
Lean Six Sigma Orange Belt training

Dag 1

Versie: juni 2022



Even kennismaken

Wij zijn erg benieuwd om te weten:

• Wie je bent

• Wat je doet bij

• Wat je verwacht van deze training

• Waar je tegen aan loopt in je werk
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Over Bureau Tromp
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De Lean Six Sigma organisatie
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Champion

Proceseigenaar

(Master) Black Belt

Green Belt

Orange Belt

Yellow Belt

Verantwoordelijk voor implementatie LSS. Bewaken voortgang, zekerstellen 
implementatie, besparingen en accepteren resultaten. Borging van verbeteringen 
voor de lange termijn bij de proceseigenaar 

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

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

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

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



Doel van de Orange Belt training
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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



Agenda

Dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean

• Introductie Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatie game ronde 1

• Lean principe 1: waarde

• Lean principe 2: waardestroom

• Simulatiegame ronde 2
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Lean Six Sigma Orange Belt

Dag 2

• Terugblik

• Lean principe 3: flow

• Lego game ronde 1

• Lean principe 4: pull

• Lego game ronde 2

• Lean principe 5: perfectie

• Simulatiegame ronde 3

• Afsluiting



Praktische zaken
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Online omgeving: Mijn Bureau Tromp 



Introductie Lean
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Wat weet je al van Lean Six Sigma?
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Wat is Lean Six Sigma?
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Klantwaarde

Vraag
Product 
of dienst

Verspillingen Variatie

DefineDefine MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControl

LeanLean
Six 

Sigma
Six 

Sigma



Wat is een proces?
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Geschiedenis Lean

• Ford massaproductie 

• Ontwikkeld door Toyoda/Toyota in de jaren ‘50 

– Geen ‘Lean’ maar ‘Toyota Production System’ (TPS)

• Uitgegroeid tot Lean Management 
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Achtergrond

https://www.youtube.com/watch?v=F5vtCRFRAK0


Lean-huis 
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Toyota Production System (TPS)

5S / Visual Management

Lerende organisatie

Continu verbeteren (Kaizen)

Gemotiveerde mensen

Quality

Cost

Hoogste kwaliteit Kortste doorlooptijd

Lage kosten

Standaardisatie

Klantwaarde

Just-In-TimeJidoka

Kwaliteit

• Ingebouwde kwaliteit
• Poka Yoke
• Scheiding mens/machine

Snelheid

• Continue Flow
• Takttijd
• Pull
• Heijunka

https://bureautromp.nl/het-lean-huis/


Filmpje: Meals per hour
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https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M


Introductie Six Sigma
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Six Sigma

Werken aan constante kwaliteit

Doel van Six Sigma:

• Reduceren van variatie in processen

• Meten = weten

• Met behulp van kansberekening en statistiek

Want:

• Klanten voelen de variatie, niet het gemiddelde
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Wat is Six Sigma?

Sigma level Yield DPM

0 σ 6,70% 933.193

1 σ 30,85% 691.462

2 σ 69,10% 308.538

3 σ 93,32% 66.807

4 σ 99,379% 6.210

5 σ 99,977% 233

6 σ 99,99966% 3,4



Six Sigma

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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Oefening: Variatie



Six Sigma
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Variatie is onderdeel van de natuur
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Six Sigma
Kern van Six Sigma

Variatie is niet erg zolang deze binnen grenzen blijft

• Wens van de klant vs Output van het proces



Yield
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Klassiek beeld en Lean Six Sigma manier

Administratief-

Logistiek- Proces
Productie-

Administratief-

Logistiek- Proces
Productie-

InspectieInspectie
Input Output

Slecht = 
Afkeur/Input

Yield =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

Klassieke methodiek

Lean Six Sigma’s kijk op Yield

Rolled Throughput Yield =
Y1 x Y2 x Y3 x Y4

LeverancierLeverancier Processtap 1Processtap 1 Processtap 2Processtap 2 Processtap 3Processtap 3 KlantKlantY2Y2Y1Y1 Y3Y3 Y4Y4

LeverancierLeverancier KlantKlant



Yield per stap
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Wat betekent een kwaliteit per stap van 90% of 99,99% GOED?

y1

x11…x1n x21…x2n x31…x3ny2 Yy0

LeverancierLeverancier

Processtap 1
90
95
99

99,99

Processtap 1
90
95
99

99,99

Processtap 2
90
95
99

99,99

Processtap 2
90
95
99

99,99

Processtap 3
90
95
99

99,99

Processtap 3
90
95
99

99,99

KlantKlant

90
95
99

99,99

90
95
99

99,99

81
90,25
98,01
99,98

81
90,25
98,01
99,98

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

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

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

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



Six Sigma
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Waarom 6 Sigma en geen 4 of 5?

4 Sigma = 99% goed4 Sigma = 99% goed 6 Sigma = 99.99966% = goed6 Sigma = 99.99966% = goed

▪ 20.000 verloren poststukken per uur

▪ 15 minuten onveilig drinkwater per dag

▪ 5.000 foutieve medische ingrepen per week

▪ Twee mislukte landingen op Schiphol per dag

▪ 200.000 verkeerd voorgeschreven medicijnen per jaar

▪ Geen elektriciteit gedurende 7 uur per maand

▪ 7 verloren poststukken per dag

▪ 1 minuut onveilig drinkwater per 7 maanden

▪ 1.7 foutieve medische ingrepen per week 

▪ Eén mislukte landing op Schiphol elke 5 jaar

▪ 68 verkeerd voorgeschreven medicijnen per jaar 

▪ Geen elektriciteit gedurende 1 uur per 34 jaar

VS



Lean & Six Sigma
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De verschillen en overeenkomsten

Six Sigma
Analytisch

• Het reduceren van variatie

• Processtappen verbeteren die waarde 
toevoegen voor de klant

• Gebruik van data en statistische 
analyses

• Het verbeteren van de organisatie

1 cm diep

1 m breed

1 cm breed

1 m diep

Lean Six Sigma
Overeenkomsten

• De klant staat centraal

• Het verhogen van kwaliteit

• Gemeenschappelijk doel: continu 
verbeteren

• Gestructureerde aanpak om de 
grondoorzaak te achterhalen

Lean
Pragmatisch

• 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



Verbeterstructuren
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Verbeterstructuren
Projectselectie

Ongeschikt Geschikt

• Resultaten van het proces (kwaliteit of snelheid) 

variëren sterk: focus op defecten en variatie

• Proces kenmerkt zich door een lage mate van 

standaardisatie

• Hoge kans op succes

• Historische en huidige data beschikbaar

• Zeer complex

• Grote scope

• Oplossing is bekend

• Beperkte of geen toegang tot data

• Kapitaalintensief

• Geen strategische overeenstemming

• Gericht op systeemverandering

25
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PlanPlan DoDo CheckCheck ActAct

MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControlDefineDefine

Identificeer 
probleem

Identificeer 
probleem

Begrijp 
situatie
Begrijp 
situatie

Bepaal 
doelstelling

Bepaal 
doelstelling

Analyseer 
oorzaken
Analyseer 
oorzaken

Bepaal 
tegen-

maatregel

Bepaal 
tegen-

maatregel

Voer 
tegenmaat-

regel in

Voer 
tegenmaat-

regel in

Bevestig 
resultaat
Bevestig 
resultaat

Standaardi-
seer succes
Standaardi-
seer succes

Stel team samenStel team samen
Beschrijf 
probleem
Beschrijf 
probleem

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Introduceer 
tijdelijke 

maatregel

Identificeer 
oorzaken

Identificeer 
oorzaken

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

Kies 
corrigeren

de 
maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel

implementeer 
corrigerende 

maatregel
Borg oplossingBorg oplossing Vier resultaatVier resultaat

V
er

b
et

er
m

et
h

o
d

ie
k

V
er

b
et

er
m

et
h

o
d

ie
k

PDCAPDCA

DMAICDMAIC

A3A3

8D8D

Definieer het 
probleem

Definieer het 
probleem

Verhelder & 
splits het 
probleem 

op

Verhelder & 
splits het 
probleem 

op

Definieer het 
doel

Definieer het 
doel

Identificeer de 
grondoor-

zaken

Identificeer de 
grondoor-

zaken

Ontwikkel 
tegen-

maatregel

Ontwikkel 
tegen-

maatregel

Implementeer 
tegenmaat-

regel

Implementeer 
tegenmaat-

regel

Monitor het 
proces en 
resultaten

Monitor het 
proces en 
resultaten

Standaardiseer 
het proces en 

verbeter continu

Standaardiseer 
het proces en 

verbeter continu

8 steps 
Toyota
8 steps 
Toyota

Verbeterstructuren

Verschillende soorten



Verbeterstructuren
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Doel en periode per techniek
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Voor afwijkingen bij prestatie voor niet complexe problemen. Kan in enkele weken worden afgerond. Voor afwijkingen bij prestatie voor niet complexe problemen. Kan in enkele weken worden afgerond. 

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

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

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

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

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

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

8 steps 
Toyota
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.

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.



Probleemstelling

Een verbeterproject 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).
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Opstarten van het verbeterproject

Kortom: ervaar en bekijk zelf het probleem!
‘Go to the Gemba’
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6. Implementatieplan

7. Resultaten

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

Plan

4. Analyse van de grondoorzaken

1. Achtergrond van het probleem

3. Doelstelling van de gewenste situatie

A3-eigenaar

Datum    

Proces

Proceseigenaar

8. Borging en vervolgacties

2. Huidige situatie

Beschrijf het probleem

Omschrijf de huidige situatie

Bepaal de doelsituatie

Analyseer de kernoorzaken

Ontwerp de oplossingen

Hoe wordt de oplossing 
geïmplementeerd

Beschrijf, vier en evalueer het 
resultaat

Maak het de standaard
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6. Implementatieplan

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. 

7. Resultaten

Do, Check, Act

5. Verbetermaatregelen

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

Plan

4. Analyse van de grondoorzaken

1. Achtergrond van het probleem

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.

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

3. Doelstelling van de gewenste situatie

A3-eigenaar

Datum    

Proces

Proceseigenaar

We blijven de voortgang monitoren om te zien of er later nog andere verbetermogelijkheden zijn.

8. Borging en vervolgacties

2. Huidige situatie

0

100

200

Aantal meldingen maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

45%

28%

22%

5%
Logging

wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig 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



Opstarten
project

Vaststellen 
huidige situatie

Identificeren
potentiële 
invloedsfactoren

Verbeteringen 
ontwerpen en 
testen

Implementeren, 
monitoren en 
verankeren

DefineDefine MeasureMeasure AnalyseAnalyse ImproveImprove ControlControl
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Verbeterstructuren ► DMAIC



Baten
• Kortere afhandeltermijn  (8 weken)
• Onkosten voor inhuur vervallen
• Minder herwerk en daarmee (interne) capaciteit 

Investering
• Uren projectleiders 
• Externe projectbegeleiding Bureau Tromp

Rol Medewerker
Champion/proceseigenaar Larisa

Vergunningen Sanne & Sudesh
Vergunning (bsm-plan) Sylvia  
REO Frank
Stadsbeheer Aad 
Handhaving Anja 

Projectleiders Marc 
Erna 
Warsha

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.

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

Indicatoren

Achtergrond en/of opportunity statement

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.

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

Bibob.

Scope 

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.

Datum: .. - .. - ….

Handtekening: Larisa

Doelstelling

Indicatoren Scope

Aanpak & Planning

Team (mensen die je betrekt bij de optimalisatie)

Business Case

Sign off

Define► Project Charter
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Voorbeeld 



Koffiefiltergame
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Ronde 1



1e principe: Waarde
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Principe 1: Waarde
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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)

• Verspillingen

Verspillingen

ELIMINEREN
Bedrijfswaarde

MINIMALISEREN

40%

50%

10%

Klantwaarde

VERBETEREN



Principe 1: Waarde

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
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Vuistregel verspillingen

90%10%

Waarde toevoegende tijd

Niet Waarde toevoegende tijd

Traditionele procesverbetering

Lean Management



Principe 1: Waarde
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Lean in de praktijk!



Principe 1: Waarde

Verspilling van:

Transport 

Voorraad

Beweging

Wachttijd 

Overproductie (te veel maken)

Overbewerking (te lang doorgaan)

Defecten/fouten

Talent van de medewerker 39

8 vormen van verspilling

TIMWOODS
Transport (1)
Inventory (2)
Motion (3)
Waiting (4)
Overproduction (5)
Overprocessing (6)
Defects (7)
Skills (8)

https://bureautromp.nl/8-verspillingen/


Principe 1: Waarde
Voice of the customer (VOC)
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SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Stap 1. Identificeer Stap 3. Haal VOC op

Stap 5. Vertaal VOC naar CTQStap 4. Prioriteer

Stap 2. Segmenteer

6. Bepaal doelstelling



Principe 1: Waarde

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.

41

Wat is het? SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER



Principe 1: Waarde
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Het Kano-model

Basisfactoren

Prestatiefactoren

Wow-factoren

Behoefte niet 
vervuld

Behoefte vervuld

Tevreden

Ontevreden

https://bureautromp.nl/kano-model-is-en-kun-er-mee/


Goede 
klantenservice

Goede 
klantenservice

Meetbare indicator (Y’s)Aspect/CTQ (input 

KANO)

Behoefte

WachttijdWachttijd

Vriendelijke 
medewerkers
Vriendelijke 

medewerkers

Terugbetaal-
beleid

Terugbetaal-
beleid

% van alle klanten tevreden over 
wachttijd (> 8)

% van alle klanten tevreden over 
wachttijd (> 8)

% telefoongesprekken opgenomen 
binnen 20 seconden

% telefoongesprekken opgenomen 
binnen 20 seconden

% van alle aankopen en 
terugbetalingen verwerkt binnen 2 

minuten

% van alle aankopen en 
terugbetalingen verwerkt binnen 2 

minuten

% klanten begroet binnen 30 seconden 
na binnenkomst

% klanten begroet binnen 30 seconden 
na binnenkomst

% medewerkers dat lacht bij 
klantcontact

% medewerkers dat lacht bij 
klantcontact

% van alle klanten tevreden met 
terugbetaalbeleid (> 8)

% van alle klanten tevreden met 
terugbetaalbeleid (> 8)

CTQ

44

Voorbeeld CTQ-flowdown



2e principe: Waardestroom
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Agenda dag 1

• Praktische zaken

• Introductie Lean / Six Sigma

• Verbeterstructuren

• Simulatiegame ronde 1

• 1e principe: Waarde

• 2e principe: Waardestroom

• Simulatiegame ronde 2



Principe 2: Waardestroom

Een waardestroomanalyse (of Value Stream Map) is een procesbeschrijving aangevuld met gedetailleerde informatie.

46

Voorbeeld: verwerken schademelding

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

Bewerkings-tijden

4

1

4

25

15

30

10

2

10

3

2

15

Veelvoorkomende 
problemen

Hoofdstappen
(SIPOC)

Activiteiten



Principe 2: Waardestroom
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Meten is weten, toch?



Gemeenschappelijk begrip Draagvlak voor verandering

Communicatiemiddel Veranderen gaat makkelijker als je de problemen in kaart hebt

Principe 2: Waardestroom
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Waarom een waardestroomanalyse?



Koffiefiltergame
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Ronde 2



Lean Six Sigma Orange Belt training

Dag 2

Versie: juni 2022



Terugblik dag 1
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



3e principe: Flow
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



Principe 3 - Flow
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Het bereiken van flow

Flow reduceert de doorlooptijd door het proces vloeiend te laten verlopen.

• Elimineren van verspillingen zorgt voor Flow

• Flow zorgt voor hogere kwaliteit

• Flow bereiken betekent van hokjes-denken naar keten-denken

Hoe het daadwerkelijk gaat

Hoe je denkt dat het gaat

Wat je uiteindelijk wilt

BVACVA NVA

https://bureautromp.nl/flow-en-one-piece-flow/


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

54

beschikbare tijd 

Hoe hebben jullie Flow toegepast 
in de filterfabriek?

1 2 3 4a 4b

doorlooptijd

Line balancing: 
bottleneck bepaalt het 
tempo

Line balancing: 
bottleneck bepaalt het 
tempo

Verspillingen elimineren 
(waaronder 
tussenvoorraden)

Verspillingen elimineren 
(waaronder 
tussenvoorraden)

Activiteit opknippen of 
twee mensen voor 
dezelfde taak

Activiteit opknippen of 
twee mensen voor 
dezelfde taak

Principe 3: Flow
Flow creëren

beschikbare tijd 

1 2 3 4a 4b

doorlooptijd

Line balancing: 
bottleneck bepaalt het 
tempo

Line balancing: 
bottleneck bepaalt het 
tempo

Verspillingen elimineren 
(waaronder 
tussenvoorraden)

Verspillingen elimineren 
(waaronder 
tussenvoorraden)

Activiteit opknippen of 
twee mensen voor 
dezelfde taak

Activiteit opknippen of 
twee mensen voor 
dezelfde taak



Principe 3: 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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One-piece-flow



Principe 3: Flow

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:

56

Multitasking & Flow



Lego game ronde 1
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



4e principe: Pull
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



Principe 4: Pull i.p.v. push

Van push naar pull

• Productie op basis van klantvraag

• Uitstroom is signaal voor nieuwe instroom (kanban)

• Minimale hoeveelheid onderhanden werk

Voordelen pull productie

• Minder ongevraagde of teveel gemaakte producten

• Bescherming tegen voorraadvorming

Kanban:

• Stelt een plafond aan tussenvoorraad

59
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Kanban-varianten

Principe 4: Pull

Two bin-kanban

Productie-kanban

Signaal-kanban



Lego game ronde 2
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



5e principe: Perfectie
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



Principe 5: Perfectie

• 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

• Dagstarts

• Verbeterbord

• Kaizen

• Just-do it

• Etcetera…

63

Wat is het?



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Scheiden
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Schikken



Schoonmaken:

• Elimineren van bronnen van verstoringen en  vervuilingen 

• Afspraken over schoonmaken

• Verantwoordelijkheden verdelen 
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Principe 5: Perfectie ► 5s
Schoonmaken



Principe 5: Perfectie ► 5s

• Communiceren over afspraken. Iedereen weet het, dus iedereen doet het

• Visuele hulpmiddelen om afwijkingen te zien
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Standaardiseren



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Stimuleren en in stand houden



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Voorbeeld Royal Air Force

Na toepassen 5S

Voor toepassen 5S



Principe 5: Perfectie ► 5s
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Vaak vergeten: 6e S (Safety)

Harold Lloyd's "Safety Last"- 1923



Principe 5: Perfectie ► Dagstart

• Korte lijnen

• Multidisciplinaire samenwerking

• Gezamenlijke focus

• Vroegtijdig knelpunten signaleren en hierop anticiperen

• Sturen en bewaken van voortgang op doelen

• Continu, kort cyclisch verbeteren

• Leren van elkaar
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Waarom een dagstart?



Principe 5: Perfectie ► Dagstart
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Onderdelen van een dagstart

Terugkijken

• Wat ging goed?

• Welke problemen?

Terugkijken

• Wat ging goed?

• Welke problemen?

Vooruit kijken

• Wie doet wat?

• Hulpvragen?

• Acties

Vooruit kijken

• Wie doet wat?

• Hulpvragen?

• Acties

Verbeteren

• Verbeterideeën

• Status 
verbeterprojecten

• KPI’s

Verbeteren

• Verbeterideeën

• Status 
verbeterprojecten

• KPI’s

11 22 33



Principe 5: Perfectie
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Verbeterideeën



Praktijkvoorbeeld: Jefferson Memorial
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https://www.youtube.com/watch?v=IETtnK7gzlE&t=42s


Grondoorzaken

• 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

• Ook bekend als visgraat-diagram of Ishikawa

• Dwingt ons om tunnelvisie te voorkomen
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Visgraatdiagram (Ishikawa)

Output Y

In dienstverlening vaak gebruikt: 

• Medewerker 

• Computer/IT

• Informatie

• Werkmethode

• Klant/leverancier

• Management

Gebruik je processtappen als graat

• Stap 1 

• Stap 2

• Stap 3

https://bureautromp.nl/ishikawa/


Principe 5: Perfectie ► Verbeteren
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Structureel verbeteren vs symptoombestrijding

Probleem?

Omvang 
probleem?

Grond-
oorzaken?

Oplossing

Borgen



Kleine Kaizen
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Verbeteren in een ochtend



Kleine Kaizen
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Snel een kleine verbetering op de werkvloer

Afwijking

GrondoorzakenOplossingen

Acties



Verbeterstructuren
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Agenda dag 2

• Terugblik dag 1

• 3e principe: Flow

• Lego game ronde 1

• 4e principe: Pull

• Lego game ronde 2

• 5e principe: Perfectie

• Simulatiegame ronde 3



Koffiefiltergame
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Ronde 3



De 5 principes van Lean
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Lean Waardestroom

Hoe loopt de 
waardestroom?

Waarde

Wie is de klant & wat wil 
de klant?

Perfectie

Blijf continu 
verbeteren

Realiseer flow

Vloeiend verloop (geen 
verstoringen)

Pull

Produceer 
wanneer de klant 

behoefte heeft



84



Afsluiting

Evaluatie

• Wat zijn je tips en tops 

• Wil je die ook (anoniem) met ons delen?

• 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!

85

Hoe verder?

http://www.bureautromp.nl/review-orange-belt/

