceerde goede product van een productie batch naar
het volgende goede product van de volgende batch
Stappen om omsteltijd te reduceren
1. Meten van huidige methode van omstellen
2. Scheiden van interne en externe activiteiten
3. Verschuiven van interne activiteiten naar externe activiteiten
4. Verbeteren van de methodes voor het omstellen
5. Standaardiseren waar het kan
• Interne activiteiten: moeten uitgevoerd worden als het machine of het proces stil staat
• Externe activiteiten: kunnen uitgevoerd worden op het moment dat de machine of het proces wordt uitgevoerd
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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Jidoka
Inbouwen van kwaliteit
• Jidoka is het volledig defect vrij maken van het proces door fouten te detecteren en meteen te verwijderen uit het
proces. Op die manier levert het proces altijd hoge kwaliteit. Dit voorkomt rework en klachten van klanten
• Als een probleem zich voordoet wordt het niet alleen direct opgelost, ook volgt een onderzoek naar de kernoorzaak van
het probleem. Zodoende wordt voorkomen dat het vaker gebeurt.
• Met zelfstandig producerende machines – slimme machines die het mogelijk maken om zonder operator te produceren.
De operator kan dan meerdere processen bedienen. Dit vergroot de productiviteit
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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Heijunka
Wat is het?
• Heijunka is de afvlakking van de productie en betekent letterlijk ‘het balanceren van type en hoeveelheid
producten/werk over een vaste tijdsperiode
• Sommige organisaties produceren op basis van de klantvraag. Het nadeel hiervan is dat de hoeveelheid werk van dag
tot dag verschilt. Heijunka balanceert de hoeveelheid producten over de week
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Totaal

150

50

100

130

70

500

• Product A: 300, Product B: 25, Product C: 125, Product D: 50
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Totaal

A

60

60

60

60

60

300

B

5

5

5

5

5

25

C

25

25

25

25

25

125

D

10

10

10

10

10

50

Totaal

100

100

100

100

100

500
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Heijunka
Nivelleren van de product mix
Een traditioneel productieproces is gericht op het vervaardigen in grote partijen (efficiency of scale). Het idee is om het
maximale aantal producten in één partij te vervaardigen.
Deze typische ongelijksoortige methode levert vier problemen op:
1. Klanten kopen producten meestal niet voorspelbaar. Als de klant vroeg in de week besluit om product C te kopen,
heeft de klant een lange levertijd
2. Het risico van onverkochte goederen die op voorraad gehouden moeten worden
3. Het gebruik van middelen is onevenwichtig
4. Er is een ongelijke vraag naar upstream-processen

Door de productie van verschillende producten gelijkmatig door de
tijd heen te verdelen, kan je sneller op klanteisen reageren bij een
minimum voorraad. Dit verkleint ook de afmeting van eventuele
tussenvoorraden
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Heijunka
Instellen van de batch-grootte
• Door een kleine consistente batch grootte te hanteren, wordt een voorspelbare productiestroom gecreëerd, waardoor
problemen snel en makkelijk herkend en opgelost kunnen worden
• Zorg voor korte omsteltijden om kleine batches mogelijk te maken

Heijunka Board
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Tools om Flow te creëren

• Theory of Constraints
• Line balancing
• SMED
• Jidoka

• Heijunka
• OEE
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OEE
Overall Equipment Effectiveness
OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een 'best practices'maatstaf die het percentage geplande productietijd
identificeert welke echt productief is. Een OEE-score van 100%
staat voor perfecte productie: alleen goede onderdelen
fabriceren, zo snel mogelijk, zonder downtime.
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OEE
Voorbeelden van verlies

Stilstand verlies

• Voorzien: productwissel, bijstellen, gereedschapswissel,
schoonmaken, gepland onderhoud
• Onvoorzien: machine kapot, geen materiaal, geen stroom, geen
verpakkingen, geen afvoer van producten

Snelheidsverlies

• Voorzien: snelheid lager door slecht materiaal, halve kracht
produceren, betere kwaliteit bij lagere snelheid
• Onvoorzien: aanvoer hapert, lege posities op de band, sensor
schoonmaken, er is iets vastgelopen

Kwaliteitsverlies

• Voorzien: afval omdat machine warm moet draaien, inloopproducten,
leegdraaienmachine, laatste producten zijn slecht
• Onvoorzien: verkeerd materiaal, maatvoering onjuist, verkeerd
gereedschap, verkeerde instellingen
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OEE
Oefening
• Joe heeft een eigen taxi bedrijf opgezet. Hij werkt 10 uur per dag voor 6 dagen in de week.
• Over de afgelopen 6 dagen heeft hij al zijn activiteiten gemeten. Hieronder staan de metingen:
1. Splits de activiteiten in gepland en ongepland
2. Bereken de duur van de activiteiten

Activiteit

Tijd

3. Bereken de OEE

Diesel tanken

60 min

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

Taxi onderhoud

30 min/week (gemiddeld)

Wachten op klanten

10 uur

Taxi schoonmaken

15 min/dag

Lunch pauzes

20 min/dag

Verdwalen

120 min

Omzet per dag

€200 /dag

Vakantie

10%
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Agenda

Dag 1: Inleiding

Dag 4: Verbeteren en borgen

– Kennismaking

– DMAIC | Improve

– Recap Green Belt

– Flow & Pull

– Visie & Strategie

– DMAIC | Control fase

– Lean Accounting
Dag 5:
Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren
– DMAIC | Define

– Verandermanagement
– Examen

– Stakeholdermanagement
– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het
probleem vinden
– DMAIC | Measure
– DMAIC | Analyse
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Pull
Flow if you can, Pull if you can’t
• In Lean wordt eerst gestreefd naar ‘Flow’. In een aantal gevallen is flow niet mogelijk. Bijvoorbeeld in een supermarkt de gewenste levertijd van de klant is korter dan de (op dit moment best mogelijke) ‘productietijd’.
• Soms zijn voorraden in de keten nodig om oneffenheden in het systeem op te lossen. Hier worden minimale voorraden
aangehouden, zogenaamde ‘supermarkets’.
• We produceren niet op verwachte klantvraag maar op werkelijke afname
Voordelen van Pull
• Substantiële verlaging van de voorraden (zowel gereed product als onderhanden werk, WIP):
• Vermijden van overbelasting/ overwerk om achterstallige opdrachten te verwerken
• Reductie van doorlooptijd
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Pull
Voorraden verbergen problemen en verspillingen op de wekvloer
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Pull
Push versus Pull
Push
Producten worden wanneer ze klaar zijn naar de volgende bewerking “geduwd”

Pull
Producten worden slechts gemaakt als er bij de volgende bewerking behoefte aan is
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Pull
Kanban
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

Two bin-kanban

Signaal-kanban

Productie-kanban
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Pull
Kanban in verschillende vormen
Het signaal geeft de voorafgaande processtappen informatie over:
• wat gemaakt moet worden
• wanneer het gemaakt moet worden
• hoeveel er gemaakt moet worden
• en eventueel waar het gebracht moet worden
Kanban kan de verschillende vormen hebben:
• Lege container / doos
• Kaart
• Gemarkeerde vloer of magazijnstelling
• Lampen
• Elektronisch signaal/bericht (computer)
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Pull
Ontwerpen van een pull-systeem
Huidige prestatieniveau:
Tussenvoorraad

Bepaal de huidige Process Lead Time/ doorlooptijd: Uitstroomsnelheid
Bepaal de huidige Process Cycle Efficiency/ procesefficiëntie:

Bewerkingstijd
Doorlooptijd

∗ 100%

Realiseren van het gewenste prestatieniveau:
1. Stel de gewenste Procesefficiëntie vast (bedrijfsdoelstelling)
2. Bereken de benodigde Doorlooptijd
3. Bereken de WIP-cap (= hoeveel orders mogen er in het proces zitten om de gewenste PLT te halen)
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Pull
Oefening: ontwerpen van een pull-systeem (1/2)
Gegevens over het facturatieproces op een debiteurenafdeling:
• Uitstroomsnelheid = 12 facturen per uur
• Tussenvoorraad = 30 facturen
• Bewerkingstijd = 5 minuten per factuur
VRAAG 1: Bereken de doorlooptijd?
Tussenvoorraad

Doorlooptijd = Uitstroomsnelheid =

30 facturen
12 per uur

= 2,5 uur (150 minuten)

VRAAG 2: Wat is de procesefficiëntie?
Procesefficiëntie =

Bewerkingstijd
∗ 100%
Doorlooptijd

5 minuten

= 150 minuten ∗ 100% = 3,3%
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Pull
Oefening: ontwerpen van een pull-systeem (1/2)
Het management wenst een procesefficiëntie van 10%. Wat betekent dit voor de doorlooptijd en de maximale
tussenvoorraad?
VRAAG 3: Wat is de gewenste doorlooptijd?
Procesefficiëntie =
5 minuten
Doorlooptijd

Bewerkingstijd
Doorlooptijd

5 minuten

∗ 100% = Procesefficiëntie = Doorlooptijd ∗ 100% = 10%

= 0,1 → doorlooptijd =

5 minuten
0,1

= 𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧

VRAAG 4: Wat is de gewenste WIP-cap (maximale tussenvoorraad)?
Tussenvoorraad

Doorlooptijd = Uitstroomsnelheid= 50 minuten =

tussenvoorraad
12 facturen per uur

Tussenvoorraad = 50 minuten * 12 facturen per uur = 10 facturen
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Pull
Bij een Pull systeem dicteert de klant de snelheid van het proces

Verbeterbord

Ideeën

Push

Verbeterbord
Geprioriteerde ideeën

Pull

Maximaal 3
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Pull
Voorbeelden
A

Processtap 1

A

B

Processtap 2

A

B

Processtap 3

B

C

C

C

D

D

D

KLANT

A
B

C
D
E
F

Processtap 1

Processtap 2

Processtap 3

G

…

…

H

…

…

KLANT

…

…
…
…

= Waar de klantorder wordt ontvangen
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CONWIP
CONstant Work In Progress
• CONWIP: Er wordt een maximum gesteld aan het aantal orders dat tegelijk op de werkvloer aanwezig mag zijn. Aan elke
order wordt daartoe een kaartje gekoppeld
• Pas als er een kaartje vrijkomt mag een nieuwe productieorder worden vrijgegeven
• Het CONWIP-systeem regelt alleen de totale werklast op de werkvloer
• Met CONWIP kan de (variatie in de) doorlooptijd goed beheerst worden
• Kanban kent afspraken per individuele processtap <-> CONWIP een afspraak is voor het gehele proces
• Doordat niet per definitie harde afspraken zijn gemaakt over de processtap-overgangen, kunnen in het proces nog
wachtrijen ontstaan en daarmee is CONWIP deels een push-systeem.
Order
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Deadline Workload
1
10
2
20
2
10
3
10
3
10
4
5
4
20
5
10
6
10
7
20

WIP ≤ 55 , Deadline ≤ 4
In productie
Orders 'in afwachting' om opgepakt te worden zodra er capaciteit beschikbaar is
(zou o.b.v. de deadline in productie mogen, maar de WIP-CAP staat het niet toe)
Backlog (worden nog niet opgepakt, want deadline ligt nog te ver in de toekomst)
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Agenda

Dag 1: Inleiding

Dag 4: Verbeteren en borgen

– Kennismaking

– DMAIC | Improve

– Recap Green Belt

– Flow & Pull

– Visie & Strategie

– DMAIC | Control

– Lean Accounting
Dag 5:
Dag 2: Verbeteren: hoe begin je? Het probleem definiëren

– Perfectie

– DMAIC | Define

– Verandermanagement

– Stakeholdermanagement

– Examen

– Gemba Kaizen

Dag 3: De huidige situatie in kaart brengen en de oorzaak van het
probleem vinden
– DMAIC | Measure
– DMAIC | Analyse
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Control
Doel van de Control fase
De Control-fase heeft als doel de geïmplementeerde oplossingen blijvend te verankeren in de organisatie, inclusief continu
verbeter-loop
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Control
Activiteiten Control fase
• Borgen rollen en verantwoordelijkheden
• Opleveren Control plan (o.a. specificaties X en Y, meetplan, dashboard, OCAP)
• Opleveren project documentatie (VSM, werkinstructies etc.)
• Inzichtelijk maken van (financiële) resultaten
• Evaluatie (evaluatie met project team, lessons learned)
• Vier het succes!
• Vergeet laatste Toll Gate Review niet!

Implementeer
structureel
meetsysteem

Standaardiseer de
oplossing

Maak de verbetering
kwantitatief

Rond het project af
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OCAP
Out of Control Action Plan
• Stroomdiagram met beslissingen en acties om de X weer onder controle te krijgen
• Uniforme aanpak van problemen
• Gebaseerd op de kennis en ervaring (FMEA) over het proces
• Living document, op basis van ervaring steeds weer bijgewerkt
Tips voor gebruik van OCAP:
• Houd bij hoe vaak elke “out of control” situatie voorkomt (indien een oorzaak vaak voorkomt, neem dan actie)
• Alle interne CTQ’s van het proces moeten zijn gedekt
• Gebruik de OCAP ook voor mogelijk foute producten
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Control
Observatie van gedrag (Gemba walk)
• De werkinstructie, procedure of het gewenste gedrag wordt geobserveerd
• Slechte resultaten leiden tot een hogere observatie-frequentie
• Na de observatie wordt direct terugkoppeling gegeven en indien nodig correctieve actie uitgevoerd
• Observatie en manier van bijsturen moeten worden gedragen door de werkvloer
Tips voor observatie:
• Objectief en eenduidig meten
• Houd het kort: maximaal 20 minuten per observatie
• Rouleren van observatoren
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Afronding dag 4

Vragen?
Dag 5: examen (vergeet je laptop niet mee te nemen!)
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